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Introduktion: Grundläggande för operationssjukvård är att kunna använda sina händer 

för att utföra god specialistsjukvård och omvårdnad av patienten. Att drabbas av eksem på 

händer, handleder, underarmar eller urtikaria till följd av kontaktallergi kan medföra att 

händernas funktion påverkas. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka prevalensen av självrapporterade handeksem, 

urtikaria och möjliga riskfaktorer hos verksamma operationssjuksköterskor och kirurger 

samt identifiera statistiska samband hos respondenterna. 

Metod: Studien genomfördes med kvantitativ metod. Data samlades in via elektroniska 

enkäter. Sammanlagt samlades 150 enkäter in. För statistisk bearbetning och analys 

användes ett statistiskt dataprogram. 

Resultat: Förekomst av eksem på händer, handleder eller underarmar vid något tillfälle 

självrapporterades av 44% av respondenterna, varav 24% upplevt eksem de senaste två 

åren. Uppkomst av urtikaria på händer, handleder eller underarmar vid något tillfälle 

självrapporterades av 28,7% respondenter. En högre andel av de som självrapporterat 

eksem och urtikaria hade också åtminstone en övrig allergi. 

Konklusion: I studien framkom att nästan var femte personal på operationsavdelningar 

inom Region Östergötland hade haft handeksem någon gång under de senaste två åren. 

Denna siffra är i enighet med tidigare forskning, dock är bortfallet i denna 

undersökningsgrupp för stort för att kunna generalisera resultatet. 
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Introduction: To be able to use your hands to carry out perioperative care and nursing is 

fundamental. To suffer from eczema on your hands, wrists, forearms or urticaria as a 

consequence of contact allergy, can affect the function of the hands. 

Aim: The aim of the study was to research the prevalence of self-reported hand eczema, 

urticaria and risk factors among working operating room nurses and surgeons in the 

region of Östergötland and to identify statistical relations among the respondents. 

Method: The study was carried out with a quantitative method. Data was gathered 

through electronic questionnaires. A total of 150 questionnaires were collected. For 

statistical processing and analyse, a statistic computer program were used. 

Result: Prevalence of eczema on hands, wrists and forearms at any time were self-

reported among 44% of the respondents, and 24% had experienced eczema during the last 

two years. Experience of urticaria on hands, wrists and forearms at any time were reported 

by 28,7% respondents. A greater amount of the respondents who self-reported eczema and 

urticarial also described at least one additional allergy. 

Conclusion: The study showed that almost every fifth personnel on the surgical ward in 

the region of Östergötland, had self-reported hand eczema at some time during the two 

last years. Former research has shown similar data, but the number of non-respondents 

were too high to be able to generalize the result of this study. 
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Introduktion 
I en rapport från arbetsmiljöverket från 2012 framkom det att handeksem hos den vuxna 

svenska befolkningen i yrkesverksam ålder är ca 10 % (Arbetsmiljöverket, 2012). Två 

studier gjorda i Danmark har visat att förekomsten av handeksem hos vårdpersonal är 

21% respektive 23% (Flyvholm, Bach, Rose, & Jepsen, 2007; Ibler et al., 2012). 

Forskning från Japan har visat att förekomst av självrapporterad urtikaria finns hos hela 

36% av undersökningsgruppen bestående av sjuksköterskor (Smith, Adachi, Mihashi, 

Kawano, & Ishitake, 2006). I ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor står det att 

“sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” vilket 

innefattar att hålla sina händer funktionsdugliga (International Council of Nurses 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det har diskuterats om att arbetsmiljön inom 

operationssjukvården kan öka risken för uppkomst av handeksem och urtikaria. Detta då 

författarna märkte att redan i början av den verksamhetsförlagda utbildningen att ett 

flertal operationssjuksköterskor upplevde hudreaktioner eventuellt relaterat till material 

som frekvent användes på operationsavdelningen. Detta väckte intresset att undersöka 

det faktiska läget och hur utbrett problemet med handeksem och urtikaria är inom 

operationssjukvården i Region Östergötland. 

 

Händerna -en förutsättning för god omvårdnad i operationssjukvård 
Centralt i sjuksköterskans profession är omvårdnad och för att bedriva god omvårdnad 

behövs både teoretiska och praktiska kunskaper. Operationssjuksköterskan yrkesroll 

innefattar till stor del praktiska färdigheter och för att ha ett gott handlag krävs 

kunskaper och erfarenhet. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson använder begreppen 

”ansa”, ”leka” och ”lära” när hon beskriver hur sjuksköterskan utövar god omvårdnad. 

Eriksson menar i begreppet ”ansa” är den mest grundläggande formen av vårdandet där 

ansningen kännetecknas av närhet, värme och beröring (Eriksson, 1987). Händerna är 

ett arbetsverktyg och kan vid exempelvis beröring hos patienter inge trygghet och 

avspegla sjuksköterskans avsikt. Eftersom operationssjuksköterskans främsta 

arbetsverktyg är dennes händer är det av stor vikt att de behålls funktionella, delvis för 

att kunna utföra sitt praktiska arbete men även för att inte riskera smittspridning. Då 

personal inom operationssjukvården utsätts för mycket mekanisk skrubbning vid 

preoperativ handdesinfektion samt exponeras för diverse kemikalier under längre tid när 

de använder handskar samt sterilrock, så kan detta ge upphov till hudirritation. 

Forskning från både Japan och Danmark har visat att handeksem och allergier är ett 

problem inom många yrkesområden, bland annat inom hälso- och sjukvården 

(Arbetsmiljöverket, 2012; Flyvholm et al., 2007; Ibler et al., 2012; Kanayama et al., 

2012). 

 

Om operationssjuksköterskans hälsa påverkas i form av exempelvis eksem eller utslag 

på händer kan detta utgöra ett hinder för att utföra god omvårdnad i samspel med övrig 

personal i operationsteamet. Förutom den drabbade sjuksköterskan kan även patienter 

bli lidande då den verksamma operationssjuksköterskan inte alltid kan arbeta. Detta kan 

medföra att patientsäkerheten och vårdkvalitén påverkas då minskad personalstyrka i sin 

tur kan leda till att vardagliga rutiner på en operationsavdelning påverkas och planerade 

operationer eventuellt måste ställas in. Då operationssjuksköterskans händer drabbas av 

funktionsnedsättning i form av eksem och utslag föreligger risker och grogrund för 

bakterier som kan orsaka infektioner. Om operationssjuksköterskan inte 

uppmärksammar och tar detta i beaktning skulle denne kunna utgöra en smittorisk för 

patienter där de eventuellt skulle kunna sprida bakterier till patienter men också mellan 
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patienter. I ett kunskapsunderlag av socialstyrelsen från 2006 framkommer det att 

vårdas på sjukhus innebär en ökad risk för att drabbas av infektioner, vilket kan 

äventyra patientsäkerheten (Folkhälsomyndigheten, 2006). Att utveckla en allergi eller 

överkänslighet mot vanligen förekommande inslag på sin arbetsplats kan bidra till att 

behovet av att byta arbetsplats, eller kanske till och med yrke, uppkommer. Detta kan 

direkt leda till att ekonomin och välmåendet påverkas (Arbetsmiljöverket, 2012; The 

European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, 2015). 

Att arbeta preventivt mot handeksem och överkänslighet/allergier skulle gynna både den 

individuella medarbetaren samt samhället i stort i och med färre antal vårdbesök för den 

drabbade samt färre sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Riskerna med att arbeta med handeksem 
Socialstyrelsen framhåller i ett kunskapsunderlag från 2006 att vårdpersonal med 

fjällande hudsjukdomar som bland annat handeksem medför en ökad risk för spridning 

av bakterier inom vården. Vårdrelaterade infektioner är i dagens samhälle ett allvarligt 

problem som medför stora kostnader och äventyrar patientsäkerheten. Att som patient 

drabbas av en vårdrelaterad infektion kan öka lidandet både mentalt, kroppsligt och 

ekonomiskt (Folkhälsomyndigheten, 2006). I en studie från Japan där personer med 

atopiska eksem och friska personers hudbakterier jämfördes framkom det att 85% av de 

med atopisk eksem bar på staphylococcus aureus i huden, jämfört med de friska där 

endast 25% var bärare (Higaki, Morohashi, Yamagishi, & Hasegawa, 1999). 

I kunskapsunderlaget från Socialstyrelsen ges praktiska råd för att förhindra 

smittspridning så som att vårdpersonal ska tillämpa basala hygienrutiner och att 

personal med infekterade sår på händer och hud ska inte delta i vårdarbetet 

(Folkhälsomyndigheten, 2006). 

 

Preoperativ handdesinfektion och sterila handskar 
Händerna ska inte utsättas för handskar oftare än nödvändigt eller under längre tid, då 

risken för kontakteksem då ökar med tiden (Folkhälsomyndigheten, 2006). Inom 

operationssjukvård ska preoperativ handdesinfektion utföras i två steg. Innan dagens 

första operation ska händerna och underarmarna noggrant tvättas med flytande tvål eller 

engångstvål i fast form. Detta steg upprepas enbart vid behov. Huden ska torkas torr. 

Steg nummer två är att desinfektera händer och underarmar noggrant. Det ska minst 

användas 3ml av desinfektionsmedlet och desinfektionen ska pågå så lång tid som 

handdesinfektionens tillverkare rekommenderar, vanligen mellan 2-3min. Hinner 

desinfektionsmedlet torka innan tiden avsedd för desinfektering så ska mer medel 

påföras. Viktigt är att händer och underarmar är helt torra innan påtagning av steril rock 

samt handskar. Steg nummer två repeteras inför varje operation (Dåvøy, Eide, Hansen, 

Midenstrand, & Törnqvist, 2012). Standard inom operationssjukvård är att använda 

dubbla par sterila handskar. Detta då forskning visar att dubbla handskar ger ett extra 

skydd mot exogena organismer samt att de verkar som en extra barriär mot att stick-, 

skär- och skraphål på handskarna som skulle kunna gå ända in till bärarens hud. Detta 

skyddar i sin tur både patient och vårdpersonal från eventuell överföring av 

mikroorganismer (Guo, Wong, Li, & Or, 2012; Korniewicz & El-Masri, 2012; Rothrock 

& McEwen, 2015). Vanligtvis är den undre handsken färgad och den övre ofärgad, 

vilket leder till att perforation lättare identifieras än om enbart ett par handskar använts 

(Rothrock & McEwen, 2015). Undantag finns då enbart ett enkelt par handskar 
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används. Detta kan vara till exempel när operatören anser att det hämmar rörligheten 

(Guo et al., 2012). 

 

Sterila handskar produceras av en mängd olika tillverkare. De främsta materialen som 

används i sterila handskar är naturgummilatex eller syntetiskt polyisopren. 

Naturgummi, mer känt som latex, framställs från trädets Hevea brasiliensis sav. För att 

ge gummit, både natur och syntetiskt, rätt hållbarhet och elasticitet tillsätts olika 

kemikalier och vulkaniseras sedan vid höga temperaturer. De kemikalier som tillsattes 

för att ge natur och syntetiskt gummi rätt egenskaper finns delvis kvar efter upphettning, 

och kan i sig ge upphov till överkänslighet och/eller allergi. Allergi kan även 

uppkomma mot proteiner i naturgummilatex, så kallad latexallergi. Överkänslighet 

och/eller allergi som uppkommer vid användning av sterila handskar kan således bero 

på de tillsatta kemikalierna i handskarna eller latexet i sig (Centrum för arbets-och 

miljömedicin Stockholms läns landsting, 2013). 

 

Allergi och atopi 
Immunologiska mekanismer ligger till grund för överkänslighet och allergi. Den 

allergiska reaktionen kan vara antingen cellmedierad eller antikroppsmedierad. Allergi 

orsakad av IgE-antikroppar är den vanligaste, och uppträder vanligen som allergisk 

rinit, eksem, urtikaria, mag/tarmproblem eller astma. Den kan även visa sig som 

allergisk chock (Truedsson, 2012). Det finns olika sorters allergier så som luftburna 

allergier som bland annat kan orsaka allergisk astma, snuva och rinnande ögon. 

Kontaktallergi kan orsaka eksem på huden. Det finns även födoämnesallergier och 

allergi mot insektsbett (The European Federation of Allergy and Airways Diseases 

Patients’ Associations, 2015).  

 

Alla människor löper en risk för att utveckla allergier, men vissa är mer benägna att 

utveckla allergier än andra. Detta beror på nedärvd hereditet för att utveckla IgE-

antikroppar mot allergener. Om en individ har denna ökade benägenhet att utveckla 

IgE-antikroppar är personen mer benägen att utveckla allergi, och detta kallas atopi eller 

att vara atopiker (Nettis, Assennato, Ferrannini, & Tursi, 2002; The European 

Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, 2015). 

 

Handeksem beror på olika faktorer så som kontaktallergi, atopi eller våtexponering. 

Kontaktallergi uppstår efter hudkontakt med ämnen som är allergiframkallande. Vid 

upprepad kontakt med allergenet riskerar personen att drabbad av eksem så kallat 

allergiskt kontakteksem. Att undvika det allergena ämnet medför att eksemet läker men 

allergin kvarstår (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Urtikaria även kallat nässelutslag är en tillfällig reaktion på allergent ämne som yttrar 

sig i utslag på huden. Utslagen kan variera men vanliga symtom är rodnad, upphöjning 

eller klåda. Storleken kan variera från några millimeter till decimeterstora. 

Karaktäristiskt för urtikaria är att utslagen är snabbt uppkomna och övergående. 

Vanligtvis är urtikaria ofarligt men kan vara symtom på allvarligare allergisk reaktion. 

Det finns således två typer av allergiska reaktioner vid hudkontakt: allergiskt 

kontakteksem som orsakas av cellmedierad allergi och allergisk kontakturtikaria som 

orsakas av IgE-antikroppar i blodet och vävnaden (Arbetsmiljöverket, 2012). 
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Riskfaktorer och förekomst av handeksem 
I en rapport från arbetsmiljöverket från 2012 framkom det att vid något tillfälle under ett 

års tid är förekomsten av handeksem hos den vuxna befolkningen i yrkesverksam ålder 

10%, det vill säga omkring 600 000 personer i Sverige. Handeksem är vanligare hos 

kvinnor än män och vanligare hos yngre personer jämfört med äldre. Skillnaden beror 

inte på att kvinnor skulle ha känsligare hud än män utan att kvinnor i högre grad utsätts 

för yrken där våtarbete förekommer. Med våtarbete menas frekvent kontakt med vatten 

och andra vätskor. Yrken som räknas till våtarbete är kökspersonal, frisörer, städare, 

vårdpersonal, målare med flera. Vid våtarbete inom vårdyrken kommer huden i kontakt 

med vatten, tvål, handskar och handdesinfektion vid upprepade tillfällen 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Svensk forskning påvisar att de främsta yttre riskfaktorerna 

till att utveckla hudirritation är exponering av våtarbete (Anveden Berglind, Alderling, 

Jarvholm, Liden, & Meding, 2009; Anveden, Wrangsjo, Jarvholm, & Meding, 2006; 

Arbetsmiljöverket, 2012). Att vara atopiker kan vara en stor bidragande faktor när det 

gäller benägenheten att utveckla eksem och kontaktallergi (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Forskning från Danmark har påvisat att förekomst av handeksem hos vårdpersonal 

(n=2274) är 21% och dubbelt så hög som hos den övriga befolkningen. Där den främsta 

riskfaktorn för att utveckla handeksem var att personen var atopiker. Forskningen 

påvisade ingen signifikant skillnad mellan vilket vårdyrke de hade (läkare, 

sjuksköterska, undersköterskor, biomedicinsk analytiker) förutom när endast män 

jämfördes, då påvisades en signifikant skillnad där manliga doktorer hade högre 

förekomst av handeksem. I gruppen manliga doktorer påvisades vidare en signifikant 

skillnad i yrkesområdet, där kirurger hade handeksem i större utsträckning än de andra 

läkarna. I den kvinnliga läkargruppen fastställdes istället att kvinnliga doktorer på 

medicinsk vårdavdelning i större utsträckning hade handeksem. Orsakerna till varför 

dessa skillnader fanns kunde inte klargöras av forskarna i studien (Ibler et al., 2012). 

 

Problemformulering 
Forskning har visat att kontaktallergi av sterila handskar och handdesinfektionsmedel 

kan orsaka handeksem och urtikaria samt att handeksem hos vårdpersonal kan äventyra 

patientsäkerheten i och med risk för smittspridning. Riskfaktorer för att utveckla 

handeksem och urtikaria är viktiga att identifiera för att förebygga dess uppkomst. 

Tidigare forskning kring prevalens av handeksem, urtikaria och riskfaktorer för detta 

inom hälso- och sjukvård finns i begränsad mängd. Forskningen inom ämnet med fokus 

på operationssjukvård är bristfällig. 

 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka prevalensen av självrapporterade handeksem, 

urtikaria och möjliga riskfaktorer hos verksamma operationssjuksköterskor och kirurger 

samt identifiera statistiska samband hos respondenterna. 

 
Metod och design 
Studien hade en kvantitativ design eftersom studien avsåg att undersöka prevalensen av 

självrapporterade handeksem, urtikaria och misstänkta riskfaktorer hos verksamma 

operationssjuksköterskor och kirurger i Region Östergötland. Kvantitativ metod syfte är 

att genom statistiska processer beskriva fenomenen och förhållandet mellan dessa. 
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Studien hade en tvärsnittsdesign där data samlades in under fyra veckor. Författarna 

avsåg att undersöka fenomenet i nuläget och genomförde därför en observationsstudie 

via en enkätundersökning. Tvärsnittsdesign används för att beskriva fenomen vid en 

viss tidpunkt (Polit & Beck, 2013). Detta tillvägagångsätt ansåg författarna i 

föreliggande studie vara lämpligt att tillämpa. 

 

Undersökningsgrupp 
Alla operationssjuksköterskor och kirurger som var verksamma på tre sjukhus i region 

Östergötland inkluderas i studien. Operationssjuksköterskorna och kirurgerna skulle 

vara knutna till samma operationsavdelningar, då detta medför att personerna har utsatts 

för samma typ av material och arbetsmiljö. Alla anställda operationssjuksköterskor och 

kirurger fick enkäten med tillhörande informationsbrevskickad till sig via mail från 

författarna. Antalet inkluderade i studien var 585 respondenter varav 146 var 

operationssjuksköterskor och 439 var kirurger. Totalt besvarades enkäten av 150 

respondenter varvid 57 var operationssjuksköterskor och 93 var kirurger. Det externa 

bortfallet var således 74%. Bortfall innebär att en individ i urvalsgruppen inte har 

möjlighet eller inte vill medverka i den avsedda undersökningen (Polit & Beck, 2013). 

Författarna önskade samla in så många enkäter som möjligt för att fånga upp fenomenet 

och för att erhålla största möjliga mängden data. En stor mängd insamlat material blir 

mer representativt för populationsgruppen som undersöks (Polit & Beck, 2013). 

 

Datainsamling 
Datainsamling skedde via enkäten Nordic Occupational Skin Questionnaire, NOSQ-

2002 i en modifierad version. NOSQ-2002 finns i två versioner, en kort övergripande 

bestående av 15 frågor och en längre mer djupgående enkät bestående av 58 frågor (Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2008). Syftet med att skapa detta 

standardiserade frågeformulär var att kunna mäta arbetsrelaterad hudsjukdom och 

exponering då det gagnar både forskning och förebyggande arbete rörande 

arbetsrelaterad hudsjukdom och handeksem. Författarna som utvecklat NOSQ-2002 

utgjordes av en grupp på åtta dermatologer från Danmark, Sverige, Finland och Island. 

För att sammanställa enkäten NOSQ-2002 har skaparna utgått från tidigare enkäter 

inom området som har fångat upp fenomenet tidigare. För att stärka validiteten i enkäten 

analyserades frågorna för att se hur väl enkäten upptäckte det sjuka och det friska hos 

individer. För att stärka reliabiliteten och se hur väl fenomenet fångades upp av NOSQ-

2002 har skaparna valt att jämföra den med en redan existerande och använd enkät, där 

reliabiliteten kunde stärkas. Urvalsgruppen fick då besvara de bägge enkäterna och 

därefter gjordes en jämförelse av hur väl resultatet stämde överens (Flyvholm et al., 

2002; Susitaival et al., 2003). NOSQ-2002 finns också översatt till svenska, danska, 

finska, isländska, norska, spanska och katalanska. En turkisk version är också i 

utvecklingsstadiet (Aktas & Esin, 2016) 

 

Eftersom enkäten är ett vedertaget och validerat verktyg för att utvärdera 

arbetsrelaterade hudsjukdomar valde författarna i föreliggande studie att utgå från denna 

enkät, se bilaga 1. Författarna valde att använda den korta versionen av NOSQ-2002 i 

föreliggande studie och valde att omarbeta den med försiktighet, då det kan påverka 

enkätens validitet. Efter granskning av enkäten ansåg författarna att den undersöker det 

fenomen studien vill undersöka. Den kortare versionen av enkäten ansåg författarna 

lämpa sig bättre för studiens syfte men dock saknades några frågor från den långa 
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versionen. Därför valde författarna att omarbeta en fråga (G7) där orden ”i ditt vanliga 

arbete” byttes ut till ”inom den perioperativa vården”. Författarna valde att infoga några 

frågor från den långa versionen (S6, U1, U3 ochU4) samt lägga till en egen fråga (V1) 

för att få enkäten mer specifikt riktat mot syftet. NOSQ-2002 är fri att använda men 

författarna tog kontakt med två av skaparna av enkäten, Mari-Ann Flyvholm och Åke 

Svensson, för att få godkännande att få använda en modifierad version av enkäten med 

delvis egna frågor. Dessa gav sitt godkännande att använda enkäten och omarbeta den 

med försiktighet. För att författarna skulle kunna maila enkäten togs kontakt med IT-

samordnare på landstinget i Region Östergötland som webbaserade enkäten genom 

programmet Publech Survey. 

 

Genomförande 
För att få tillstånd att undersöka urvalgruppen tog författarna kontakt med 18 

verksamhetschefer i Region Östergötland via mail innehållande informationsbrevet, se 

bilaga 2 och tillståndet för att genomföra studien, se bilaga 3. Tillstånd gavs av 17 

verksamhetschefer och enkäten med tillhörande informationsbrev skickades via mail till 

berörd urvalsgrupp vid dessa enheter. Enkäten var öppen att besvaras under 4 veckor, 

december-januari 2015/2016. Då en av de 17 verksamhetschef gav tillstånd sent i 

processen fick dessa anställda endast en vecka till förfogande att besvara enkäten då den 

låstes automatiskt efter fyra veckor. 

 

Dataanalys 
För statistisk bearbetning och analys använde författarna SPSS 22® (IBM Corp. 

Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.). Svaren i enkäten fördes in i statistikprogrammet och kodades. Absoluta och 

relativa frekvenser samt median användes för att beskriva de demografiska variablerna i 

studien. För test av eventuella skillnader mellan grupper användes Pearsons chi-två test 

och Mann-Whitney U-test. Dessa test valdes eftersom de flesta variabler var på 

nominal- eller ordinalskalenivå samt att materialet inte var normalfördelat (Polit & 

Beck, 2013). För att identifiera skillnader mellan självrapporterade eksem eller urtikaria 

på händer handleder/underarmar i förhållande till yrkeskategori, ålder, yrkesverksamma 

år och kön användes Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test användes också för 

att jämföra yrkeskategorierna avseende antal verksamma år, antal jobbade timmar inom 

den perioperativa vården. För att upptäcka signifikanta skillnader jämfördes antal 

yrkesverksamma år, ålder, arbetsplats, kön, antal yrkesverksamma timmar i perioperativ 

vård och yrkeskategori med information om överkänslighet och/eller handeksem. För att 

identifiera skillnader mellan självrapporterade eksem på händer handleder/underarmar 

samt urtikaria jämfört med eksem som barn eller övriga allergier användes Pearsons chi-

två test. För att urskilja prevalensen i nuläget delades materialet upp i två grupper, 

baserat på fråga D5. Den ena gruppen innefattade de som självrapporterat eksem de 

senaste två åren och den andra gruppen bestod av alla som vid något tillfälle hade 

självrapporterat eksem. En skillnad betraktades som statistisk signifikant om p≤0.05. En 

bortfallsanalys gick inte att genomföra på grund av anonymiteten hos respondenterna i 

studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen Etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska 

forskningspersonen ha fått information kring forskningen, ha gett sitt samtycke frivilligt 
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samt ha möjlighet att avbryta sin medverkan omedelbart (SFS 2003:460, 2003). Innan 

denna studie påbörjas skulle godkänt tillstånd införskaffats från verksamhetschef. 

Information gavs till alla gällande studiens syfte och att medverkan var frivilligt i 

informationsbrevet. De tilltänka respondenterna gavs möjlighet till att kunna tacka nej 

till deltagande i studien genom att inte besvara enkäten. Materialet skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och inga respondenter behövde ange namn eller andra 

personuppgifter bortsett från ålder i siffror, yrke, arbetsplats samt kön.  

I studien förekommer känsliga personuppgifter i form av hälsa på grund av att enkäten 

besvarades anonymt och att det inte är möjligt att identifiera respondenterna bedömdes 

det att det inte krävdes någon forskningsetisk prövning (Vetenskapsrådet, Codex, 2016). 

Efter godkänt examensarbete kommer författarna radera materialet. 

 
Resultat 
I studiens resultat presenteras initialt respondenternas demografiska data i beskrivande 

text samt i en tabell (tabell 1). Därefter beskrivs de övergripande resultaten, förekomst 

av eksem och urtikaria i text och med tillhörande tabeller och figurer (tabell 2, tabell 3, 

figur 1 och figur 2). Självrapporterade riskfaktorer som kan orsaka handeksem beskrivs 

i text med tillhörande figur 3. Därefter beskrivs i text med tillhörande tabell (tabell 4) 

skillnader mellan självrapporterade eksem på händer handleder/underarmar samt 

urtikaria i jämförelse med eksem som barn eller övriga allergier. 

 

Demografisk översikt 
Antalet utskickade enkäter var 585, varav 150 (26%) svar erhölls. Andelen kirurger var 

(n=93) (63%) och andel operationssjuksköterskor var 57(38%) (tabell 1). Majoriteten av 

de deltagande var kvinnor (n=90) (60 %). De flesta medverkande arbetade på 

universitetssjukhuset i Linköping (n=96) (64%). Åldern hos operationssjuksköterskorna 

och kirurgerna varierade mellan 27 år och 69 år. Medianen för åldern i urvalsgruppen 

var 46.0 år. Operationssjuksköterskorna angav fler antal jobbade timmar inom den 

perioperativa vården än vad kirurgerna gjorde (p= 0.000). Medianen för antal arbetade 

timmar inom den perioperativa vården var hos operationssjuksköterskorna 36.0 timmar 

och hos kirurgerna 16,0 timmar. Medianen för antal yrkesverksamma år var 16.0 år. 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan de olika yrkeskategorierna avseende antal 

verksamma år (p=0.152). 
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Tabell 1. Absoluta och relativa frekvenser, n (%) demografisk översikt samt förekomst av eksem som 

barn och övriga allergier. 

 

  Antal 

n=150 (%) 

 

Arbetsplats 

 

Universitetssjukhuset i Linköping 

 

96 

 

(64) 

 Vrinnevisjukhuset i Norrköping 35 (23,3) 

 Lasarettet i Motala 15 (10) 

 Otydligt besvarat 4 (2,7) 

Kön Kvinna 90 (60) 

 Man 60 (40) 

Ålder 25-34 år 19 (12,7) 

 35-44 år 52 (34,7) 

 45-54 år 40 (26,7) 

 55-65 år 31 (20.7) 

 >65 år 8 (5,3) 

Yrkeskategori Operationssjuksköterska 57 (38) 

 Kirurg 93 (62) 

Antal yrkesverksamma år 1-4 år 22 (14,7) 

 5-9 år 29 (19,3) 

 10-19 år 43 (28,7) 

 20-30 år 28 (18,7) 

 >30 år 28 (18,7) 

Antal timmar(h) perioperativ vård/vecka 1-9h 14 (9,3) 

 10-19h 37 (24,7) 

 20-29h 21 (14) 

 30-34h 18 (12) 

 35-40h 54 (36) 

 >40h 6 (4) 

Eksem som barn ja 37 (24,7) 

 nej 113 (75,3) 

Övriga allergier ja 58 (38,7) 

 nej 92 (61,3) 

 

Prevalens av eksem och urtikaria 
Förekomst av eksem på händer, handleder eller underarmar vid något tillfälle uppgavs 

av 44% av respondenterna (tabell 2). Motsvarande siffra för självrapporterat eksem vid 

något tillfälle under de senaste 2 åren var 24%. Uppkomst av urtikaria på händer, 

handleder eller underarmar vid något tillfälle uppgavs av 28,7%. Motsvarande siffra för 
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självrapporterat urtikaria vid något tillfälle under de senaste året 14,6%. Majoriteten 

58% av de som hade självrapporterat utrikaria vid något tillfälle hade haft de mellan 2 

och 5 gånger (figur 1). 
 

Tabell 2. Absoluta frekvenser (n) av självrapporterade eksem på händer handleder/underarmar i 

förhållande till yrkeskategori och kön. 

 

  Eksem vid något 

tillfälle under de 

senaste 2 åren 

n=1501 

 Eksem vid något 

tillfälle 

n=1502 

 

 
 Antal P-värde Antal P-värde 

Självrapporterat eksem ja 36  66  

 nej 114  84  

Yrkeskategori   0.508  0.515 

Operationssjuksköterskor 

n=57 ja 12  27  

 nej 45  30  

Kirurger n=93 
ja 24  39  

 nej 69  54  

Kön 
  0.585  0.070 

Kvinnor n=90 
ja 23  45  

 
nej 67  45  

Män n=60 
ja 13  21  

 
nej 47  39  

 
1 Endast de respondenter från hela urvalsgruppen som självrapporterat eksem de senaste två åren. 
2Alla respondenter från hela urvalgruppen som självrapporterat eksem vid något tillfälle oberoende av tid 

(de i gruppen självrapporterade ”eksem vid något tillfälle under de senaste två åren” är inkluderade) 
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Figur 1. Frekvens av urtikaria över tid samt uppkomna tillfällen. 

 

Bland respondenter var det fler som självrapporterade eksem på händer än på 

handleder/underarmar (figur 2). 
 

 
 

Figur 2. Frekvens av eksem över tid. 
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Det fanns en skillnad mellan yrkeskategorierna där operationssjuksköterskor i högre 

utsträckning hade förekomst av urtikaria (p=0.035) (tabell 3). 

 
Tabell 3. Absoluta frekvenser (n) av självrapporterade urtikaria i förhållande till yrkeskategori och kön. 

 

 Självrapporterad 

urtikaria på händer, 

handleder/underarmar 

vid något tillfälle 

n=150 

  

  Antal P-värde 

Självrapporterad urtikaria ja 43  

 nej 107  

Yrkeskategori   0.035 

Operationssjuksköterskor n=57 ja 22  

 nej 35  

Kirurger n=93 ja 21  

 nej 72  

Kön   0.055 

Kvinnor n=90 ja 31  

 nej 59  

Män n=60 ja 12  

 nej 48  

 

Det fanns en signifikant skillnad i ålder (p=0.008) mellan de som rapporterat förekomst 

av eksem vid något tillfälle under de senaste två åren i jämförelse med de som inte 

rapporterat eksem. Medianen för de som hade eksem vid något tillfälle de senaste två 

åren var 41 år och medianen för de som inte hade eksem var 48 år. Signifikant skillnad 

påvisades också mellan antalet yrkesverksamma år (p=0.011) mellan de som hade 

eksem vid något tillfälle under de senaste två åren i jämförelse med de som inte hade 

rapporterat eksem. Medianen för de som hade eksem var 9,5 yrkesverksamma år och 

medianen för de som inte hade självrapporterat eksem var 17 yrkesverksamma år. Ingen 

signifikant skillnad kunde konstateras gällande ålder gentemot grupperna ”eksem vid 

något tillfälle under de senaste två åren” (p=0.908) och ”självrapporterad urtikaria” 

(p=0.873). Ingen signifikant skillnad kunde påvisas gällande yrkesverksamma år 

gentemot grupperna ”eksem vid något tillfälle” (p=0.598) och självrapporterad 

rapporterad ”urtikaria” (p=0.817). 

 

Ingen statistiskt skillnad mellan grupperna ”eksem vid något tillfälle under de senaste 

två åren” (p=0.541), ”eksem vid något tillfälle” (p=0.597) och ”självrapporterad 

urtikaria” (p=0.414) och arbetade timmar inom den perioperativa vården. Det fanns 
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ingen skillnad mellan grupperna ”eksem vid något tillfälle under de senaste två åren” 

(p=0.442), ”eksem vid något tillfälle” (p=0.310) och ”självrapporterad urtikaria” 

(p=0.761) och arbetsplats. Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

avseende förekomst av eksem eller urtikaria på händer, handleder eller underarmar 

gällande kön (tabell 2, tabell 3), timmar inom den perioperativa vården eller arbetsplats. 

 

Eksem som barn och övriga allergier – jämförelse med handeksem och 

urtikaria 
Av de som rapporterat ”eksem vid något tillfälle” (p=0.001) hade en större andel eksem 

som barn ( tabell 4). Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna ”eksem som 

barn” och ”eksem vid något tillfälle under de senaste två åren” (p=0.347) och ”urtikaria” 

(p=0.761). I gruppen som hade självrapporterade övriga allergier hade en högre andel 

”eksem vid något tillfälle under de senaste två åren”(p=0.046), ”eksem vid något 

tillfälle”(p=0.001) och ”urtikaria”(p=0.019). Gruppen som hade självrapporterat urtikaria 

vid något tillfälle hade en högre andel ”eksem vid något tillfälle under de senaste två 

åren”(p=0.05) och ”eksem vid något tillfälle” (p=0.000). 

 
Tabell 4. Absoluta frekvenser (n) av självrapporterade eksem på händer handleder/underarmar samt 

urtikaria. 
 

  
Eksem vid något 

tillfälle under de 

senaste 2 åren 

n=150 

 

Eksem vid något 

tillfälle 

 
n=150 

Självrapporterad urtikaria på 

händer, handleder/underarmar 

 

n=150 

 

   

Antal P-värde 
 

Antal) P-värde 
 

Antal P-värde 

Eksem som barn 

 

 

ja 

 

11 

 

0,347 

 

25 

 

0,001 

 

11 

 

0,761 

 

nej 

 

 

26 

  

41 

  

32 

 

Övriga allergier  

ja 

 

19 

 

0,046 

 

35 

 

0,001 

 

23 

 

0,019 

 

nej 

 

39 

  

31 

  

20 

 

Självrapporterad 

urtikaria vid 

något tillfälle 

 

ja 

 

17 

 

0,05 

 

29 

 

0,000 

 

X 

 

X 

 

nej 

 

26 

  

14 

  

X 

 

X 
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Självrapporterade riskfaktorer som kan orsaka handeksem 
Orsaker till uppkomst av handeksem kommenterades av totalt 33 stycken medverkande 

(Figur 3). Misstänka orsaker till uppkomst av handeksem troddes vara latexhandskar 

4(12,1%), övriga handskar 8(24,2%), handdesinfektionsmedel 7(21,2%), både handskar 

och handdesinfektionsmedel 8(24,2%) samt reaktion mot annat material 6 (18,2%). 

Reaktioner mot annat material innefattade konserveringsmedel, gips, kompositer, 

handtvätt och talkhandskar. I kommentarerna till frågan angående eksem på handleder 

och underarmar framkom även att steril operationsrock 2 (6%) kunde vara orsaken till 

uppkomst av eksem. Andra orsaker utanför arbetsplatsen som förmodades ge eksem på 

händer och handleder/underarmar var våtarbete i hemmet, olika kemikalier i hemmet, 

guld, soleksem och födoämnesallergier. 
 

 
 

Figur 3. Material och/eller kemikalier i arbetet som anses försämrar handeksem. 

 

På frågan gällande information på arbetsplatsen kring överkänslighet och/eller 

handeksem mot preoperativ handdesinfektion och sterila handskar svarade 49 (32,7%) 

att de delgivits information kring detta. En signifikant skillnad fanns mellan antal 

yrkesverksamma år (p=0.016) och ålder (p=0.001) samt om information hade delgivits. 

De som hade arbetat längre och var äldre hade således delgivits information i högre 

utsträckning. Arbetsplats, kön, antal yrkesverksamma timmar i perioperativ vård och 

yrkeskategori hade inget signifikant samband med om information erhållits eller inte. 

 
Diskussion 

Resultatdiskussion 

Förekomst av eksem och urtikaria 
I resultatet i denna studie framkom det att 24% av svarsgruppen hade självrapporterat 

eksem på händer, handleder eller underarmar vid något tillfälle under de senaste två 

åren. Detta resultat står i enighet med tidigare forskning från Danmark där två studier 

rapporterade att 21% respektive 23% har haft handeksem det senaste året (Flyvholm et 

al., 2007; Ibler et al., 2012). Forskning från Nederländerna visade dock på lägre siffror 

än funna i föreliggande studie, där endast 12% självrapporterade handeksem (van der 

Meer et al., 2013). Forskning från Japan från 2006 där de undersökt förekomsten av 

handeksem framkom det att under det senaste året hade 36 % av sjuksköterskorna 

rapporterat urtikaria (Smith et al., 2006). I föreliggande studie var prevalens av urtikaria 
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på händer, handleder eller underarmar 28,7% där det fanns en signifikant skillnad 

mellan yrkeskategorierna. Att operationssjuksköterskorna i högre grad hade förekomst 

av urtikaria än kirurgerna var något som förvånade författarna. Andra faktorer som 

borde påverkat förekomsten av urtikaria var antal verksamma timmar inom den 

perioperativa vården. Detta eftersom det fanns en skillnad mellan hur många 

verksamma timmar inom den perioperativa vården och yrkeskategori, där 

operationssjuksköterskorna hade fler antal timmar inom den perioperativa vården. Detta 

medför att huden under längre tid och vid fler tillfällen utsätts för riskfaktorer. De flesta 

som hade upplevt urtikaria hade haft det mellan 2-5 gånger och prevalensen under det 

senaste året var endast 14,6%. 

 

Skillnader i förekomst av eksem och urtikaria 
De som hade eksem vid något tillfälle under de senaste två åren var yngre än de som 

inte hade rapporterat eksem samt att de hade fler yrkesverksamma år. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning (Ibler et al., 2012; Meding, Liden, & Berglind, 2001). 

Eventuellt kan detta bero på faktorer utanför arbetet, som till exempel att de yngre i 

större utsträckning tvätta händerna oftare då de möjligen har barn i hushållet. Det skulle 

också kunna vara så att om handeksem uppträder tidigt i yrkeslivet så är det troligare att 

personen byter inriktning för att undvika framtida besvär, förmodar författarna. I denna 

studie framkom också att det inte fanns några skillnader i förekomst av handeksem 

mellan yrkeskategorierna och mellan män och kvinnor vilket en annan studie visat på 

(Ibler et al., 2012). Att föreliggande studie inte fann någon skillnad kan bero på att 

urvalet är för litet för att sådana skillnader ska kunna fastställas. 

 

Det fanns en högre andel personer med urtikaria representerade i grupperna eksem vid 

något tillfälle under de senaste två åren och eksem vid något tillfälle. Författarna anser 

att detta fynd var förväntat då personen förmodas ha en ömtåligare hud. I resultatet 

framkom också att en högre andel som hade en övrig allergi även hade eksem på händer 

handleder/underarmar och urtikaria i större utsträckning. Det framkom vidare i 

resultatet att en högre andel personer var representerade i båda grupperna eksem som 

barn och övriga allergier jämfört med de som hade haft eksem vid något tillfälle. 

Författarna anser att detta visar på en koppling mellan att ha andra allergier än 

hudrelaterade och sannolikheten för att utveckla handeksem. I en rapport från 

arbetsmiljöverket framhålls att personer med atopi i större utsträckning har större risk 

att drabbas av handeksem (Arbetsmiljöverket, 2012) De som hade haft eksem som barn 

var inte överrepresenterade när det gällde grupperna eksem för mindre än två år sedan 

samt urtikaria, vilket författarna förväntade sig då tidigare forskning visat på ett 

samband (Meding, Wrangsjo, & Jarvholm, 2005). I studien sågs vidare en skillnad 

mellan de som hade övriga allergier samt de som hade haft eksem som barn och de som 

rapporterat uppkomst av urtikaria. Tidigare forskning har också identifierat en skillnad 

mellan dessa grupper som antogs bero på atopisk hud (Thyssen, Johansen, Linneberg, & 

Menne, 2010). Svensk forskning har även visat att förekomst av eksem i barndomen kan 

påverka prognosen för att drabbas av handeksem i vuxen ålder (Meding et al., 2005).  

 

Riskfaktorer som misstänks orsaka handeksem och urtikaria 
Respondenterna misstänkte att de främsta orsakerna till uppkomsten av deras 

handeksem var exponering för handdesinfektionsmedel och övriga handskar eller en 

kombination av dessa. Författarna trodde att latexhandskar skulle rapporteras som mest 
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allergiframkallande eftersom det länge varit känt att latexallergi är ett förekommande 

problem inom vården (Centrum för arbets-och miljömedicin Stockholms läns landsting, 

2013). I föreliggande studies resultat förekommer dock inte att latexallergi var en av de 

större bidragande faktorerna till handeksem. Det har rapporterats att frekvent 

användning av handskar och under längre tid ökar risken för uppkomst av 

kontakteksem. Detta framkommer i ett kunskapsunderlag från Socialstyrelsens 

(Folkhälsomyndigheten, 2006). Enbart ett fåtal kommenterade i enkäten att handtvätt 

kunde vara orsaken till deras självupplevda handeksem, något som litteraturen lyft fram 

som något av de viktigaste faktorerna för att utveckla handeksem (Meding et al., 2001). 

Däremot i kommentarerna angående orsaker utanför arbetsplatsen framkom våtarbete i 

hemmet som en bidragande faktor till handeksem. 

 

Handeksem och operationssjuksköterskans omvårdnad 
Svensk forskning framhåller att den omvårdnad som operationssjuksköterskor bedriver 

bland annat innebär att ha ett vakande öga över patientens vård under operationen. Detta 

kan ske i form av bland annat bibehållen sterilitet, inget mekaniskt tryck på huden 

genom lämplig positionering, korrekt instrumentering samt att upprätthålla patientens 

värdighet (Blomberg, Bisholt, Nilsson, & Lindwall, 2015). Författarna i föreliggande 

studie anser att Katie Eriksson begrepp ”ansa” är en grundläggande del av vården som 

operationssjuksköterskor bedriver (Eriksson, 1987). Att kunna använda sina händer är 

en förutsättning för den formen av vårdandet operationssjuksköterskor utför då praktiskt 

handlag är centralt i vården av patienten. I den etiska koden för sjuksköterskor 

poängteras det att “sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte 

äventyras” vilket innefattar att hålla sina händer funktionsdugliga (International Council 

of Nurses Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Att drabbas av handeksem kan leda till 

försämrad förmåga att utföra god omvårdnad då händerna funktion kan nedsättas på 

grund av sår, smärta och skadad hud. Detta kan utgöra en grogrund för bakterier som är 

högst olämpligt i en annars steril miljö. I föreliggande studie har nästan var femte 

person rapporterat handeksem under den senaste två åren. Detta anser författarna är 

höga siffror och med den brist på operationssjuksköterskor som råder i dagens 

verksamheter, kan detta leda till att omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas. 

Eftersom brist på personal råder inom denna yrkeskategori kan det leda till att 

operationssjuksköterskor med upplevda handeksem arbetar trots egentlig olämplighet då 

de känner sig skyldiga gentemot sin verksamhet och det patienttryck som råder inom 

sjukvården. Även sjukskrivning på grund av handeksem kan påverka verksamheten och 

patientsäkerheten då elektiva operationer kan behöva ställas in på grund av 

personalbrist. 

 

Preventivt arbete för att förebygga handeksem 
Enbart 32,7% svarade att de hade delgivits information på arbetsplatsen kring 

överkänslighet och/eller handeksem mot preoperativ handdesinfektion och sterila 

handskar. Att de som hade arbetat längre och var äldre hade delgivits information i 

högre utsträckning var ett förväntat fynd enligt författarna. Detta eftersom de som var 

äldre troligtvis hade jobbat fler år och då förmodligen hade haft mer tid att erhålla 

information. Att så få hade delgivits information anser författarna vara negativt både för 

individen men också för verksamheten med tanke på vad konsekvenserna kan bli av att 

inte vara uppmärksam på problemet. Dock anser författarna att arbetsgivaren har ett 

ansvar att informera kring preventiva åtgärder för att förebygga handeksem. I 



20 

 

arbetsmiljöverkets föreskrift gällande användning av personlig skyddsutrustning står det 

att arbetsgivaren ska arbeta för att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs för att en 

tillfredsställande arbetsmiljö ska kunna uppnås (Arbetsmiljöverket, 2001). I 

arbetsmiljöverkets rapport om handeksem från 2012 framhåller de bland annat att 

förebyggande åtgärder vid handeksem är att använda mjukgörande kräm under men 

framför allt efter arbetsdagen. Mjukgörande krämen ska appliceras över hela handen 

och parfymfri kräm utan konserveringsmedel med så låga allergiframkallande 

egenskaper som möjligt ska väljas. Det finns även medicinsk behandling att tillgå så 

som krämer och tabletter innehållande sterioider eller behandling med UV-ljus 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Resultatet av föreliggande studie väcker en del tankar gällande preventiva åtgärder där 

en del kan vara att utveckla material som används vid preoperativ handdesinfektion och 

de sterila handskar som används i det dagliga arbetet på en operationsavdelning. En 

annan viktig del i förebyggandet av handrelaterade hudproblem är informationen som 

verkar vara bristfällig, då ansvaret i nuläget verkar ligga mer på individnivå. Att som 

personal få information från arbetsgivaren kring hur detta förebyggs med enkla medel 

exempelvis, vikten av torra händer innan sterila handskar tas på, återfuktande krämer 

samt att handskar av bättre kvalité väljs leder till ett gemensamt preventivt arbete. Alla 

dessa åtgärder kan inverka på arbetsmiljön ur flera aspekter om det inte följs, dels på 

individnivå där personen drabbas som i sin tur medför påverkan på verksamheten med 

till exempel sjukskriven personal. Författarna anser att forskning kring huruvida 

personalens händer vid hudeksem kan föra smittoämnen vidare till patienterna på 

operation vore värdefullt för att minska spridning av vårdrelaterade infektioner. 

Forskning kring detta skulle då kunna leda till att problematiken kring arbetsrelaterade 

hudskador tas på allvar. Huvuduppgiften för operationssjuksköterskan är att bedriva god 

omvårdnad vilket främst utförs via arbetet med händerna. Om operationssjuksköterskan 

händer drabbas av hudproblem äventyras patientens omvårdnad indirekt. 

 

Metoddiskussion 
Kvantitativ metod med deskriptiv design syftar till att undersöka, beskriva, och 

analysera det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2013). Syftet med studien var att 

undersöka prevalensen av självrapporterade handeksem, urtikaria och möjliga 

riskfaktorer hos verksamma operationssjuksköterskor och kirurger samt identifiera 

statistiska samband hos respondenterna. För att undersöka prevalensen valde författarna 

att genomföra en observationsstudie via en enkätundersökning. För att fånga fenomenet 

på ett korrekt sätt ansåg författarna att en redan validerad enkät vore det mest 

tillförlitliga. NOSQ-2002 har i tidigare forskning används för att fånga liknade fenomen 

som det författarna i denna studie ville undersöka. Eftersom enkäten NOSQ-2002 är ett 

validerat och vedertaget verktyg för att utvärdera arbetsrelaterade hudsjukdomar 

passade den studiens syfte. Då fenomenet i denna studie anses fångas med enkäten 

NOSQ-2002 anser författarna att studiens reliabilitet höjs. Med tillstånd från de 

ursprungliga författarna till enkäten NOSQ-2002, tillades och omformulerades ett fåtal 

frågor för att få enkäten mer specifikt riktad mot studiens syfte. Författarna gjorde 

omarbetningen av enkäten med stor försiktighet för att inte påverka reliabiliteten 

negativt. Författarna önskar att de hade inkluderat en fråga i enkäten angående huruvida 

respondenten själv hade information kring preventiva åtgärder mot handeksem. På detta 

sätt skulle då författarna kunnat se om respondenterna hade vetskap utan information 

från arbetsgivaren. På grund av tidsbrist kunde inte författarna genomföra den 
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pilotstudie som var tänkt att göras innan enkäterna skickades ut. Möjligtvis kunde detta 

ha hjälpt författarna i utformningen av enkäten för att bekräfta om enkäten var enkel att 

utföra och besvara. 

 

Författarna valde att webbasera enkäten för att nå ut till så många som möjligt i 

urvalsgrupperna. Urvalsgruppen kirurger ansågs framförallt vara svåra att nå ut till vid 

manuell enkätutdelning då dessa var anställda på respektive klinik till skillnad från 

operationssjuksköterskorna som var anställda på operationsavdelningarna. Innan 

enkäten sändes ut via mail skulle godkänt tillstånd erhållas av 18 stycken 

verksamhetschefer. Då godkännande tillstånd från verksamhetschefer dröjde så 

påverkade detta svarstiden för svarsgruppen. Författarna tvingades till att skicka ut 

enkäten fortlöpande efterhand som tillstånden erhölls, då författarna arbetade inom en 

begränsad tid. Önskvärt hade varit att samla in godkända tillstånd för att sedan skicka ut 

enkäten till samtliga vid samma tillfälle. 

 

Bortfallet i föreliggande studie som var 74% kan ha påverkat resultatet i studien anser 

författarna då denna studie inte fångar fenomenet totalt. Författarna anser dock att 

trovärdigheten stärks då tidigare forskning har påvisat liknade siffror som de i 

föreliggande studie. Att svarsfrekvensen var låg tror författarna beror på flera faktorer. 

En faktor tros vara att svarstiden sammanföll med jul och nyår som innehåller ett flertal 

röda dagar och är en populär ledighetsperiod. Författarna fick också kännedom att en 

liknande webbaserad enkät hade skickats ut kort innan författarnas studie. Detta kan 

möjligen förvirrat svarsgruppen då de eventuellt kan ha missuppfattat att det var två 

olika studier som genomfördes. För att öka svarsfrekvensen skulle det gynnas av att ett 

påminnelsemail skulle skickats ut till urvalsgruppen någon vecka innan sista svarsdag. 

Detta prioriterade författarna inte på grund av tidsbrist, vilket kan ha påverkat 

svarsfrekvensen negativt. Andra faktorer som kan ha påverkat svarsfrekvensen tros vara 

huruvida urvalsgruppen läser sin mail regelbundet eller inte. Det framkom inte tydligt 

om någon var tjänstledig eller föräldraledig i svarsgruppen vilket kan ha lett till att 

dessa inkluderats i urvalsgruppen utan möjlighet att besvara enkäten. Vilket kan 

innebära att urvalsgruppens bortfall skulle vara mindre än den aktuella siffran. 

Information kring studien hade kunnat ges på personalmöte eller liknade till 

urvalsgruppen men var svårt för författarna att genomföra då klinikerna var många och 

samlingstillfällena få. Det fanns inget internt bortfall i föreliggande studie vilket 

författarna anser styrker resultatet eftersom studiens bortfall inte ökas ytterligare. 

 

För test av eventuella skillnader mellan grupper användes Pearsons chi-två test och 

Mann-Whitney U-test och en skillnad betraktades som statistisk signifikant om p≤0.05. 

Eftersom det genomförts ett stort antal analyser finns en risk för massignifikans. För att 

undvika denna risk kan det vara en fördel att välja en lägre signifikansnivå (Polit & 

Beck, 2013). Efter att författarna hade bekantat sig med resultatet valdes att gruppera 

materialet för att på detta sätt kunna se prevalensen i nuläget. Författarna valde att 

undersöka prevalensen de senaste två åren då författarna anser att tidsintervallet två år 

är relevant för att fastställa prevalensen i nuläget. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Med föreliggande studies resultat som påvisar att femte personal har haft handeksem 

någon gång de senaste två åren stärks författarnas misstanke om ett utbrett problem. 

Med detta som utgångspunkt vore det intressant att utföra mer omfattande studier med 
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flera respondenter inom perioperativ vård för att undersöka om fenomenet är i denna 

omfattning på andra ställen i landet. Det vore intressant att undersöka vidare om 

patienten drabbas av eventuella vårdrelaterade infektioner orsakande av vårdpersonal 

med handeksem. Därför vore det lämpligt att med detta som utgångspunkt vårdpersonal 

med handeksem är sprider smittor inom perioperativ vård. Fortsatt forskning skulle 

kunna identifiera handeksemets som eventuellt en bidragande orsak till postoperativa 

infektioner, vilket kan äventyrar patientsäkerheten. 

 
Konklusion 
I denna studie framkom att nästan var femte personal hade haft handeksem någon gång 

under de senaste två åren. Denna siffra är i enighet med tidigare forskning inom 

området dock är bortfallet i denna undersökningsgrupp för stort för att kunna 

generalisera resultatet. Större studier och vidare forskning på området behövs anser 

författarna. 
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Bilaga 1 
 

Baserad på Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar NOSQ-2002, 

lång och kort version (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2008) 

NOSQ-2002/SHORT in Swedish  –  

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar – Modifierad version 

Instruktioner till svarande är skrivna med kursiv stil. 

 

 

 

 

 

 

G1. Arbetsplats:   _____________________________ 

 

 Avdelning:   _____________________________ 

G2. Kön 

 man  1 

 kvinna  2 

 

G3. Födelseår:  19___ 

 

G5. Vilket är ditt nuvarande yrke? ___________________________  

 

   Sedan när?  _____________  (år)  

 

G7. Hur många timmar i veckan arbetar du (i genomsnitt) inom den perioperativa vården? 

 ___________ (timmar/vecka) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D5. När hade du senast eksem på dina händer, handleder eller underarmar? 
(endast ett svar i respektive/aktuell kolumn)  

  Eksem på  

 Handeksem handleder/underarmar 

   

 jag har det just nu   3  3 

 inte just nu men under de senaste 3 månaderna  4  4 

 3-12 månader sedan   5  5 

 mer än 12 månader sedan   6  6 

   Vilket år hade du det senast? _____ (år) _____ (år) 

 (gör en så bra uppskattning som möjligt)    

 

F1. Har du märkt att kontakt med vissa material, kemikalier eller annat i ditt arbete 

försämrar ditt eksem?  (endast ett svar i respektive/aktuell kolumn) 

  Eksem på 

 Handeksem handleder/underarmar 

   

  nej    1  1 

  ja    2  2 

   Vad? __________________________   __________________________ 

       

G8. Utför du regelbundet något annat yrkesarbete? 

 nej  1 

 ja  2  Vilket/vilka? _________________________________ 

   Hur många timmar i veckan (i genomsnitt)?  ______  (timmar/vecka) 

D1. Har du någon gång haft handeksem? 

 nej  1 

 ja  2 

D2. Har du någon gång haft eksem på handleder eller underarmar (nedanför armvecken)? 

 nej  1  (om du också svarade ” nej” på fråga D1 fortsätt till fråga S5) 

 ja  2 



 

 

    __________________________   __________________________ 

       

  vet ej   0  0 

 

 

F2. Har du märkt att kontakt med vissa material, kemikalier eller annat utanför arbetet 

försämrar ditt eksem? (endast ett svar i respektive/aktuell kolumn)  

  Eksem på 

 Handeksem handleder/underarmar 

   

  nej    1  1 

  ja    2  2 

   Vad? __________________________   __________________________ 

       

    __________________________   __________________________ 

       

  vet ej   0  0 

 

 

 

F4. Förbättras ditt eksem när du är borta från ditt normala arbete (till exempel under 

veckoslut eller längre tidsperioder)?   (endast ett svar i respektive/aktuell kolumn) 

  Eksem på 

 Handeksem handleder/underarmar 

   

 nej    1  1 

 ja, ibland    2  2 

 ja, vanligtvis   3  3 

 vet ej   0  0 

 

 

 

S5. Har du haft eksem som barn? 

 nej  1 

 ja  2 

 

 

S6. Har du några andra allergier? 

 nej  1 

 ja  2 

 

 



 

 

U1. Har du någon gång haft snabbt uppkommande och snabbt försvinnande (inom timmar) 

kliande nässelutslag på händer, handleder eller underarmar (urtikaria)? 

 nej  1  (om du svarade ” nej” på fråga U1 fortsätt till fråga V1) 

 ja  2 

 

U3. Hur ofta har du haft dessa kliande nässelutslag (denna urtikaria) på dina händer, 

handleder eller underarmar? (endast ett svar) 

 bara en gång   3 

 2-5 gånger   4 

 mer än 5 gånger   5 

 

 

U4. När hade du senast dessa kliande nässelutslag (denna urtikaria) på dina händer, 

handleder eller underarmar? (endast ett svar) 

 

 under de senaste 7 dagarna   3 

 inte senaste veckan men de senaste 3 månaderna  4 

 3–12 månader sedan    5 

 mer än 12 månader sedan   6 

  Vilket år?  ______  (år) 

 (gör en så bra uppskattning som möjligt) 

 

V1. Har du informerats om överkänslighet och/eller handeksem mot preoperativ 

handdesinfektion och sterila handskar på din arbetsplats? 

 nej  1 

 ja  2 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan om deltagande i en studie gällande: 

 

Prevalensen av överkänslighet mot preoperativ handdesinfektion och sterila handskar 

hos yrkesverksamma operationssjuksköterskor och kirurger 

 

Syftet med studien är att undersöka det nuvarande läget hos operationssjuksköterskor och 

kirurger gällande överkänslighet och allergi mot preoperativ handdesinfektion och sterila 

handskar. 

För att starta enkäten var god tryck på länken nedan: 

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar 

Studien kommer att genomföras på operationssjuksköterskor och kirurger på 

operationskliniker vid tre sjukhus i Östergötland. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård vid Karlstad universitet. Studien kommer att 

genomföras med enkäter under hösten/vintern 2015/2016. Enkäten kommer att ta ca 3 minuter 

att fylla i och berör din erfarenhet av arbetsrelaterade hudsjukdomar. 

På enkäten finns ett ifyllt kodnummer som anger arbetsplats och yrke. Information som Du 

lämnar i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att få ta del 

av den. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske på gruppnivå och ingen individ kommer att kunna 

identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt till utbildningsinvolverad personal (gäller specialistutbildningen i 

operationssjukvård) samt i form av ett examensarbete. Den information Du lämnat i enkäterna 

kommer att förstöras då examensarbete är godkänt 

Deltagandet är helt frivilligt. Inlämnad enkät är icke spårbar varvid det inte går att avbryta din 

medverkan efter inlämning av enkäten. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Genom att påbörja enkäten så godkänner du 

din medverkan att ingå i studien. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 

Anna Göransson             Kristin Snihs 

Leg. sjuksköterska, student operationssjukvård Leg. sjuksköterska, student operationssjukvård 

anna.goransson1@gmail.com            ksnihs@gmail.com 

0734-023922              0730-445257 

 

Johan Söderquist 

Universitetsadjunkt 

lohan.soderquist@liu.se 

011-1363509 

http://enkatsvar.regionostergotland.se/survey.asp?EID=BB9CC3
mailto:ksnihs@gmail.com
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TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 
 

 

 

 

 

 

Anna Göransson, examensarbete i omvårdnad, avancerad nivå 

 

………………………………………………………… 

 

Kristin Snihs, examensarbete i omvårdnad, avancerad nivå 

 

………………………………………………………… 

 

 

Ovanstående studerande vid, inom omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra examensarbetet benämnt: 

 

Undersöka prevalens av överkänslighet mot preoperativ handdesinfektion och sterila handskar 

hos yrkesverksamma operationssjuksköterskor och kirurger. Detta sker genom en 

enkätundersökning till operationssjuksköterskor och kirurger knutna till de olika 

operationsavdelningarna i Region Östergötland. 

 

 

 

Verksamhetschef, underskrift och namnförtydligande 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

vid klinik/enhet 

 

 

…………….………………………………………………………………………. 

 

ort och datum 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska bifogas 

som bilaga till examensarbetet. 


