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Abstrakt: 

Bakgrund: Uppkomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt problem. Den 

vanligaste smittvägen är via personalens händer. Bra handhygien är väsentligt för att minska 

VRI. Med bättre följsamhet till handhygien kan uppkomsten av VRI minskas, därför har 

forskning om följsamhet till handhygien och faktorer som inverkar, stort betydelse. Syfte: 

Syftet var att sammanställa och beskriva aktuell forskning om sjuksköterskors följsamhet till 

handhygien och vilka faktorer främjar respektive hindrar följsamheten till handhygien. 

Metod: En litteraturöversikt som baserades på artiklar publicerade de senaste fem åren, från 

länder som följer Världshälsoorganisationens (WHO) handhygieniska riktlinjer. Sexton 

artiklar valdes efter kvalitetsgranskning för analys och beskrivning. Artiklarna bearbetades 

med innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskors följsamhet till handhygien var låg. Följande 

främjande faktorer identifierades: handhygien efter patientkontakt, materialtillgång, 

förebilder, utbildning, verbala och visuella påminnelser, positiva individuella attityder, 

kvinnlig könstillhörighet, yrkesgrupp, specialitet, patientens skydd, arbetskultur och 

samhällets inställning till handhygien. Följande hindrande faktorer identifierades: hög 

arbetsbelastning, bristande utbildning, kunskapsbrist, individuella attityder, hudpåverkan, 

materialtillgång, arbetskultur och samhällets inställning till handhygien, manlig 

könstillhörighet, yrkesgrupp, specialitet. Slutsats: Enligt resultat rekommenderas: samspelet 

med kollegor och patienter, stöd av teamarbete ledare, förebilder, materialtillgång, utbildning, 

påminnelser, intervention med tillgång till information, stöd, resurser och möjligheter för 

regelbunden kunskapsuppföljning, motivera till handhygien före patientkontakt, involvera 

patienter. 

Nyckelord: Handhygien, följsamhet, sjuksköterskor, vårdpersonal, VRI. 

  



 

 

 

 

Abstract: 

Background: The emergence of healthcare-associated infections (VRI) is a global problem. 
The most common route of transmission is via the staff's hands. Good hand hygiene is 
essential for reducing VRI. With better adherence to hand hygiene, the emergence of VRI is 
reduced, therefore, research on adherence to hand hygiene and factors affecting, big 
importance. Aim: The aim was to compile and describe current research on nurses ' adherence 
to hand hygiene and what factors promote or hinder the adherence to hand hygiene.  Method: 
A literature review based on articles published in the last five years, from countries that 
follow the World Health Organisation (WHO) hand hygiene guidelines. Sixteen articles were 
selected for quality review of analysis and description. The items were processed with content 
analysis. Results: nurses ' adherence to handhygiene was low. Promoting factors was 
handhygiene after patient contact, materials access, role models, training, verbal and visual 
reminders, positive individual attitudes, gender, profession, specialty, patient protection, work 
culture and society's attitudes to handhygiene. Limiting factors: high workload, lack of 
education, lack of knowledge, individual attitudes, skin effects, materials access, work culture 
and society's attitudes to handhygiene, sex, profession, specialty. Conclusion: According to 
the results is folowing recommended : the interaction with colleagues and patients, support of 
team work leaders, role models, materials access, education, reminders, intervention with 
access to information, support, resources and opportunities for regular knowledge track, 
justify to handhygiene prior to patient contact, involve patients. 

 
Keywords: Hand hygiene, adherence, nurses, health care workers, healthcare-associated 

infection. 
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INTRODUKTION 

  

Problemområde 

 

Miljontals människor i hela världen drabbas varje år av infektioner som uppstod i samband med 

vård och behandling (WHO, 2012). Nästan var tionde patient på svenska sjukhus hade en 

vårdrelaterad infektion (VRI) enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid den senaste 

nationella mätningen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 a). Det finns därför fortfarande 

ett stort behov av att minska smittspridningen i vården. Den vanligaste smittvägen är via 

personalens händer. Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa 

smittspridning i vården (WHO, 2012). 

 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) ska hälso- och sjukvården bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. En god vård innebär enigt HSL bland annat en vård av 

god kvalitet med en god hygienisk standard som tillgodoser patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen.  

VRI är den vanligaste vårdskadan enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2014) och varje 

vårdskada betyder onödigt kroppsligt eller psykiskt lidande och onödig sjukdom som i värsta 

fall kan leda till döden. Om vårdpersonalen följer basala hygienrutiner och utför handhygien 

före och efter patientnära kontakt kan vårdskador undvikas och det kan i sin tur minska lidande 

och rädda många liv. Det är en enkel åtgärd att hålla händerna rena, men trots det finns det 

fortfarande en del sjuksköterskor som har brister i dagliga arbetsrutiner vad gäller handhygien. 

Händerna är den främsta och viktigaste arbetsverktyget i det vardagliga omvårdnadsarbetet. 

Samtidigt visar mätningar av vårdpersonalens följsamhet till handhygieniska riktlinjer sällan 

högre värden än 50 procent, vilket föranleder vikten av att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer om handhygien (Rickard, 2004). 

Historisk tillbakablick  

 

Redan för mer än 150 år sedan visste Florens Nightingale (1820-1910) och Ignaz Semmelweis 

(1818-1865) att bra utförd handhygien var en viktig grund för all vårdarbete. Dessa båda 

räddade många liv med hjälp av enkla hygienåtgärder. Doktor Semmelweis hade ingen 

modern hygienisk utrustning och använde en lösning av klorerad kalk för att tvätta händerna 

med, mellan obduktionsarbete och förlossningsarbete, men tack vare detta enkla ingrepp 
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sänktes mortaliteten i barnsängsfeber från 12,2 till 2,4 procent. Nightingale lyckades förbättra 

hygienen på en militärsjukstuga under Krimkriget och sänkte mortaliteten från 42 procent till 

2 procent (Ericson & Ericson, 2009; Kirkevold, 2000).  

Vårdhygien i den första omvårdnadsteorin  

Florence Nightingale (1820-1910) var inte bara grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket 

utan hon också lade grundstenar till modern vårdhygien. Hon formulerade i sin bok 

Anteckningar om sjukvård sina tankar om sjukvården och omvårdnaden vilka idag betraktas 

som den första omvårdnadsteorin (Ericsson & Ericsson, 2009; Holmdahl, 1994; Kirkevold, 

2000).  

Rena förhållanden, frisk luft, ren vatten, ljus och sund miljö betraktade hon som grund i 

omvårdnadsarbete. Nightingale hade erfarenhet av att dålig hygien och dåliga 

miljöförhållanden snabb kan försämra tillstånd hos sjuka och leda till onödigt lidande och i 

värsta fall till död. Nightingale föreslog, som första sjuksköterska, att sjuksköterskor skulle ha 

uppsikt över förekomsten av VRI. Enligt henne största delen av sjukvården och 

omvårdnadsarbete består av att bibehålla renlighet. Hon skrev också om vikten av 

regelbunden handtvätt och beskrev detaljerad hur händerna borde tvättas (Nightingale, 1989). 

I sin bok Anteckningar om sjukvård betonade hon vikten av god hygien och rena förhållanden 

och beskrev hur personlig hygien av patienter utföra. Hon rekommenderade att använda varmt 

vatten med tvål istället för kallt vatten, vilket hon bedömde som mindre effektivt mot smuts. 

För att hygienen skulle bli ännu mer effektiv, föreslog Nightingale använda sprit på 

handduken. Enligt henne skulle sjuksköterskor tvätta händer och ansikte flera gånger under 

varje arbetspass. Hon var mycket intresserad av den miljö som människan lever i. Som grund 

för god omvårdnad såg hon frisk och ren luft i patientrum, vilken kom in via fönster och inte 

dörr, vilka skulle vara stängda (ibid.).   

 

Vårdrelaterade infektioner  

 

VRI är de infektioner som uppkommer i samband med undersökning, vård eller behandling av 

patienter. Riskgrupper för att drabbas av VRI är patienter med immuninsufficiens eller de 

med olika typer av kvarliggande infarter i kroppen (cathéter à demeure -KAD, venkateter).  
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En stor del av de VRI är en konsekvens av undermåligt utförd hygien som skulle kunna 

undvikas med förbättrade hygieniska rutiner (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Smittvägar 

Det finns många smittvägar för smittämnen i vården. Smittämnen som orsakar VRI kan finnas 

antigen på patientens hud och slemhinnor eller överföras från andra patienter, vård- och 

omsorgspersonal, eller via annat i närmiljön. De flesta vårdrelaterade infektioner orsakas av 

bakterier, men även virus, svampar och parasiter kan fungera som smittämnen. Kontaktsmitta 

är den vanligaste smittvägen i vården. Det sker genom direkt kontaktsmitta, där smittämnen 

överförs från källan utan mellanled, exempelvis från ett infekterat sår hos vårdpersonalen till 

en patient. Men störst betydelse i vården har indirekt kontaktsmitta, där förorenade händer 

överför smittämnen från en smittkälla (till exempel en annan patient eller en förorenad yta) till 

en annan patient, eller personal (Lindahl, Skyman & Friklund, 2009; Ransjö & Edstedt, 

2015). 

Det visade sig bland annat att sjuksköterskor kontaminerade sina händer med Klebsiella under 

rent arbete, vid exempelvis lyft av patienten, pulsmätning, blodtrycksmätning, 

temperaturmätning, eller när de berörde patientens hand, skuldra eller ljumske (Casewell & 

Phillips, 1977).  

Resultat av andra studier visade att vårdpersonal kontaminerade sina händer eller handskar 

med gramnegativa bakterier, Staphylococcus aureus, Enterokocker eller Clostridium difficile 

under rena arbetsmoment, såsom vid beröring av patients intakta hud (Duckro, Blom, Lyle, 

Weinstein & Hayden, 2005; Riggs et al., 2007;). 

 

Handhygien 

 

Handhygienens betydelse 

 

God handhygien är den viktigaste åtgärden för att bryta smittspridning och därmed förebygga 

VRI inom vård och omsorg (WHO, 2012). 

Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien inom hälso- och sjukvården mm. (2007:19) innehåller 

basala hygienrutiner vilka utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige och är 

obligatoriska för all hälso- och sjukvårdspersonal. God handhygien ses som en grundsten i 



 

3 

 

kampen mot VRI. Det är inte bara betydelsefullt att handhygien utförs, utan även hur den 

utförs; att handtvätt och desinfektion sker på korrekt sätt. Detta förutsätter i sin tur att det 

finns tillgång till handdesinfektionsmedel och tvättställ nära patienten (SOSFS 2007:19).  

WHO utarbetade fem handhygieniska moment som måste följas under all vårdarbete: före 

patientkontakt och efter patientkontakt, före rena eller aseptiska moment, efter orena moment, 

efter kontakt med patientens omgivande miljö (WHO, 2009a). 

WHO:s Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009b) utgår från resultat av aktuell 

forskning i alla personalkategorier; undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och övrig personal 

som riskerar att sprida smitta via händerna. Enligt WHO måste därför handhygien tillämpas 

av alla, vid all patientkontakt, och på ett korrekt utfört sätt. 

 

Metoder för handhygien 

 

Handtvätt 

Vid handtvätt med tvål och vatten ska flytande tvål användas. Händerna ska tvättas minst 30 

sekunder och sedan torkas torra med engångshandduk. Handtvätt med tvål och vatten gäller 

om händerna är synbart eller kännbart smutsiga. Tvål och vatten blir också aktuellt vid 

uppkomst av magsjuka på vårdplatsen. Vid dessa tillfällen ska alltid händerna tvättas med tvål 

och vatten, eftersom virus och sporer då avlägsnas mekaniskt med efterföljande användning 

av handdesinfektionsmedel (WHO, 2009 a, b).  

Handdesinfektion 

Vid handdesinfektion är det viktigt att gnida in händerna rikligt med handdesinfektionsmedel 

(2-4 ml) överallt på händerna (handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt fingrar och i 

tumgreppen) och underarmarna. Hela det aktuella hudområdet skall täckas med 

desinfektionsmedel under tillräckligt lång tid. Det är viktigt att gnida in medlet tills händerna 

blir torra. För korrekt utförd handhygien är det viktigt att ha kortärmade arbetskläder, händer 

utan ringar, klockor eller armband. Personalen ska ha kortklippta naglar utan nagellack och 

inga konstgjorda naglar. Vidare är det viktigt att ha tillgång till handdesinfektionsmedel i 

patientens omedelbara närhet (WHO, 2009 a, b). 

Larson, Eke, Wilder och Laughon (1987) undersökte med mikrobiologiska metoder, effekten 

av felaktig handdesinfektion. Resultat visade att felaktigt desinfekterade händer fortsatt var 

kontaminerade och utgjorde en spridningsväg för smitta.  
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Desinfektionsmedel vs tvål och vatten 

Två studier visade att vid jämförelse mellan alkoholbaserat desinfektionsmedel och tvål och 

vatten, var desinfektionsmedel effektivare. Två personer i ”tvålgruppen” hade kvar VRI-

relaterad flora efter handtvätt, medan inga i ”alkoholgruppen” hade kvar smittförande 

mikroorganismer på sina händer (Kac et al., 2005; Trick et al., 2003;). I en annan studie, på en 

IVA- avdelning, ökade följsamheten till riktlinjer avseende handhygien efter att det införts 

alkoholbaserad handdesinfektion (Hugonnet, Perneger & Pittet, 2002). 

 

Föreskrifter och riktlinjer om handhygien 

 

Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. §2 punkt 3 till 8 

säger: ” Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken. Händerna 

ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel 

med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient. 

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

är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras. Vid vård av 

en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före 

desinfektion. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras (SOSFS, 2007:19) 

WHO har utarbetat globala generella riktlinjer, Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 

för att förbättra rutiner i handhygien vid patientkontakt och därmed reducera spridning av 

mikroorganismer mellan patienter och vårdpersonal (WHO, 2009a). Totalt 124 länder över 

hela världen, bland dem också Sverige, anmälde sitt samtycke till att förhålla sig till de 

riktlinjer om handhygien som WHO rekommenderar (WHO, 2010). WHO:s generella 

riktlinjer innehåller bland annat information om indikationer för handhygien, handhygieniska 

metoder, om urval och hantering av handhygieniska medel, hudvård, rekommendationer om 

användning av handskar samt motivations och utbildningsprogram för hälso- och 

sjukvårdspersonal. WHO:s rekommendationer vad gäller handtvätt och handdesinfektion 

finns detaljerat beskrivna i det tidigare stycket om metoder för handhygien. 

År 2009 lanserade WHO en global handhygienkampanj (Clean Care Is Safer Care) som 

inspirerade Sverige till en egen nationell kampanj, Rena händer räddar liv, vilken togs fram i 

samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för Vårdhygien och 

Smittskyddsläkarföreningen. Materialet som baserades på den dokumentation som WHO 
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tidigare publicerat anpassades till svenska förhållanden. Skrifter gavs ut som handlade om 

betydelsen av god handhygien och användning av handskar vid rätt tillfälle. Flera affischer 

riktade både till personal och till patienter producerades som visade hur och när handhygien 

bör utföras. Här ingick även föreläsningsmaterial och verktyg för att utvärdera arbetet med 

handhygien på arbetsplatsen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

 

Följsamhet till handhygien 

 

Ordet följsamhet översätts från engelskans compliance och betyder enligt 

Nationalencyklopedin (2015) hur väl en patient följer en ordination. I ordets överförda 

bemärkelse betyder compliance till vilken grad sjukvårdspersonal efterföljer riktlinjer, eller 

hur väl rutiner tillämpas i praktiken.   

Svensk hälso- och sjukvård har länge arbetat för att vårdpersonalen ska öka sin följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler, där bland annat handhygien regleras. Mätningar av 

följsamhet till handhygien är en viktig del av förbättringsarbete i vården, konkret vårdhygien. 

Systematiskt förbättringsarbete utförs i vården för att öka patientsäkerheten och förebygga 

vårdskador (SOSFS 2011:9). Övergripande mål är att erbjuda bra och säker hälso- och 

sjukvård. Mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler görs en gång per år. 

Följsamhetsmätningar är ett verktyg för att öka patientsäkerheten (ibid.). 

 SKL:s senaste mätning (våren 2015) visade att en större andel vårdpersonal desinficerat 

händerna före patientnära arbete jämfört med tidigare. Enligt denna mättning följde 79 

procent av sjuksköterskorna inom landstinget hygienrutinerna och inom kommunerna var 

motsvarande siffra 73 procent (Sveriges kommuner och landsting, 2015 a, b).  

Eftersom sjuksköterskor utgör en stor andel av de olika yrkesgrupperna bland vårdpersonal, 

har deras följsamhet till hygienföreskrifter stor betydelse. Men det finns fortfarande brister i 

följsamheten till basala hygienrutiner och mer än 30 procent av sjuksköterskorna i Sverige 

följer inte gällande hygienföreskrifter (Sveriges kommuner och landsting, 2015 a, b). 
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Problemformulering 

 

Uppkomsten av VRI är ett globalt problem. Den vanligaste smittvägen är via vårdpersonalens 

händer. God handhygien är väsentligt för att minska VRI. Med bättre följsamhet till 

handhygien kan uppkomsten av VRI minskas samt onödigt lidande av patienter reduceras. 

Därför är det viktig att beskriva sjuksköterskors följsamhet till handhygien och faktorer som 

påverkar detta.   

Syfte 

 

• Syftet var att beskriva sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer om handhygien med 

fokus på faktorer som påverkar detta.  

  

 

Frågeställningar 

 

● Vilka faktorer främjar sjuksköterskors följsamhet till gällande handhygieniska 

riktlinjer? 

● Vilka faktorer hindrar sjuksköterskors följsamhet till gällande handhygieniska 

riktlinjer? 

 

 

METOD 

 

Design 

 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt.  

 

 

Urval av litteratur 

 

Artiklarna som har sökts till denna litteraturöversikt handlar om sjuksköterskors följsamhet 

till handhygien samt svarar på frågeställningar. För sökning av artiklar användes databaserna 
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PubMed och Cinahl. Sökorden som användes i olika kombinationer var: Hand hygiene, 

compliance,  nurses, adherence, determinants samt guidelines. Sökstrategi av utvalda artiklar 

beskrivs i Tabell 1. Under antal träffar i Tabell 1 redovisas mängden av lästa titlar från vilka 

valdes artiklar där abstraktet lästes, från vilka valdes vidare artiklar som lästes hela och som 

resulterade i slutligen utvalda artiklar.   

 Två av valda artiklar hittades med hjälp av manuell sökning via referenser av andra 

vetenskapliga artiklar från använda databaser (Tabell 2).   

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren, artiklarna 

skulle vara från länder som följer WHO:s handhygieniska riktlinjer, skrivna på engelska. Alla 

artiklar skulle ha granskats och ha status: ’peer rewieved’ samt vara originalstudier. 

Artiklarnas abstrakt skulle läsas och granskas och de som inte stämmer med studiens syfte 

och frågeställningar skulle exkluderas.  

I ett första urval de artiklar som följde alla inklusionskriterier, bedömdes gentemot studiens 

syfte och frågeställningar. Om abstract svarade på studiens syfte och frågeställningar sparades 

artikeln och sedan lästes med särskilt fokus på resultat, inklusive tabeller och texternas 

diskussionsdel. De artiklar som inte fanns tillgängliga i full text online, beställdes via 

biblioteket. I ett andra urval bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet med hjälp av 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar som är anpassade både för granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga 1). I litteraturöversikter skulle bara artiklar med 

minst medelhög kvalitet användas (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar med låg kvalitet 

alltså exkluderades. Kvalitets granskning av artiklar gjordes två gånger med en vecka avstånd 

för att uppnå reliabilitet - mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning få samma 

mätvärde. Resultat av andra kvalitetsgranskning gav samma poäng som första granskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Slutligen valdes 16 artiklar för bearbetning och analys.  

 

 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda artiklar 

till resultat, n=16 

CINAHL Hand hygiene AND 

adherence AND  

690 

173 

0 

0 

0 

0 
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nurses 39 13 5 3 

CINAHL Hand hygiene AND 

compliance AND 

nurses 

724 

364 

101 

0 

0 

12 

0 

0 

5 

 

 

4 

CINAHL Hand hygiene AND 

compliance AND 

guidelines 

690 

241 

77 

0 

0 

15 

0 

0 

5 

 

 

3 

CINAHL Hand hygiene AND 

compliance AND  

determinants 

177 

62 

9 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

 

 

2 

PubMed Hand hygiene AND 

nurses AND 

adherence 

2575 

261 

50 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

 

 

2 

 

 

 

Tabell 2. Manuell sökning 

Hand hygiene compliance in the intensive care units of a tertiary care hospital 

Predicting hand hygiene among Iranian health care workers using the theory of planned behavior. 

 

Tillvägagångsätt 

Artiklar söktes i databaserna Pubmed och Cinahl med hjälp av ovan angivna sökorden och 

inklusionskriterier.  

 I ett första urval de artiklar som följde alla inklusionskriterier, bedömdes gentemot studiens 

syfte och frågeställningar. Om abstract svarade på studiens syfte och frågeställningar sparades 

artikeln och sedan lästes med särskilt fokus på resultat, inklusive tabeller och texternas 

diskussionsdel. De artiklar som inte fanns tillgängliga i full text online, beställdes via 

biblioteket. I ett andra urval bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet med hjälp av 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar som är anpassade både för granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga 1). Artiklar med låg kvalitet exkluderades. 

Kvalitets granskning av artiklar gjordes två gånger med en vecka avstånd för att uppnå 

reliabilitet. Resultat av andra kvalitetsgranskning gav samma poäng som första granskning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  Två artiklar valdes med hjälp av manuell sökning via 
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referenslistor av andra vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Slutligen valdes 16 artiklar för bearbetning och analys. För bättre överblick gjordes en tabell 

med översikt över artiklar som ingår i resultatet (bilaga 3) som beskriver artiklarnas syfte, 

metod, design, resultat och redovisar resultat av kvalitetsgranskning. 

 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

 

Kvaliteten på en systematisk litteraturöversikt är helt beroende av vilka artiklar studien 

bearbetar. För att uppnå god kvalitet på denna uppsats förutsätter det relevanta vetenskapliga 

artiklar med minst medelhög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Granskning av 

studiernas kvalitet gjordes med hjälp av de tidigare nämnda granskningsmallarna. Se bilaga 1 

där artiklar med kvalitativ design kan få maximalt 25 poäng och kvantitativa 29 poäng. För 

förståelse av poängsättning se tabell 3 nedan (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Tabell 3. Redovisning av poängsättning vid kvalitetsgranskning 

Låg kvalitet Medelhög kvalitet Hög kvalitet 

0-59 %  60- 79 % 80- 100 % 

 

 

Analys 

 

De valda artiklarna skrevs ut och lästes noggrann med särskilt fokus på resultat, inklusive 

tabeller och texternas diskussionsdel. Meningar och delar av text med betydelse för syftet och 

med svar på frågeställningarna markerades. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Den information från texten som var relevant för syfte och frågeställningar kodades 

och koderna kondenserades i sin tur till kategorier. Kategorierna efteråt sammanfattades i 

teman. Kategorier och teman användes i resultatet som rubriker och underrubriker (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
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Avsikten med detta arbete var att återge ett resultat utan att förvränga det, inte undanhålla 

något som möjligtvis inte skulle se bra ut för litteraturöversiktens resultat. Referenser ska vara 

korrekt återgivna och hanterade samt plagiering ska undvikas. Objektivitet och 

sanningsenlighet var de principer som användes. En objektiv översättning från engelska till 

svenska, när artiklarna lästes igenom och analyserades var använd. Artiklar i denna 

litteraturöversikt har fått tillstånd av etisk kommitté eller har gjort noggranna etiska 

överväganden. Resultat av alla artiklar i litteraturöversikten redovisades. I resultatet 

presenterades alla resultat oavsett om de stöder eller inte stöder hypotesen (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

RESULTAT 

 

Sjuksköterskors följsamhet till handhygien 

  

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva aktuell forskning om 

sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer om handhygien samt svara på frågor vilka faktorer 

främjar, resp. hindrar följsamhet till handhygien. Valda studier visade varierande resultat vad 

gäller följsamhet till handhygien från 33 procent i Mertz et al. studie (2011) till 84 procent i 

De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken,  & Blot studie (2010). 

Bland studier som använde någon form av intervention för att förbättra följsamhet till 

handhygien visade elektronisk hörbar rörelsesensor, vilken påminde alla besökare och 

sjukvårdspersonalen om att sprita händer, bästa resultat. Affischer fanns med som en del i 

interventionen med påminnelser om handhygien. Följsamheten ökade för sjuksköterskor från 

5 till 43 procent (Fakhry, Hanna, Anderson, Holmes & Nathwani, 2012). I en experimentell 

interventionsstudie framkom att utbildning, feedback, påminnelser och lämpliga produkter 

kombinerade med aktivt engagemang och initiativ av vårdenhetens ledning, skapande av 

informella ledare, normer och mål i teamet, höjde följsamheten till handhygien från 20 till 53 

procent (Huis et al., 2013).  

I en studie av KuKanich, Kaur, Freeman, och Powell (2013) gjordes intervention med hjälp av 

handhygieniska affischer samt tillgänglig flaska med handsprit i form av gel och följsamhet 

växte från 21 till 54 procent. Korniewicz och El- Masri (2010) observerade handhygieniska 

metoder under 612 procedurer som utfördes av 47 sjuksköterskor på ett onkologiskt 

universitetssjukhus i Florida. Följsamhet till handhygien identifierades till 34 procent.  
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Lee et al. observerade i sin studie (2011) följsamhet till handhygien på kirurgiska 

vårdavdelningar i nio länder i Europa (Grekland, Frankrike, Italien, Serbien, Tyskland, 

Spanien, Scotland, Schweiz) och Israel genom direkta observationer. Resultat visade stor 

variation i följsamhet bland de olika länder från 15 procent till 84 procent hos sjuksköterskor, 

43 procent i genomsnitt.   

Efter intervention i form av utbildning, motivering om vikten av att använda handdesinfektion 

samt att bära den i fickan, feedback och praktisk utbildning inom rätt handhygienisk teknik, 

var följsamhet i studie av Buffet – Bataillon et al. (2010) 57 procent bland sjuksköterskor. 

I en kvantitativ studie av Mertz et al. (2011) observerades 7501 tillfälle för handhygien hos 

sjuksköterskor och följsamhet låg på 33 procent. Sharma, Sharma, Puri, och Whig (2011) 

observerade handhygien hos sjuksköterskor och läkare på IVA avdelning och följsamhet hos 

sjuksköterskor var på lägre nivå än hos läkare, på 41 procent. I en belgisk studie fick 

sjuksköterskor från IVA skatta själva sin följsamhet till handhygien med hjälp av 

frågeformulär baserat på en beteendevetenskaplig teoretisk modell. Resultat visade 

självskattad följsamhet på 84 procent.  

 

  

Faktorer som främjade följsamheten 

Det identifierades nio främjande faktorer i bearbetade artiklar: personalens självskydd, 

materialtillgång; samspelet, stöd, förebilder; utbildning, verbala och visuella påminnelser, 

individuella attityder (”self-efficacy”), kön och yrkesgrupp, patientskydd, förebyggande av 

smitta; arbetskultur, samhällets inställning till handhygien.     

Personalens självskydd 

Tio av de analyserade studierna visade att skydda sig själv var en viktig faktor för 

vårdpersonalen för att utföra handhygien (Buffet – Bataillon et al., 2010; Collins McLaughlin 

& Walsh, 2012; Huis et al., 2013; Jang et al., 2010, Korniewicz & El- Masri, 2010; Lee et al., 

2011; Marjadi & McLaws, 2010; McLaws, Maharlouei, Yousefi & Askarian, 2012; Mertz et 

al., 2011; White et al., 2015). Följsamhet till handhygien var alltså mycket högre efter 

patientkontakt än före och i vissa studier var det den starkaste förutsättning för följsamheten.  

I en studie av Lee et al. (2011) visades att beteendefaktor som självskydd resulterade i högre 

följsamhet till handhygien efter patientkontakt snarare än före patientkontakt. Studie 
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genomfördes i nio länder i Europa (Grekland, Frankrike, Italien, Serbien, Tyskland, Spanien, 

Scotland, Schweiz) och Israel. 

I Majradi och Mc Laws studie (2010), som genomfördes i Indonesien, visades att 

sjuksköterskor utförde begränsat handhygien med hänsyn till att skydda sig själv samt 

följsamheten var högre vid högrisk arbete, som arbete med blod, abscesser och urin. 

Handhygienisk praktik var påverkad av personalens leda och vilja att skydda sig själv, snarare 

än baserad på mikrobiologiska kunskaper eller patientsäkerhet. En läkare rapporterade att han 

tvättade hans händer efter undersökning av patienter med tuberkulos därför att: …”när jag 

auskulterade dem, de andades på min hand...”. Arbete kopplat till lägre risk för personalen 

ledde ofta till absens av handhygien. Till exempel vid ’vanlig beröring’ som beröring av 

patientens panna med handflatan för att kontrollera temperatur (ibid.). Kontakt med patienten 

var den starkaste orsak till följsamhet i Mertz et al. studie (2011) som gjordes i Kanada. I en 

studie av Korniewitz och El-Masri (2010), gjord i USA, var följsamhet till handhygien före 

patientkontakt mycket lägre än följsamheten efter patientkontakt.  

 

Materialtillgång  

Tillgång till handdesinfektion och tvål med vatten var en av de faktorer som ökade avsevärd 

följsamhet till handhygien i flera analyserade studier (Buffet – Bataillon et al., 2010; Collins 

McLaughlin & Walsh, 2012; Huis et al., 2013; Jang et al., 2010; KuKanich et al., 2013; Mertz 

et al., 2011; White et al., 2015).  

I studie, som genomfördes i Frankrike, av Buffet-Bataillon et al. (2010) var en del av 

intervention motivering om vikten av att använda handdesinfektion samt att bära den i fickan. 

Följsamhet till handhygien var associerad med lättillgänglig handdesinfektion. Resultat av 

studie visade att ökad följsamhet till handhygien korrelerade med ökad användning av 

handdesinfektion.   

I Mertz et al. (2011) studie ökade följsamhet till handhygien med hjälp av lättillgänglig 

dispenser med handdesinfektion inne i - och utanför patientrum.  

KuKanich et al. (2013) beskrev i sin studie i USA, att tillgänglig handdesinfektion i gelform i 

omedelbar närhet av patienten var enligt vårdpersonalen effektiv och motiverande verktyg 

istället för tvål och vatten.  
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Samspelet, stöd, förebilder 

Samspelet med andra arbetskollegor och patienter, stöd av teamarbete och ledare samt 

inflyttande av mer erfarna kollegor som förebilder hade starkt påverkan på och motiverade till 

bättre följsamhet till handhygien i flera analyserade studier (Buffet – Bataillon et al., 2010; 

Huis et al., 2013; Jang et al., 2010; Knoll et al., 2010; McLaws et al., 2012; White et al., 

2015).    

I Buffet- Bataillon et al. studie (2010) förbättrades följsamhet till handhygien med hjälp av 

erfarna sjuksköterskor som fungerade som förebilder för yngre kollegor och hade ansvar för 

deras följsamhet till handhygien. Resultatet av en nederländsk studie av Huis et al. (2013) 

stödjer mervärdet av social påverkan och förstärkt ledarskap som förbättringsstrategier för 

följsamhet till handhygien. Insatser utifrån social påverkan och ledarskap, bestående av 

särskilda team- och ledaraktiviteter, skapande av informella ledare, inställning av normer och 

mål i teamet, hade inflyttande på följsamhet till handhygien. Mer erfarna sjuksköterskor 

fungerade som förebilder för andra medarbetare.  

I Mc Laws et al. studie (2012) från Iran, ökade följsamhet till handhygien samspelet med 

andra sjuksköterskor både före och efter patientkontakt, medan varken läkare eller andra 

ledare hade någon påverkan alls.   

Istället i kanadisks studie av Jang et al. (2010) fungerade läkare som starka förebilder för 

sjuksköterskor och andra medarbetare, fast läkare inte sett själva som sådana. Förebilder och 

en känsla för teamarbete uppmuntrade till handhygien. Sjuksköterskorna i Whites et al. (2015) 

studie, genomförd i Australien, ansåg arbetskollegor som dem som mest stödde deras 

följsamhet till handhygien, men också handledare, patienter och annan vårdpersonal.  

 

Utbildning 

Flera studier, genomförda i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Indien och Australien, visat 

att intervention i form av utbildning inklusive förklaring om vikten av att sprita händer, att 

bära flaska med handsprit i fikan samt utbildning i korrekt handhygieniskt teknik hade 

inflyttande på följsamheten till handhygien (Buffet – Bataillon et al., 2010; Huis et al., 2013; 

Knoll et al., 2010; Sharma et al., 2011; White et al., 2015).  

Vidare rapporterades att utbildning med feedback, praktisk träning av rätt handhygienisk 

teknik, individuella konsultationer samt regelbunden uppföljning av kunskaper ökade 
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följsamhet till handhygien (Huis et al., 2013; Knoll et al., 2010; Sharma et al., 2011; White et 

al., 2015).  

 

Verbala och visuella påminnelser 

Visuella påminnelser i form av affischer hade ett stort inflyttande på följsamhet till 

handhygien i flera studier från Stora Britannien, Nederländerna, Indien och Australien 

(Fakhry et al., 2012; Huis et al., 2013; Sharma et al., 2011; White et al., 2015).   

I en studie, från Stora Britannien, använde forskare i första fasen affischer, påminnelser om 

handhygien via intranätet och i andra fasen intervention i form av en inspelad röst som 

uppmuntrade till handhygien vid fyra ingångar på avdelningarna. Resultat av studie visade att 

elektronisk hörbar rörelsesensor var ett framgångsrikt sätt att öka följsamhet till handhygien 

och den kan fungera som ett effektivt tillägg till multimodala handhygieniska interventioner 

och kan hjälpa att minska VRI (Fakhry et al., 2012). 

En av främjande faktorer i indisk studie av Sharma et al. (2011) var affischer som hängde på 

strategiska platser och innehöll pedagogiska meddelanden samt visade rätt handhygienisk 

teknik. Det resulterade i bättre följsamhet till handhygien hos sjuksköterskor.   

 

Individuella attityder (”self-efficacy”) 

I några av analyserade studier, utarbetade i USA, Belgien, Kanada och Iran, spelade 

individuella attityder – subjektiva skäl för att utföra handhygien en stor roll (Collins 

McLaughlin & Walsh, 2012; De Wandel et al., 2010; Jang et al., 2010; McLaws et al., 2012).  

I De Wandels et al. studie (2010)  beskrevs termen ”self-efficacy” - upplevd tilltro till egen 

förmåga att klara en viss uppgift som hade störst inflytande på sjuksköterskors följsamhet till 

handhygien.  

I Jangs et al. studie (2010) var det professionell ansvar att utföra handhygien som motiverade 

till följsamheten.  

I Collins Mc Laughin och Walsh studie uppgav sjuksköterskor att de utförde handhygien för 

att: ”handhygien förhindrar spridningen av sjukdomar”, ”jag fick lära mig”, ”jag kom ihåg att 

tvätta händer”, ”händer var smutsiga smutsiga” I Mc Laws et al. studie (2012) var subjektiva 

normer det främsta skäl för att utföra handhygien.   
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Kön, yrkesgrupp  

Kön och yrkesgrupp var faktorer som ökade följsamhet till handhygien i några av bearbetade 

studier från USA, Kanada och Indien (Korniewicz, & El- Masri, 2010; KuKanich et al., 2013; 

Mertz et al., 2011; Sharma et al., 2011). 

I Mertz et al. studie (2011) var det kvinnliga sjuksköterskor som visade högre följsamhet 

medan Korniewitzs och El-Masris studie (2010) visade helt motsatta resultat, där manliga 

sjuksköterskor hade betydlig bättre följsamhet vad gäller handhygien, än kvinnor. Kvinnliga 

sjuksköterskor hade högre följsamhet än manliga i KuKanich et al. studie (2013). 

Sjuksköterskor som yrkesgrupp visade bättre följsamhet än läkare i flera analyserade studier 

utom i Sharma et al. studie där resultat var motsatt (Buffet – Bataillon et al., 2010; Fakhry et 

al., 2012; Lee et al., 2011; Mertz et al., 2011). 

  

Patientskydd, förebyggande av smitta, rena arbetsmoment 

I några av granskade studier uppgavs som främjande faktor handhygien före patientkontakt, 

lågriskarbete eller ”rena” arbetsmoment samt förebyggande av smitta (Collins McLaughlin & 

Walsh, 2012; McLaws et al., 2012; White et al., 2015).    

Sjuksköterskor i Whites et al. studie (2015) nämnde skydd av patienter som den främsta 

motivation för att utföra handhygien. I Collins McLaughin och Walsh studie (2012) var ett 

skäl att utföra handhygien att förebygga spridning av sjukdomar.   

I McLaws et al. studie (2012) motiverade sjuksköterskor till att utföra handhygien före 

patientkontakt att det krävdes bara lite ansträngning för detta handhygieniska moment.    

 

Arbetskultur, samhällets inställning till handhygien 

I två av granskade studier, från Nederländerna och Indien, hade aktiv deltagande, engagemang 

och initiativ av vårdenhetens ledning inflytande på sjuksköterskors följsamhet till handhygien 

(Huis et al., 2013; Sharma et al., 2011). 

Samhällets inställning till handhygien i Iran hade stark verkan på sjuksköterskors 

handhygienisk beteende i Mc Laws et al. studie (2012) och enligt resultat av denna studie 

skulle en informationskampanj för att förbättra samhällets inställning till handhygien vinna 

ytterligare fördelar genom att förbättra sjuksköterskors handhygieniska beteende och på så 

sätt följsamhet till handhygien.    
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Faktorer som hindrade följsamheten 

Det identifierades sju hindrande faktorer: hög arbetsbelastning; kunskapsbrist; negativa 

individuella attityder, hudpåverkan; materialbrist; arbetskultur och samhällets inställning till 

handhygien; kön, yrkesgrupp, specialitet. 

Hög arbetsbelastning 

I flera av analyserade studier, genomförda i USA, Belgien, UK, Tyskland, Kanada, 

Indonesien, Indien, Australien, Grekland, Frankrike, Italien, Serbien, Tyskland, Spanien, 

Scotland, Israel, Schweiz, uppgav deltagarna som hindrande faktorer, för att utföra 

handhygien, hög arbetsbelastning, tidsbrist samt en annan akut patientvård och stress (Collins 

McLaughlin & Walsh, 2012; De Wandel et al., 2010; Fuller et al. 2013; Jang et al., 2010; 

Knoll et al., 2010; KuKanich et al., 2013; Lee et al., 2011; Marjadi & McLaws, 2010; Sharma 

et al., 2011; White et al., 2015). I Collins och Walsh studie (2012) ledde hög arbetsbelastning 

till att deltagarna hade bråttom och glömde att utföra handhygien.  

I Majradi och Mc Laws studie (2010) var det två hundra patienter i öppenvårds verksamhet 

som behandlades av två vårdare, i genomsnitt hade de tre minuter för att undersöka en patient. 

Vidare rapporteras att sjukhusläkare hade en timme för att ta hand om tjugo patienter, att 

korrekt klinisk undersökning, inklusive handtvätt mellan patienter, ökade tiden dubbelt vilket 

innebar övertidsarbete. Andra utförde handhygien mellan patientrum istället för mellan 

patienter. Ingen av verksamhetschefer var villig att diskutera mänskliga resurser eller 

finansiella faktorer som var förknippade med denna höga arbetsbelastning eftersom dessa 

frågor var kulturellt tabu (ibid.). 

Sjuksköterskor i Fuller et al. studie (2013) glömde ofta att sprita händer på grund av 

koncentration till en annan aktivitet. De var ofta distraherade av en annan akut uppgift och var 

tvungna att göra beslut att inte tvätta händer, då en annan uppgift var mer brådskande.  

 

Kunskapsbrist  

Knoll et al. (2010), KuKanich et al., 2013, Marjadi & McLaws (2010), Sharma et al. (2011), 

White et al. (2015) har alla identifierat i sina studier bristande utbildning som en av de främsta 

hinder för att utföra handhygien på rätt sätt och i rätt tidpunkt vilket ledde till lägre följsamhet 

för handhygien.  
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I Jangs et al. studie (2010) var följsamhet till handhygien kompromiss mellan sjuksköterskors 

kunskaper och övertygelser. Enligt personalen var handhygieniska riktlinjer orealistiska och 

konservativa. Sjuksköterskor hade kunskapsluckor i handhygien.  

Fuller et al. (2013) uppgav som hinder sjuksköterskors bristande kunskap om regler, riktlinjer, 

protokoll eller indikationer för handhygien som t.ex. användning av handskar, kontakt med 

patienten, eller patientens miljö.  

 

Negativa individuella attityder  

Negativa individuella attityder som brist på motivation, glömska, lathet, nonchalans var i 

flesta av analyserade studier resultat av otillräckliga kunskaper och utbildning eller också  av 

tidsbrist som glömska (Collins McLaughlin & Walsh, 2012; Fuller et al. 2013; Knoll et al., 

2010; KuKanich et al., 2013; McLaws et al., 2012; Sharma et al., 2011; White et al., 2015). 

I Collins och Walsh studie (2012) uppgav deltagare som förklaring varför de inte utförde 

handhygien att de ”helt enkelt glömde” eller ”trodde inte händer var smutsiga”. I detta fall var 

vårdpersonalens nonchalans följd av kunskapsbrist, då de inte visste att trots händer är synligt 

rena kan fortfarande hysa skadliga mikrober. I Knolls et al. studie (2010) var det också 

kunskapsbrist som orsakade att sjuksköterskor”helt enkelt glömde” i vissa arbetsmoment 

sprita händer flera gånger (t.ex. innan byte av förband och efter borttagning av det gamla 

förbandet). Sjuksköterskor hade generellt en negativ inställning till handhygien.  

Deltagare i studie av Sharma et al. (2011) uppgav som en av de främsta hinder för att utföra 

handhygien brist på motivation och lathet.  

 

Hudpåverkan  

I flera analyserade studier var låg följsamhet till handhygien relaterat till hudirritation, 

överkänslig hud, allergi mot tvål och vatten eller handdesinfektion, användning av 

hudtorkande och hudirriterande lösningar (Collins McLaughlin & Walsh, 2012; De Wandel et 

al., 2010; KuKanich et al., 2013; Sharma et al., 2011; White et al., 2015). 
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Materialbrist  

Bristande materiella resurser i form av handhygienisk utrustning samt faciliteter var frekvent 

förekommande hinder för att utföra handhygien i flera studier (Collins McLaughlin & Walsh, 

2012; Jang et al., 2010; KuKanich et al., 2013; Marjadi & McLaws, 2010; White et al., 2015). 

I Collins och Walsh studie (2012) saknades dispenser med handdesinfektion eller om den 

fanns på plats var den ofta tom. I en indonesisk studie av Majradi och McLaws (2010) var 

brist på handhygieniska faciliteter samt vattenbrist så kritisk att deltagare i studien 

minimerade direkta kontakter med patienter på så sätt att de utförde undersökning med hjälp 

av bara ett finger för palpation. Handhygieniska resurser var begränsade och många kliniska 

områden var utan fungerande handhygieniska faciliteter. Trasiga vattentankar och pumpar var 

i dåligt skick. Lokala sociala normer att inte tvätta händer påverkade sjuksköterskors 

inställning till handhygien (ibid.).  

 

Arbetskultur, samhällets inställning till handhygien 

I Majradis och McLaws studie (2010), gjort i Indonesien, påverkade sjuksköterskors 

inställning till handhygien, och på så sätt följsamhet till handhygien, samhällets tolerans av 

smuts. På grund av vattenbrist var det allmänt godkänt att inte tvätta händer, fast de var synlig 

eller känslomässig smutsiga. Känsla av smuts, vanlig drivkraft för att utföra handhygien, har 

ändrats och på grund av långvarig vattenbrist har samhälle blivit tolerant mot smuts. Resultat 

av studie visade som prioritet att förbättra samhällets handhygienisk beteende, som första 

steget, för att uppnå långvarig vårdpersonalens följsamhet till handhygien. Handhygien hade 

också låg prioritering hos ledare som istället för att införa användning av handdesinfektion, 

som en lösning av problemet med vattenbrist, valde att finansiera andra konkurrerande 

projekt.   

I Sharmas et al. studie (2011), genomförd i Indien, var det administrativ apati som hindrade 

följsamhet till handhygien och i studie av Jang et al. (2010), i Kanada, var institutioner inte 

heller stödjande till handhygien.  

 

Kön, yrkesgrupp, specialitet 

I flera analyserade studier var bristande följsamhet till handhygien kopplat med kön, 

yrkesgrupp eller specialitet (Korniewicz & El- Masri, 2010; KuKanich et al., 2013; Lee et al., 

2011). I studie av Lee et al.(2011) var det urologisk resp. allmänkirurgisk vårdpersonal som 
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visade lägre följsamhet till handhygien. I studie av KuKanich et al. (2013) var det manlig 

vårdpersonal, samt läkare som var mindre följsamma till handhygien.  

Korniewitz och El-Masri (2010) observerade att kvinnliga sjuksköterskor hade lägre 

följsamhet och sjuksköterskor från kirurgisk - onkologiska avdelningar hade högre följsamhet 

än de som arbetade på hemato-onkologiska avdelningar. På först nämnda avdelningar 

behandlades ofta kritisk sjuka patienter, det krävdes intensivvård, medan på andra typen av 

avdelning krävdes sällan intensivvård. Sjuksköterskor  visade högre följsamhet till 

handhygien när de uppfattade riskerna för infektion som högre och tvärtom (ibid.). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors följsamhet till gällande 

riktlinjer om handhygien med fokus på faktorer som kan främja, respektive hindra följsamhet 

till gällande riktlinjer om handhygien.  

De sexton valda studier från olika länder visade att sjuksköterskor har fortfarande brister i 

följsamhet till handhygien och att följsamhet till handhygieniska riktlinjer var låg. I studier 

identifierades positiva faktorer som hade inflytande på följsamhet till handhygien, som 

handhygien praktiserat för personalens egen skydd efter patientkontakt, materialtillgång, 

samspelet med andra kollegor och personalen som fungerade som förebilder, utbildning, 

verbala och visuella påminnelser, positiva individuella attityder, kön och yrkesgrupp, 

handhygien utförd för patientens skydd samt i syfte att förebygga smitta samt arbetskultur och 

samhällets inställning till handhygien.  Av de interventioner som gjordes i analyserade studier 

hade störst inflytande kampanj med hörbar rörelsesensor där inspelad röst påminde om 

handhygien i kombination med föregående utbildning om handhygien.  

Det identifierades också hindrande faktorer som påverkade följsamhet till handhygien som 

hög arbetsbelastning, kunskapsbrist, negativa individuella attityder, hudpåverkan, 

materialtillgång, arbetskultur och samhällets inställning till handhygien samt kön, yrkesgrupp 

och specialitet.   
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Resultatdiskussion 

Artiklarna som analyserades genomfördes i Frankrike, USA, Storbritannien, Belgien, 

Nederländerna, Kanada, Tyskland, Grekland, Italien, Serbien, Spanien, Israel, Schweiz, 

Indonesien, Iran, Indien och Australien. Med hjälp av analys identifierades två kategorier och 

två teman vilka användes i resultatet som rubriker och underrubriker. 

Studier i denna litteraturöversikt gav ganska varierande resultat vad gäller följsamhet till 

handhygien från 33 till 84 procent efter intervention. Sjuksköterskors följsamhet till 

handhygien var låg och det trots alla interventioner i form av utbildning inom handhygien, 

feedback, visuella och verbala påminnelser, genomförande av tillgängliga och lämpliga 

handhygieniska produkter. Detta resultat är i överensstämmelse med resultat från andra 

studier då mätningar av vårdpersonalens följsamhet till handhygieniska riktlinjer visar sällan 

högre värden än 50 procent (Pittet, 2000; Rickard, 2004). Detta kan bero på att personalen 

tycker att det räcker med att sprita händer efter patientkontakt och slarvar med handhygien 

före patientkontakt och det i flesta studier räknas som inte utförd handhygien, då ett moment 

saknas.     

Tidigare forskning rapporterade motstridiga resultat vad gäller effektivitet och hållbarhet av 

interventioner gjorda för att öka vårdpersonalens följsamhet till handhygien. I en studie av 

Sax et al. (2007) var exponering för tidigare kampanj associerat med ökad självrapporterad 

följsamhet, dock en annan studie påpekade att tre år efter en handhygienisk kampanj, var 

följsamhet oförändrad från baslinje (Saint et al., 2009). Bristen på samband mellan senaste 

handhygienisk främjande intervention och följsamhet tyder på att effekter av utbildning och 

marknadsföring är kanske inte långvariga. Fortsatta kampanjer eller andra främjande 

multimodala insatser är nödvändiga för en hållbar effekt på vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien (Lee et al., 2011).  

Detta visar vikten av att göra regelbundna uppföljningar av utbildning om handhygien och 

dolda kontrollmätningar av följsamheten.  

Vilka faktorer påverkar alltså sjuksköterskors följsamhet till handhygien egentligen? 

Resultaten visade att den mest hindrande faktor i flera av analyserade studier, för att utföra 

handhygien, var tidsbrist kopplat till hög arbetsbelastning, eller akut patientvård (De Wandel 

et al., 2010; Knoll et al., 2010; KuKanich et al., 2013; Lee et al., 2011; Sharma et al., 2011; 

 White et al., 2015). Detta resultat stödjer också andar vetenskapliga artiklar (Joshi et al., 

2012; Pessoa-Silva et al., 2005; Whitby, McLaws & Ross, 2006). 
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Sjuksköterskor hade ofta så bråttom att de var tvungna medvetet prioritera bort handhygien 

eller glömde att utföra den på grund av brådska. Mest uttalad var arbetsbelastning i Marjadis 

och McLaws studie (2010). Där fick sjuksköterskor verkligen kämpa med tid för att ha 

åtminstone några minuter för en patient. Vårdpersonalen var tvungen att modifiera 

handhygien för att hinna och de utförde handhygien bara mellan rum, inte mellan patienter, 

som den enda lösningen på överbelastning. Ingen av verksamhetschefer var villig att diskutera 

mänskliga resurser eller finansiella faktorer som var förknippade med denna höga 

arbetsbelastning eftersom dessa frågor var kulturellt tabu (ibid.). Detta visar vikten av 

samhällets inställning till handhygien. I Indonesien med kritisk vattenbrist slarvas med hygien 

avsiktlig för att spara vatten som behövs för att dricka och hygien har inte prioritet. Det skulle 

behövas ersätta handtvättning med desinfektion av händer och utrusta landets vård med 

kanske billigare utrustning med hjälp av andra västerländska länder och USA, då VRI är ett 

globalt problem. 

Deltagare i Fullers et al. studie (2013) glömde ofta att sprita händer för att de var 

koncentrerade på en annan mer brådskande aktivitet. Deras distraktion var ofta orsakad av en 

annan akut uppgift och de var tvungna att bortprioritera handhygien.   

Detta kan bero på att vårdpersonalen betraktar handhygien som komplicerad och tidskrävande 

uppgift, men att utföra handhygien är inte så tidskrävande.  

Enligt WHO riktlinjer om handhygien det skulle ta bara 20 till 30 sekunder. Man behöver inte 

tvätta händer med tvål och vatten, det gör man bara om händerna är synbart eller kännbart 

smutsiga, eller vid utbrott av magsjuka (WHO, 2009,a, b).  

I Marjadis och McLaws studie (2010) var personalbrist orsak av problemet och då skulle 

ledningen lösa situation med högre bemanning.   

Författarens åsikt är att personal också behöver ha tillgång till material och utrustning nära 

patienten, bäst är det om det finns flaska med handsprit på varje patientsäng. Behållare med 

handdesinfektion måste bli fulla samt tvättställ med tvål och rinnande vatten måste bli 

tillgänglig och fungerande.  

Bristande materiella resurser i form av handhygienisk utrustning samt faciliteter var frekvent 

hinder för att utföra handhygien i flera studier i litteraturöversikten (Collins McLaughlin & 

Walsh, 2012; Jang et al., 2010; KuKanich et al., 2013; Marjadi & McLaws, 2010; McLaws et 

al., 2012; White et al., 2015).   
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I Collins och Walsh studie (2012) saknades utrustning eller om den fanns på plats var den ofta 

tom.  

I Majradis och McLaws studie (2010) var brist på handhygieniska faciliteter samt vattenbrist 

så kritisk, att två läkare som deltog i studien minimerade deras direkta kontakter med patienter 

på så sätt att de utförde undersökningar med hjälp av bara en finger vid palpation. 

Detta kan bero på antigen bristande ekonomiska resurser, som i Indonesien, eller bristande 

rutiner på vårdplatser där fanns ingen som skulle fylla på materialet. Det behövs anförtro 

någon från personalen som ska ha ansvar för utrustning.  

Tvärtom tillgång till handdesinfektion och tvål med vatten var en av de faktorer som ökade 

avsevärd följsamhet till handhygien i flera analyserade studier (Buffet – Bataillon et al., 2010; 

Collins McLaughlin & Walsh, 2012; Huis et al., 2013; Jang et al., 2010; KuKanich et al., 

2013; Mertz et al., 2011; White et al., 2015).  

I studie av Buffet-Bataillon et al. (2010) var en del av intervention motivering om vikten av 

att använda handdesinfektion samt att ha den tillgänglig i fikan. Resultat av studie visade att 

ökad följsamhet till handhygien korrelerade med ökad användning av handdesinfektion.   

Att tillgängligheten till hygienutrustning spelar stor roll bekräftar också resultat från andra 

vetenskapliga studier (Akyol, 2005; Bischoff et al., 2000; Pittet et. al., 2000).   

Vårdpersonalen skulle ha en bra och kontinuerlig utbildning i handhygien och veta precis i 

vilka fall kan man desinficera händer och när är det nödvändigt att använda tvål och vatten. 

Bristande utbildning om handhygien inklusive bristande praktiska kunskaper vad gäller rätt 

handhygienisk teknik var en av dem mest uttalade faktorer som minskade sjuksköterskors 

följsamhet till handhygien i flera av analyserade studier (Knoll et al., 2010; KuKanich et al., 

2013; Marjadi & McLaws, 2010; Sharma et al., 2011; White et al., 2015). 

Enligt WHO är utbildning och praktisk övning för personalen ett av de sex huvudområden 

som är särskilt viktiga för arbetet med att förbättra handhygien och den skulle innehålla 

introduktionsutbildning, praktiska övningar samt föreläsningar (WHO, 2009 a). 

Utbildning med feedback, praktisk träning av rätt handhygienisk teknik, individuella 

konsultationer samt regelbunden uppföljning av kunskaper ökade följsamhet till handhygien i 

flera granskade studier (Huis et al., 2013; Knoll et al., 2010; Sharma et al., 2011; White et al., 

2015).  
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När anställda har tillgång till information, stöd, resurser och möjligheter att lära sig, deras 

kompetens växer, och följsamhet till handhygieniska riktlinjer förbättras (Laschinger, Gilbert, 

Smith & Leslie, 2010). 

Författarens åsikt är att utbildning måste regelbundet uppföljas och vårdpersonalen skulle 

träna och testa sina kunskaper med efterföljande feedback.   

I flesta studier i denna litteraturöversikt identifierades negativ individuell inställning till 

handhygien som faktor minskande avsevärt följsamhet till handhygien. Brist på motivation, 

glömska, lathet och nonchalans var i flesta av analyserade studier följd av otillräckliga 

kunskaper och utbildning eller också följd av tidsbrist, som glömska (Collins McLaughlin & 

Walsh, 2012; Fuller et al. 2013, Knoll et al., 2010; KuKanich et al., 2013; McLaws et al., 

2012; Sharma et al., 2011; White et al., 2015).  

Personalen behöver ha en inre motivation för att kunna se mening i det att följa riktlinjer kring 

handhygien. Otillräcklig motivation citeras ofta som en orsak till bristande handhygien 

(Gould, 2000). 

Detta kan bero på bristande utbildning, bristande bemanning och bristande professionalitet. 

Att glömma, bli lat eller nonchalant kan man inte tillåta sig som sjuksköterska som har ansvar 

över patientens hälsa och liv.    

Tvärtom positiv inställning till handhygien var identifierat i några av analyserade studier, där 

subjektiva skäl för att utföra handhygien var motiverade internt (Collins McLaughlin & 

Walsh, 2012; De Wandel et al., 2010; Jang et al., 2010; McLaws et al., 2012). Professionellt 

ansvar eller ”self-efficacy”- tilltro till egen förmåga att klara en viss uppgift, hade störst 

inflytande på personalens följsamhet till handhygien (De Wandel et al., 2010; Jang et al., 

2010). 

En av grundförutsättningar för sjuksköterskor att följa handhygieniska riktlinjer är enligt 

WHO (2009 a) ledningens involvering och stöd som upptäcktes som bristande i några av 

valda studier (Jang et al., 2010; Marjadi & McLaws, 2010; Sharma et al., 2011). 

Handhygien hade låg prioritering hos ledare samt också hela samhällets inställning till 

handhygien var negativ och det i sin tur hade negativt inflytande på sjuksköterskors 

inställning till handhygien i indonesisk studie av Marjadi och McLaws (2010).  På grund av 

vattenbrist var allmänt godkänt att inte tvätta händer fast synlig, eller känslomässig smutsiga. 

Resultat av studie visar som prioritet att förbättra samhällets handhygienisk beteende som 

första steget för att uppnå långvarig vårdpersonalens följsamhet till handhygien. Handhygien 
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hade också låg prioritering hos ledare som istället för att införa användning av 

handdesinfektion som en smidig lösning, valde att finansiera andra, konkurrerande projekt 

(ibid.).  

Ledningens engagemang är viktig för att förbättra följsamhet till handhygien, då ledningen 

bestämmer om tillgång till utrustning, utbildning, uppföljningar, feedback, om eventuella 

kontrollmätningar. Oengagerad ledning visar negativa signaler också till medarbetarna.  

 

En av de viktigaste främjande faktorer som identifierades i denna litteraturöversikt och som 

påverkade sjuksköterskors följsamhet på ett positivt sätt, var handhygien utförd för 

personalens egen protektion. Det är viktigt att notera att handhygien före patientkontakt utförs 

med avseende att skydda patienter mot infektioner och på så sätt minimera infektionsrisk, 

medan handhygien efter patientkontakt avser att skydda vårdpersonalen, detta fynd tyder på 

att vårdpersonalen sannolikt drivs att utföra handhygien av behov på att skydda sig själva mer 

än sina patienter. Oavsett de möjliga förklaringarna av dessa resultat återspeglar de en fortsatt 

trend av låg följsamhet till handhygien bland vårdpersonalen. Detta visar vikten av att särskilt 

förbättra följsamhet till handhygien före patientkontakt bland vårdpersonalen.  

Pittet et al. (2004) rapporterade att låg följsamhet till handhygien är associerad med 

vårdpersonalens beteende och ovilja att konsekvent tillämpa handhygieniska normer under 

rutinmässigt kliniskt arbete. Handhygien kan förbättras med hjälp av strategier som ska ha 

fokus på vårdpersonalens beteende och kunskaper.  

Inflyttande av mer erfarna kollegor som förebilder, samspelet med andra medarbetare och 

med patienter samt stöd av teamarbete motiverade till bättre handhygienisk följsamhet i flera 

studier (Buffet – Bataillon et al., 2010; Huis et al., 2013; Jang et al., 2010; Knoll et al., 2010; 

McLaws et al., 2012; White et al., 2015).    

Detta resultat är i enighet med också andra vetenskapliga studier (Lankford et al., 2003; Saint 

et al., 2009; Snow, White, Alder och Stanford, 2006;). 

Detta visar att positiv vårdkultur på avdelningen eller arbetsenheten kopplat med en personlig 

förebild kan motivera personal på ett konstruktivt sätt och betydlig höja följsamheten till 

handhygieniska rikltinjer.   

Visuella påminnelser i form av affischer hade stor inflyttande på följsamhet till handhygien. 

Innovativ metod med hörbar rörelsesensor var mest framgångsrik intervention och höjde 
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följsamhet till handhygien mest av alla interventioner i denna litteraturöversikt (Fakhry et al., 

2012; Huis et al., 2013; Sharma et al., 2011; White et al., 2015).   

Enligt WHO (2009 a) är särskilt viktig att använda påminnelser på arbetsplatser i form av 

regelbundet förändrat affischering för att förbättra handhygien.  

Detta kan bero på att visuellt minne är bra verktyg för att komma ihåg handhygieniska rutiner, 

särskilt när affischer hänger på patientrum, toaletter och andra strategiska ställe för 

handhygien.   

Högre följsamhet var i denna litteraturöversikt kopplad med kvinnlig kön, men också med 

manlig kön i Korniewitzs och El-Masris studie (2010) (KuKanich et al., 2013; Mertz et al., 

2011). Tidigare forskning visade högre följsamhet hos kvinnliga sjuksköterskor.   (; (Pittet, 

2000; Rosenthal et al., 2003;Sax et al., 2007).  

Sjuksköterskor visade högre följsamhet än läkare i flera av analyserade studier (Buffet – 

Bataillon et al., 2010; Fakhry et al., 2012; Lee et al., 2011; Mertz et al., 2011). Detta resultat 

var i överensstämmelse med Pittets (2000) studie samt Rosenthal et al. studie (2003). 

Läkare visade högre följsamhet till handhygien i en av analyserade studier (Sharma et al., 

2011).  

Specialitet spelade roll i studie av Lee et al.(2011), där var det urologisk resp. allmänkirurgisk 

vårdpersonal som visade lägre följsamhet till handhygien.  

Medan Korniewitz och El-Masri (2010) observerade att sjuksköterskor från kirurgisk - 

onkologiska avdelningar hade högre följsamhet än de som arbetade på hemato-onkologiska 

avdelningar. Vårdpersonalen visade alltså högre följsamhet till handhygien, när de uppfattade 

riskerna för infektion som högre och tvärtom (ibid.).  

.   

Resultat från valda artiklar bevisar tydligt att utbildning inklusive praktisk träning inom 

handhygien, med feedback, tillgänglig och ifylld handhygienisk utrustning, några medarbetare 

eller ledare på varje vårdenhet som kan fungera som förebilder och motivera andra, 

regelbundet förändrat affischering, kontroll och påbud med hjälp av t.ex. hörbara påminnelser 

om handhygien kan motivera vårdpersonalen att följa handhygieniska riktlinjer.  

Mest framgångsrika åtgärder verkar vara sådana som inkluderar olika vägar för att uppnå en 

beteendevetenskaplig förändring (Aboelela, Stone & Larson, 2007).  
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Metoddiskussion  

I litteraturöversikten användes relevanta sökord som var kopplade till arbetets syfte samt 

frågeställningar. Sökorden som användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

användes i olika kombinationer. Artiklarna söktes med hjälp av databaser Cinahl och PubMed. 

Två av valda artiklar hittades med hjälp av manuell sökning. Det hittades en stor mängd av 

vetenskapliga artiklar som handlade om handhygien. Artiklar publicerade före år 2010 

exkluderades, då dessa inte är den senaste, alltså aktuell forskning. Det är också en styrka av 

denna litteraturöversikt då på så sätt kan författaren presentera en del av den senaste 

forskningen inom det valda problemområdet.  

Andra styrkor av denna litteraturöversikt är att kvalitets granskning av valda vetenskapliga 

artiklar gjordes två gånger med ungefär en veckors avstånd mellan granskningarna. Båda 

granskningarna visade samma resultat som tyder på reliabilitet vid granskning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Två av valda artiklar hittades med hjälp av manuell sökning via 

referenslistor av vetenskapliga artiklar. Om en vetenskaplig artikel hänvisar till en annan 

studie som behandlar samma problemområde och vill på så sätt förstärka sina resultat är det 

en styrka att använda sådan studie i en litteraturöversikt och det ökar tillförgiltigheten.  

Flesta av dem valda vetenskapliga artiklar var av hög kvalitet och fem artiklar var av 

medelhögkvalitet vilket ökar tillförlitligheten av denna litteraturöversikt. Fördel av denna 

litteraturöversikt är att valda artiklar använder både kvalitativ och kvantitativ ansats och enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det en styrka att använda båda typer av artiklar.  

Utvalda artiklar är från olika delar av världen och det medför ett bredare perspektiv av det 

valda problemområdet. Samtidigt har de olika länderna helt olika sociala och ekonomiska 

förhållanden och det kan leda till olika perspektiv att se på problemområde fast alla de länder 

följer WHO:s hygieniska riktlinjer och är deltagare av WHO:s kampanj för att förbättra 

följsamhet till handhygien och minska förekomst av VRI, Clean Care is Safer Care (WHO, 

2009 a).   

Artiklar var skrivna på engelska och det kan ha bidragit till en risk för misstolkningar som kan 

översättningar från andra språket orsaka, fast författare försökte undvika misstolkningar med 

så exakt översättning som det var möjligt med hjälp av en bra ordbok.    

Artiklar utan etiskt resonemang har inkluderats i denna litteraturöversikt, då de hade god 

kvalitet i övrigt enligt kvalitetsgranskning och de hade status peer rewieved samt var 
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publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilka kan garantera artiklarnas kvalitet. Detta kan ses 

som en svaghet av litteraturöversikten. 

 

Slutsatser 

Med hjälp av analyserade vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt identifierades en 

konkret förebild av sjuksköterska som skulle uppnå hög följsamhet till handhygieniska 

riktlinjer. Hon/han har positiv inställning till handhygien, är motiverad och har tilltro till egen 

förmåga att klara denna arbetsuppgift som alla andra arbetsuppgifter. Hon/han utför 

handhygien både före och efter patientkontakt, hon/han skyddar inte bara sig själv, utan också 

patienten och hans/hennes medpatienter, då hon/han vet att det är viktig för att förebygga 

smittspridning. Hon/han har bra teoretiska kunskaper inom problemområdet, men också 

praktiska färdigheter att utföra handhygien. Hon/han vet alltså precis när, hur och varför 

genomföra handhygien. Hon/han har till sin hjälp tillgänglig och ifylld handhygienisk 

utrustning samt på hennes arbetsplats finns affischer som påminner om handhygien. Hon/han 

har stöd av arbetsledning, samspelar med andra kollegor, patienter och har stöd av teamarbete. 

Hon/han får regelbunden uppföljning av sina kunskaper inom handhygien och feedback av 

engagerad ledning. Hon/han själv kan fungera som en förebild för andra kollegor på 

arbetsplatsen. På hennes/hans arbetsplats görs regelbundna mättningar av följsamhet till 

handhygien med feedback till personal och ledning.  

För att uppnå hög följsamhet till handhygien hos flesta av vårdpersonal skulle bli bra att 

använda sådan förebild för sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom hälso- och 

sjukvården. På vissa arbetsplatser finns redan sådana engagerade förebilder, men på många 

ställe saknas de. Det är lättare att närma sig idealet om man vet precis vilka egenskaper den 

skulle ha.   

 

Studiens kliniska betydelse  

Uppkomsten av vårdrelaterade infektioner är idag ett globalt problem och en väg till framgång 

är att förbättra följsamhet till handhygien bland vårdpersonal. Med hjälp av bättre följsamhet 

till hygienrutiner kan uppkomsten av VRI minskas vilket i sin tur kan reducera onödigt 

lidande för patienter. 

Att sammanställa och beskriva aktuell forskning om sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer 

om handhygien med fokus på faktorer som modifierar följsamheten till riktlinjer om 
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handhygien hjälper i utvecklingen av det vårdhygieniska arbetet. Resultat av denna 

litteraturöversikt visar att det är möjligt med hjälp av båda typer av vetenskapliga studier få en 

bredare förståelse av problemområdet.  Aktuella kunskaper om främjande, respektive 

hindrande faktorer som modifierar följsamheten till riktlinjer om handhygien kan bli 

användbara för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, då de får på så sätt anvisning 

vilka komponenter skulle innehålla en framgångsrik intervention för att öka följsamhet till 

handhygien kostnadseffektivt och hållbart.  

   

Förslag till vidare forskning 

Inom handhygieniskt område finns det redan mycket forskning som svarar på frågor hur 

följsamheten utvecklas på olika verksamheter inom vården. Det är mest kvantitativ forskning 

som följer utveckling av följsamheten, utvärderar och beskriver effekter av olika 

interventioner och identifierar faktorer som påverkar följsamhet till handhygien. Den 

kvalitativa forskningen som finns inom problemområdet går däremot mer på djupet av 

problemet och undersöker attityder hos vårdpersonal, vilka formar vårdpersonalens 

handhygienisk beteende och påverkar följsamhet till handhygien. Det behövs mer forskning 

som skulle svara på frågan varför vårdpersonalens motivation att följa handhygieniska 

riktlinjer är så låg och hur på bästa och effektivaste sätt motivera vårdpersonal med hjälp av 

till exempel förebilder bland vårdpersonalen, patienter som kan påminna om handhygien, 

finansiell motivering och olika bonus, ständig kontroll på varje verksamhet i vården med 

återkoppling. Det skulle även behövas studier som skulle undersöka hur samhälleliga och 

kulturella aspekter kan påverka attityder och följsamhet till handhygien bland vårdpersonalen. 

Förslag på att involvera patienter för att öka följsamhet till handhygien hos vårdpersonalen 

kan bli en ny och kanske framgångsrik riktning inom forskning i problemområdet.  

  



 

29 

 

 Referenslista 

 

Aboelela, S. W., Stone, P. W., & Larson, E. L. (2007). Effectiveness of bundled 
behavioural interventions to control healthcare-associated infections: A systematic review 
of the literature. Journal of Hospital Infection, 66(2), 101-108. 
doi:10.1016/j.jhin.2006.10.019 

 

Buffet-Bataillon, S., Leray, E., Poisson, M., Michelet, C., Bonnaure-Mallet, M., & 
Cormier, M. (2010). Influence of job seniority, hand hygiene education, and patient-to-
nurse ratio on hand disinfection compliance. Journal of Hospital Infection, 76(1), 32-35. 
doi:10.1016/j.jhin.2010.02.024 

 

Casewell, M., & Phillips, I. (1977). Hands as route of transmission for Klebsiella species. 
The British Medical Journal, 2(6098), 1315-1317. 

 

Collins McLaughlin, A., & Walsh, F. (2012). Self-reported reasons for hand hygiene in 3 
groups of health care workers. American Journal of Infection Control, 40(7), 653-658. 
doi:10.1016/j.ajic.2011.08.014 

 

Creedon, S.A. (2005). Health care workers` hand decontamination practises: compliance 
with recommended guidelines. Journal of Advanced Nursing, 51, (3), 208-216. 

 

De Wandel, D., Maes, L., Labeau, S., Vereecken, C., & Blot, S. (2010). Behavioral 
determinants of hand hygiene compliance in intensive care units. American Journal of 

Critical Care, 19(3), 230-239. 

 

Duckro, A. N., Blom, D. W., Lyle, E. A., Weinstein, R. A., & Hayden, M. K. (2005). 
Transfer of vancomycin-resistant enterococci via health care worker hands. Archives of 

Internal Medicine, 165(3), 302. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: Infektioner, immunologi, 

vårdhygien.(4:e uppl) Stockholm: Liber AB 

 

Europeiska kommissionen. (2015). Vårdrelaterade infektioner. Hämtad 2015-05-05 från: 
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/healthcare_associated_infections/index_sv.htm 

 



 

30 

 

Fakhry, M., Hanna, G. B., Anderson, O., Holmes, A., & Nathwani, D. (2012). 
Effectiveness of an audible reminder on hand hygiene adherence. American Journal of 

Infection Control, 40(4), 320. doi:10.1016/j.ajic.2011.05.023 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) Rena händer räddar liv. Hämtad 2015-05-05 från: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/rena-hander-raddar-liv/ 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier : 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Fuller, C., Besser, S., Savage, J., McAteer, J., Stone, S., & Michie, S. (2014). Application 
of a theoretical framework for behavior change to hospital workers' real-time explanations 
for noncompliance with hand hygiene guidelines. American Journal of Infection Control, 

42(2), 106-110. doi:10.1016/j.ajic.2013.07.019 

 

Gould, D., Gammon, J., Donnelly, M., Batiste, L., Ball, E., Carneiro De Melo, Alexandra 
M. S.,… Halablab, M. (2000). Improving hand hygiene in community healthcare settings: 
The impact of research and clinical collaboration. Journal of Clinical Nursing, 9(1), 95-
102. doi:10.1046/j.1365-2702.2000.00334.x 

 

Holmdahl, B. (1994). Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till 

omvårdnadsdoktor. Stockholm: Liber AB 

 

Hugonnet, S., Perneger, T., V.,& Pittet, D. (2002). Alcohol-based handrub improves 
compliance with hand hygiene in intensive care units. Archives of Internal Medecine. 
13;162(9):1037-1043 

 

Huis, A. M. P., Hulscher, M. E. J. L., Donders, R., Grol, R. P. T. M., Schoonhoven, L., & 
Achterberg, T. v. (2013). Impact of a team and leaders-directed strategy to improve 
nurses' adherence to hand hygiene guidelines: A cluster randomised trial. International 

Journal of Nursing Studies, 50(4), 464-474. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.08.004 

 

 



 

31 

 

HSL 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen. Från 
http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm 

 

Jang, J., Wu, S., Kirzner, D., Moore, C., Youssef, G., Tong, A., McGeer, A. (2010). Focus 
group study of hand hygiene practice among healthcare workers in a teaching hospital in 
toronto, canada. Infection Control and Hospital Epidemiology, 31(2), 144-150. doi: 
10.1086/649792 

 

Kac, G., Podglajen, I., Gueneret, M., Vaupré, S., Bissery, A., & Meyer, G. (2005). 
Microbiological evaluation of two hand hygiene procedures achieved by healthcare 
workers during routine patient care: A randomized study. Journal of Hospital Infection, 

60(1), 32-39. doi:10.1016/j.jhin.2004.10.014 

 

Karabay, O., Sencan, I., Sahin, I., Alpteker, H., Ozcan, A., & Oksuz, S. (2005). 
Compliance and efficacy of hand rubbing during in-hospital practice. Medical Principles 

and Practice, 14(5), 313-317. doi:10.1159/000086928 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier- analys och utvärdering. Lund: 
Studentlitteratur 

 

Knoll, M., Lautenschlaeger, C., & Borneff-Lipp, M. (2010). The impact of workload on 
hygiene compliance in nursing. British Journal of Nursing, 19(16), S18-S22. 

 

Korniewicz, D. M., & El-Masri, M. (2010). Exploring the factors associated with hand 
hygiene compliance of nurses during routine clinical practice. Applied Nursing Research, 

23(2), 86-90. doi:10.1016/j.apnr.2008.06.002 

 

KuKanich, K., Kaur, R., Freeman, L., & Powell, D. (2013). Evaluation of a hand hygiene 
campaign in outpatient health care clinics. American Journal of Nursing, 113(3), 36-42. 
doi:10.1097/01.NAJ.0000427878.80053.f7 

 



 

32 

 

Lankford, M. G., Zembower, T. R., Trick, W. E., Hacek, D. M., Noskin, G. A., & 
Peterson, L. R. (2003). Influence of role models and hospital design on hand hygiene of 
healthcare workers. Emerging Infectious Diseases, 9(2), 217. 

 

Larson, E. L., Eke, P. I., Wilder, M. P., & Laughon, B. E. (1987). Quantity of soap as a 
variable in handwashing. Infection Control: IC, 8(9), 371- 375. 

 

Lee, A., Chalfine, A., Daikos, G. L., Garilli, S., Jovanovic, B., Lemmen, S…, MOSAR-04 
Study Team. (2011). Hand hygiene practices and adherence determinants in surgical 
wards across Europe and Israel: A multicenter observational study. AJIC: American 

Journal of Infection Control, 39(6), 517-520. doi:10.1016/j.ajic.2010.09.007 

 

Lindahl, B., Skyman, E., & Fryklund, B. (2009). Kroppen, kroppslig vård och hygien. I 
A.-K. Edberg & H.Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 666-670). 
Kristianstad: Studentlitteratur. 

 

Marjadi, B., & McLaws, M. -L. (2010). Hand hygiene in rural Indonesian healthcare 
workers: Barriers beyond sinks, hand rubs and in-service training. Journal of Hospital 

Infection, 76(3), 256-260. doi:10.1016/j.jhin.2010.06.021 

 

McLaws, M., Maharlouei, N., Yousefi, F., & Askarian, M. (2012). Predicting hand 
hygiene among iranian health care workers using the theory of planned behavior. 
American Journal of Infection Control, 40(4), 336-339. doi:10.1016/j.ajic.2011.04.004 

 

Mertz, D., Johnstone, J., Krueger, P., Brazil, K., Walter, S. D., & Loeb, M. (2011). 
Adherence to hand hygiene and risk factors for poor adherence in 13 Ontario acute care 
hospitals. AJIC: American Journal of Infection Control, 39(8), 693-696. 
doi:10.1016/j.ajic.2010.12.002 

 

Nationalencyklopedin, compliance. Hämtad 2015-11-26 från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/compliance 
 
Nightingale, F., Wendt, R., Pettersson, I., Rooth Möller, H., Thylén-Nordström, G., 
Dillner, E.. . Svenska hälso-och sjukvårdens tjänstemannaförbund. (1989). Anteckningar 

om sjukvård…ur vårt tidsperspektiv. Skellefteå: Artemis. 



 

33 

 

 
Pittet, D. (2000). Improving compliance with hand hygiene in hospitals. Infection Control 

and Hospital Epidemiology, 21(6), 381- 386. 
 
Pittet, D., Simon, A., Hugonnet, S., Pessoa-Silva, C. L., Sauvan, V., & Perneger, T. V. 
(2004). Hand hygiene among physicians: Performance, beliefs, and perceptions. Annals of 

Internal Medicine, 141(1), 1-8+I. 
 
Ransjö & Edstedt (2015). Smitta och smittspridning Hämtad den 2015-05-05 från 
Vårdhandboken: http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-
smittspridning/Smittvagar/ 

 

Rickard, N. A. S. (2004). Hand hygiene: Promoting compliance among nurses and health 
workers. British Journal of Nursing, 13(7), 404-410. doi:10.12968/bjon.2004.13.7.12686 

 

Riggs, M. M., Sethi, A. K., Zabarsky, T. F., Eckstein, E. C., Jump, R. L. P., & Donskey, 
C. J. (2007). Asymptomatic carriers are a potential source for transmission of epidemic 
and nonepidemic clostridium difficile strains among long-term care facility residents. 
Clinical Infectious Diseases, 45(8), 992-998. doi:10.1086/521854 

 

Rosenthal, V. D., McCormick, R. D., Guzman, S., Villamayor, C., & Orellano, P. W. 
(2003). Effect of education and performance feedback on handwashing: The benefit of 
administrative support in Argentinean hospitals. AJIC: American Journal of Infection 

Control, 31(2), 85-92. doi:10.1067/mic.2003.63 

 

Saint, S., Bartoloni, A., Virgili, G., Mannelli, F., Fumagalli, S., di Martino, P.,…Gensini, 
G. F. (2009). Marked variability in adherence to hand hygiene: A 5-unit observational 
study in Tuscany. AJIC: American Journal of Infection Control, 37(4), 306-310. 
doi:10.1016/j.ajic.2008.08.004 

 

Sax, H., Uçkay, I., Richet, H., Allegranzi, B., & Pittet, D. (2007). Determinants of good 
adherence to hand hygiene among healthcare workers who have extensive exposure to 
hand hygiene campaigns. Infection Control and Hospital Epidemiology, 28(11), 1267. 

 

Spence Laschinger, H. K., Gilbert, S., Smith, L. M., & Leslie, K. (2010). Towards a 
comprehensive theory of nurse/patient empowerment: Applying kanter's empowerment 
theory to patient care. Journal of Nursing Management, 18(1), 4-13. doi:10.1111/j.1365-
2834.2009.01046.x 

 



 

34 

 

Sharma, S., Sharma, S., Puri, S., & Whig, J. (2011). Hand hygiene compliance in the 
intensive care units of a tertiary care hospital. Indian Journal of Community Medicine, 

36(3), 217-221. doi:10.4103/0970-0218.86524 

 

 

Snow, M., White, G. L., Alder, S. C., & Stanford, J. B. (2006). Mentor's hand hygiene 
practices influence student's hand hygiene rates. AJIC: American Journal of Infection 

Control, 34(1), 18-24. doi:10.1016/j.ajic.2005.05.009 

 

 

SOSFS 2007:19. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och 

sjukvården m.m. Från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-
19/Documents/2007_19.pdf 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014a) Infektioner orsakar lidande och kostnader. 

Hämtad 2015-05-05 från: 
http://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika/infektionerorsakarlidandeochkostnader.2
548.html 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2015 a) Punktprevalensmätning av följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat våren 2015. Från 

http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk/r
esultatbasalahygienrutinerochkladregler.2277.html 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2015 b) Punktprevalensmätning av följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler. Kommunernas resultat våren 2015 Från  

http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk/r
esultatbasalahygienrutinerochkladregler.2277.html 

 

Trick, W. E., Vernon, M. O., Hayes, R. A., Nathan, C., Rice, T. W., Peterson, B. 
J., …Weinstein, R. A. (2003). Impact of ring wearing on hand contamination and 
comparison of hand hygiene agents in a hospital. Clinical Infectious Diseases, 36(11), 
1383-1390. doi:10.1086/374852 

 

Vetenskapsrådet (2007). Begrepp om forskningsfusk. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 



 

35 

 

 

White, K., Jimmieson, N., Obst, P., Graves, N., Barnett, A., Cockshaw, W..., 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. Bmc Health Services 

Research, 15(1), 59. Doi: 10.1186/s12913-015-0718-2 

 

WHO.(2009 a). Hand Hygiene: Why, How & When? Från: 

http://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf 

 

 

WHO.(2009 b). Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Från:  

 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf 

 

 

WHO.(2010). CleanHandsNet - a network of campaigning countries. Hämtad den 5 maj, 
2015, från WHO, http://www.who.int/gpsc/national_campaigns/en/ 

 

WHO.(2012). Prevention of hospital-acquired infections. A practical guide 2nd edition. 
Hämtad den 5 maj, 2015 från WHO, 
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_1
2/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
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22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B., & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström 
Y. (2008) 
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   
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22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. 
(2008) 
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Bilaga 3 

Tabell 4: Översikt över artiklar som ingår i resultatet. 

Författare 

År/Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltaga
re 

Resultat Kvalitets 
grad 

Buffet-Bataillon, 
S., Leray, E., 
Poisson, M., 
Michelet, C., 
Bonnaure-
Mallet, M., & 
Cormier, M.  

2010 

Frankrike 

Influence of 
job seniority, 
hand hygiene 
education, 
and patient-
to-nurse ratio 
on hand 
disinfection 
compliance. 

 

To observe and 
evaluate adherence 
to hand hygiene 
before and after 
completing the 
education 
campaign. 

 

Kvantitativ 
observationsstudie. 
Frågeformulär. 
Slumpmässigt urval av 
46 kirurgiska och 
medicinska vårdenheter 
2006, resp. 2007. Icke 
dolda direkta 
observationer. Riktlinjer 
enligt WHO. 

n=761 
tillfälle 
för HH, 
430 
tillfälle -
sjukskö
terskor 

Främjande: intervention- 
utbildning, användning av 
handsprit, ansvar av de erfarna 
sjuksköterskorna att bli förebild 
för yngre kolleger i *HH, 
positiv ställning till att utföra 
HH efter patientkontakt, 
lättillgänglig handsprit. 
Följsamheten 57 % hos 
sjuksköterskor. 

Medel 

70 % 

Collins 
McLaughlin, A., 
& Walsh, F. 

2012 

 

USA 

 

Self-reported 
reasons for 
hand hygiene 
in 3 groups 
of health care 
workers. 

 

 

 

 

To capture the 
health beliefs and 
self-reported 
behaviors of US 
health care workers 
to better 
understand why 
workers avoid hand 
hygiene and what 
prompts them to 
wash. 

Kvantitativ 
internetbaserad 
enkätstudie.  

Enligt WHO riktlinjer.  

 

 

n=25 sj
uksköte
rskor  

n= 25 
IP  

n= 21 
ledare 

 

 

Hinder: Individuell attityd, 
bristande resurser, utbildning, 
arbetsbörda, överkänslig hud. 
Främjande: förebygga spridning 
av sjukdomar, praktisk träning, 
smutsiga händer, kom ihåg, 
tillgänglig utrustning, hade tid, 
synlig smutsiga händer.   

 

Hög 

93 % 

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

2010 

Belgien 

 

Behavioral 
determinants 
of hand 
hygiene 
compliance 
in intensive 
care units. 

 

 

To identify and 
describe predictors 
and determinants 
of noncompliance 
with hand hygiene 
prescriptions in 
intensive care unit 
nurses by means of 
a questionnaire. 

Kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär baserat 
på en 
beteendevetenskaplig 
teoretisk modell fylldes 
av 148 sjuksköterskor 
från IVA i ett 
universitetssjukhus.  

 

 

n=148 
sjukskö
terskor 

Självrapporterad följsamhet var 
84 %. Mest påverkade faktorer: 
negativ inställning till tidsbrist, 
själv-disciplin(påverkan), 
irriterande samt hudtorkande 
lösningar. Minst påverkande 
faktorer: socialt tryck låg, 
teoretiska kunskaper, riktlinjer, 
moraliska uppfattningar. 

Hög 

83 % 

Fakhry, M., 
Hanna, G. B., 
Anderson, O., 
Holmes, A., & 
Nathwani, D. 

2012 

UK 

Effectiveness 
of an audible 
reminder on 
hand hygiene 
adherence. 

 

 

 

 

To report the 
efficiency of an 
electronic audible 
motion sensor. 

 

Kvantitativ 
observationsstudie. 
Dolda direkta 
observationer. Totalt en 
8-månaders period i ett 
Londons sjukhus. 
Intervention: 1) 
affischer och 
påminnelse via 
intranätet 2) elektronisk 
hörbar rörelsesensor. 

n= 442 
tillfälle 
för 
sjukskö
terskor 

 

 

Följsamheten ökade för 
sjuksköterskor (5,4 % - 
43,4 %). Främjande f.: 
affischer, påminnelser o m HH 
via intranätet, intervention i 
form av en inspelad röst som 
uppmuntrade till HH vid 4 
ingångar på avdelningarna.  

Hög,  

 79 %  
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Fuller, C., 
Besser, S., 
Savage, J., 
McAteer, J., 
Stone, S., & 
Michie, S.  

2013   

UK  

Application of 
a theoretical 
framework for 
behavior 
change to 
hospital 
workers real 
time 
explanations 
for 
noncomplianc
e with hand 
hygiene 
guidelines 

 

This study 
examined HCWs’ 
explanations of 
noncompliance in 
“real time” 
(immediately after 
observation), using 
a behavioral theory 
framework, to 
inform future 
intervention 
design. 

Kvalitativ studie. En 
tvärsnitt observations 
studie med 
frågeformulär som 
komplement. Direkta 
observationer, direkt 
respons vid dålig 
utförd HH, personalen 
skulle hjälpa formulera 
ett individuellt mål 
samt handlingsplan för 
att förbättra HH.  

n=119 
sjukskö
terskor 

”Minne/uppmärksamhet/beslu

tsfattande" indelade i 3 teman 
(minne, förlust av koncentration, 
och distraktion av avbrott), och 
"Kunskap" med 2 teman avser 
specifika HH indikationer. 

 1) Glömma att sprita händer, 
koncentration, uppmärksamhet till 
en annan aktivitet; att vara 
distraherad av en annan aktivitet 
eller göra medvetna beslut att inte 
tvätta händer eftersom en annan 
uppgift är mer brådskande 2) 
Regler, riktlinjer, protokoll, 
indikationer för HH (användning 
av handskar, kontakt med 
patienten, eller patientens miljö). 

Hög 

84 % 

Huis, A. M. P., 
Hulscher, M. E. 
J. L., Donders, 
R., Grol, R. P. T. 
M., 
Schoonhoven, 
L., & 
Achterberg, T. 
V. 

2013 

Nederländerna 

Impact of a 
team and 
leaders-
directed 
strategy to 
improve 
nurses’ 
adherence to 
hand hygiene 
guidelines: A 
cluster 
randomised 
trial. 

 

Study tested 
whether an 
innovative, theory 
based, team and 
leaders-directed 
strategy would be 
more effective in 
increasing hand 
hygiene 
compliance rates in 
nurses than a 
literature based 
state-of-the-art 
strategy. 

Kvantitativ studie. 
Genomfördes på 67 
vårdavdelningar av tre 
sjukhus i 
Nederländerna. 
Deltagare 
sjuksköterskor delades 
till – team/ ledare 
inriktad strategi (30 
avdelningar) 
eller ”state-of-the-art” 
strategin (37 
avdelningar). 

     

n=2733 
sjukskö
terskor 

Följsamhet i ”state-of-the-art” 
gruppen -från 23 % till 46 %. I” 
team och ledargruppen” från 20 % 
till 53 %. Positiva faktorer: 
utbildning, feedback, påminnelser, 
lämpliga produkter, aktiv 
engagemang och initiativ av 
vårdenhetens ledning, skapande av 
informella ledare, normer och mål i 
teamet. 

Hög,  

89 % 

Jang, J., Wu, S., 
Kirzner, D., 
Moore, C., 
Youssef, G., 
Tong, A., 
McGeer, A. 

2010 

Kanada 

Focus group 
study of hand 
hygiene 
practice among 
healthcare 
workers in a 
teaching 
hospital in 
Toronto, 

Canada. 

To understand the 
behavioural factors 
affecting hand 
hygiene of the 
hospital staff. 

 

Kvalitativ studie 
baserad på 17 
fokusgrupper. 
Fokusgruppernas 
diskussioner var 
transkriberade 
ordagrant. Tematisk 
analys genomfördes 
självständigt av 3 
utredare. 

 

n=153 
vårdarb
etare 
(22 
sjukskö
terskor) 

Hinder: orealistiska, konservativa 
riktlinjer, kunskapsbrist, otillgänglig 
utrustning, inget stöd från 
arbetsledning, dålig teknik av HH, 
hög arbetsbelastning, (akut vård, 
avbrott). Positiva faktorer: HH 
som självskydd, tillgänglig 
utrustning, högrisk arbete 
(kontaminerade föremål), 
vårdpersonalens ansvar, förebilder, 
känsla av lagarbete. 

Hög 

88 % 

 

Knoll, M., 
Lautenschlaeger, 
C., & Borneff-
Lipp, M. 

2010 

Tyskland 

The impact of 

workload on 

hygiene 

compliance in 

nursing. 

To clarify whether 
external factors 
(e.g. ward capacity, 
level of nursing 
intensity) had an 
influence on 
nursing staff 
compliance with 
hand hygiene 
guidelines. 

Kvantitativ 
observationsstudie 
med följande 
intervjuar för att 
förklara icke 
följsamhet. 
Utbildning, 
observationer samt 
intervjuer gjordes. 181 
sjuksköterskor på 10 
vårdavdelningar i 
Tyskland. 

n=181 Positiva faktorer: utbildning, 
träning av HH, individuella 
konsultationer, motivation.  

Negativa faktorer: arbetsbelastning 
(maximal vårdkapacitet, svåra fall), 
tidsbrist, glömska, stress, akuta 
arbetssituationer, felaktigt 
utförande av handhygien, negativ 
inställning till handhygien. 

Medel 

76 % 
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Korniewicz, D. 
M., & El-Masri, 
M. 

2010 

 

USA 

 

Exploring the 
factors 
associated with 
hand hygiene 
compliance of 
nurses during 
routine clinical 
practice 

To explore the 
factors associated 
with hand hygiene 

compliance among 
HCPs during 
routine clinical. 

En kvantitativ 
observationsstudie 
genomfördes på ett 
onkologiskt 
universitets sjukhus i 
Florida.  Det 
observerades 
handhygieniska 
metoder under 612 
procedurer som 
utfördes av 47 
sjuksköterskor samt 
frågeformulär där 
personalen fick skatta 
sin följsamhet. WHO 
riktlinjer. 

n=47 
(39 
kvinnor
, 8 män) 

Följsamhet till handhygien totalt 
34,3 % (41,7 % före patientkontakt 
och 72,1 % efter). Främjande 
faktorer: högriskmoment som till 
ex. blodprovstagning och tömning 
av urinpåsar, sugning i luftvägarna 
samt när sjuksköterskor var direkt 
exponerade för blod, efter 
patientkontakt- självskydd. Hinder: 
kvinnliga sjuksköterskor, låg risk 
moment, före patientkontakt 
(snarare skydda sig själv än 
patienten). Slutsats: innovativa 
metoder som går utöver 
undervisning och fortbildning. 

Hög 

83 % 

KuKanich, K., 
Kaur, R., 
Freeman, L., & 
Powell, D. 

 

 

2013 

USA 

Evaluation of a 
hand hygiene 
campaign in 
outpatient 
health care 
clinics.  

 

To improve 
adherence to HH 
in two outpatient 
clinics through the 
introduction of a 
gel dispenser and 
an informative 
poster. 

 

Kvantitativ studie. 

Direkta observationer 
av HH under 
baslinjen, intervention 
(gel dispenser, 
affischer) uppföljning 
av intervention. 

n=56 
(sjuksk
ötersko
r, 
läkare) 

Före intervention – 21 %, efter 
intervention 54 % uppföljning 
51 %. Främjande faktorer: efter 
patientkontakt, tillgänglig 
gel ”sanitizer” (i omedelbar närhet 
av patienten)- effektiv och 
motiverande verktyg istället för tvål 
och vatten, kvinnliga vårdarbetare, 
sjuksköterskor. Upplevda hinder: 
hudirritation, glömska, tidsbrist, 
samtidigt annan patientvård, brist 
på anläggningar samt otillgänglig 
material, bristande utbildning, 
manlig kön, läkare.   

Hög  

93 % 

 

Lee, A., Chalfine, 
A., Daikos, G. 
L., Garilli, S., 
Jovanovic, B., 
Lemmen, S…, 
MOSAR-04 
Study Team. 
2011 

Grekland, 
Frankrike, 
Italien, Serbien, 
Tyskland, 
Spanien, 
Scotland, Israel, 
Schweiz 

Hand hygiene 
practices and 
adherence 
determinants 
in surgical 
wards across 
Europe and 
Israel: A 
multicenter 
observational 
study. 

To examine HH 
practices in 
surgical wards 
enrolled in an 
interventional 
study of 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus control, as 
part of their 
baseline 
assessment. 

Kvantitativ studie.   
Direkta observationer 
enligt WHO metod av 
observation. Studie 
genomfördes mellan 
juni 2008 och januari 
2009 på 33 kirurgiska 
vårdavdelningar från 
10 sjukhus i 9 länder.  

n= 
4649 
tillfälle 
för HH 
(sjuksk
ötersko
r, 
läkare) 

Totalt var HH följsamhet 40 %. 
Sjuksköterskor visade högre 
följsamhet än läkare på 43 %. 
Hinder: före patientkontakt, låg 
risk moment, hög arbetsbelastning, 
urologisk, allmänkirurgisk 
specialitet. Främjande: efter 
patientkontakt- självskydd, högrisk 
moment (kroppsvätskor, direkt 
omgivande miljö).  

Hög,  

83 %  
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Marjadi, B., & 
McLaws, M. -L. 
 
2010 
 
Indonesien 
 

 

 

 

Hand hygiene 
in rural 
Indonesian 
healthcare 
workers: 
barriers 
beyond sinks, 
hand rubs and 
in-service 
training. 

To explore hand 
hygiene barriers in 
rural Indonesian 
healthcare facilities 
to develop a 
resource-
appropriate 
adoption of 
international 
guidelines. 

Studie av blandad 
kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Kvalitativa direkta 
observationer, 
diskussioner, 
individuella intervjuer 
följdes av kvantitativa 
direkta observationer 
av följsamhet till HH 2 
sjukhus, 8 kliniker på 
landsbygden. WHO 
riktlinjer.  

Kvalitat
iv del 
n=318 
(169 
sjukskö
terskor) 

Kvantit
ativ del 

n=17 
sjukskö
terskor 
  

Negativa f. -HH före 
patientkontakt, rena arbete, 
otillräckligt (ingen) utbildning, 
kronisk vattenbrist, tolerans av 
smuts i samhället, vårdens 
organisationskultur, starka sociala 
och beteendemässiga hinder, låg 
prioritet hos ledare, otillräckliga 
hygieniska anordningar samt 
utrustning, hög arbetsbelastning. 
Främjande f.- efter patientkontakt, 
efter kontakt med blod, bölder, p. 
med diarré för att skydda sig själv. 

Medel 

76 % 

McLaws, M., 
Maharlouei, N., 
Yousefi, F., & 
Askarian, M. 

2012 

Iran   

 

Predicting 
hand hygiene 
among Iranian 
health care 
workers using 
the theory of 
planned 
behavior. 

To identify 
significant 
predictors of 
handwashing 
associated with 
hospital elective 
(clean) and 
hospital inherent 
(dirty) contacts. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie studie 
Ett frågeformulär med 
självskattningsfrågor 
tilldelades till 1000 
sjuksköterskor och 
200 medicin och 
sjuksköterskestudenter 
i 18 privata och i 10 
statliga sjukhus i 
Shiraz. 

 

 

n= 
1077 
(83 % 
sjukskö
terskor)  

HH före patientkontakt: positiv 
påverkad av: samhällets 
inställningar till HH, sjukhusets 
orena HH rutiner, föreställningen 
att HH krävs lite ansträngning, 
subjektiva normer (arbetskollegor). 
Negativt påverkas av: dåliga 
attityder till HH. HH efter 
patientkontakt: påverkas positivt 
av: samhälle, sjukhusets rena HH 
rutiner, subjektiva normer 
(arbetskollegor), attityder. 
Samhällsbaserade HH beteende -
starkaste påverkan på sjukhus HH 
beteende.  

Hög 

82 % 

 

Mertz, D., 
Johnstone, J., 
Krueger, P., 
Brazil, K., 
Walter, S. D., & 
Loeb, M. 

2011  

Kanada 

Adherence to 
hand hygiene 
and risk 
factors for 
poor 
adherence in 
13 Ontario 
acute care 
hospitals. 

To examine 
compliance with 
hand hygiene as 
well as risk factors 
that are related to 
the lack of 
adherence to hand 
hygiene. 

 

Kvantitativ 
multicentrisk 
observationsstudie. 9 
511 tillfällen 
observerades på 13 
sjukhus – 123 
avdelningar. Icke 
dolda strukturerade 
observationer. WHO 
riktlinjer. 

n= 
9511 
tillfällen 
(7501 
tillfällen 
för 
sjukskö
terskor) 

Följsamheten till handhygien för 
sjuksköterskor 33 %. Främjande 
faktorer: intensivvårdsavdelning, 
enkelt rum, sjuksköterskor, tillgång 
till handsprit i rummet och utanför 
rummet, kvinnlig kön, indikation 
på försiktighetsåtgärder vid kontakt 
med patienten.  

Medel 

72 % 

Sharma, S., 
Sharma, S., Puri, 
S., & Whig, J. 

2011 

Indien  

Hand hygiene 
compliance in 
the intensive 
care units of a 
tertiary care 
hospital. 

To assess 
compliance, 
identify the factors 
that influence 
compliance and 
study the 
knowledge, 
attitudes and 
perceptions 
associated with 
HH among HCW. 

 

Kvantitativ studie. 
Observationer, 
frågeformulär 
avseende kunskap, 
perception och 
attityder till HH fylld 
av varje sjukvårdare. 

n=114 
(65 
sjukskö
terskor, 
49 
läkare). 

Följsamhet var för sjuksköterskor 
41,3 % Hinder: brist på motivation, 
lathet som attityd, 
arbetsöverbelastning, mindre tid i 
akuta situationer, administrativ 
apati, brist på kunskap, allergi mot 
tvål/handsprit, etc. Främjande f. -
utbildningsprogram, praktisk 
utbildning i rätt teknik för HH, 
regelbunden uppföljning och 
feedback, affischer med rätt teknik 
ska visas på olika platser, aktivt 
deltagande av ledningen. 

Medel 

79 % 
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White, K., 
Jimmieson, N., 
Obst, P., Graves, 
N., Barnett, A., 
Cockshaw, W..., 
Paterson, D.  

2015 

Australien 

Using a theory 
of planned 
behaviour 
framework to 
explore hand 
hygiene beliefs 
at the ‘5 critical 
moments’ 
among 
Australian 
hospital-based 
nurses 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
övertygelser 
associerade med 
utförande av HH 
enligt WHO 
riktlinjer (5 kritiska 
ögonblick). 

 

Kvalitativ studie. 
Tematisk 
innehållsanalys av 
kvalitativa data från 
fokusgruppernas 
diskussioner med 
sjukhus-baserade 
sjuksköterskor från 5 
avdelningar över 3 
sjukhus i Queensland, 
Australien. 

n= 27 

sjukskö
terskor 

Främjande f. - skydd av patienten 
och själv, stöd av kollegor, 
patienter, tillgängliga produkter, 
utbildning, verbala, visuella 
påminnelser, infektionsrisk. 

 Hinder: tidsbrist, hand skada, 
negativa förebilder (vissa läkare), 
för upptagen, akuta situationer, 
irriterad hud, otillgängliga 
produkter, kunskapsbrist, 
distraktion/glömska.  

Hög 

92 % 

 

 

(*HH betyder handhygien) 


