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Abstrakt: 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är vanligt förekommande och är det största hotet 

mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård. Detta kan förebyggas genom 

tillämpning av basala hygienrutiner. 

Syfte: Att sammanställa aktuell forskning om hälso- och sjukvårdspersonalens attityder 

och följsamhet av hygienrutiner för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 16 stycken vetenskapliga artiklar av kvalitativ, 

kvantitativ och mixad forskningsmetodik utförda i 14 olika länder. 

Resultat: Resultatet som framkom delades in i två kategorier: attityder och följsamhet. 

Den attityd som hälso- och sjukvårdspersonal hade visade sig påverka vilken följsamhet 

de hade till de basala hygienrutinerna. Följsamheten till hygienrutiner visade sig vara 

högre efter patientkontakt än innan patientkontakt. Följsamheten till olika moment i 

hygienrutinerna visade sig skilja sig åt. 

Slutsats: För att minska de vårdrelaterade infektionerna och därmed öka 

patientsäkerheten är det viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal tar ansvar för det 

förebyggande arbetet och tillämpar de basala hygienrutinerna. 

 

 

 
 
Nyckelord: Attityder, hygienarbete, hygienrutiner, hälso- och sjukvårdspersonal och 

vårdrelaterade infektioner   

  



 

   
 

Abstract:   

Background: Cross infections or hospital-aquired infections are common and are the main 

threat to patient safety in healthcare. This can be prevented by the application of hygiene 

routines. 

Purpose: To compile current research on health professionals ' attitudes and adherence 

to hygiene practices to reduce the risk of cross infection/ hospital-aquired infection. 

Method: A literature review based on 16 scientific articles of qualitative, quantitative 

and mixed research methodology conducted in 14 different countries. 

Results: The result that emerged was divided into two main categories: Attitudes and 

Adherence. The attitude of healthcare professionals had been shown to affect the 

compliance they had with the basic hygiene routines. Adherence to hygiene procedures 

was shown to be higher after patient contact than before patient contact. The adherence 

to the various parts of the hygiene routines was shown to differ. 

Conclusion: In order to reduce healthcare-associated infections and thus increase patient 

safety, it is important that all health care professionals take responsibility for prevention 

and apply the hygiene practices routines.  

   

  

  

Keywords: Attitudes, cross infection/ Hospital-aquired infection, healthcare 

professionals, hygiene routines practices and hygiene work. 
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Introduktion   

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) inom 

sjuksköterskeprogrammet fått upp ögonen för hur vanligt det är att patienter drabbas av 

vårdrelaterade infektioner under vårdtiden. Detta kan leda till längre vårdtider som 

resulterar i ett större lidande för patienten. Vi har även uppmärksammat brister i 

följsamheten av hygienrutiner inom hälso- och sjukvård under våra VFU perioder som 

varit inom olika områden av hälso- och sjukvården. Eftersom patienterna ofta är väldigt 

sjuka när de är inneliggande på sjukhus är det lättare att de drabbas av andra infektioner 

än den de är inneliggande för. Vi har sett hur patienter som varit inneliggande på olika 

avdelningar för ett sjukdomstillstånd även drabbats av influensa under vårdtiden och fått 

en längre vårdtid än vad som från början krävdes.  Genom detta skapades en nyfikenhet 

hos oss att ta reda på i hur stor utsträckning hälso- och sjukvårdspersonal följer 

befintliga hygienriktlinjer.    
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Bakgrund   

Redan på 1800-talet uppmärksammade Ignaz Semmelweis sambandet mellan handtvätt 

och minskad smittspridning i sin studie om dödlighet i barnsängsfeber. Studien 

framhävde att dödligheten hos mödrarna sjönk om sjukvårdspersonalen utförde 

handtvätt innan förlossningen (Semmelwies, 2008). 

 

Hygienrutiner    

För att förebygga spridning av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom hälso- och 

sjukvård är vårdhygien en av de viktigaste aspekterna (Folkhälsomyndigheten, 

2016).  Socialstyrelsen (SOFS 2015:10) har upprättat föreskrifter om basal hygien i vård 

och omsorg som hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar att följa. Föreskriften 

innefattar skyddsutrustning, handhygien, kläder och smycken. Skyddsutrustningen 

innefattar plastförkläde eller skyddsrock som ska bäras över arbetskläder. Arbetskläder 

ska ha kort ärm, sluta vid armbågen och bytas dagligen eller vid kontaminering. 

skyddshandskar ska bäras på händerna ifall det finns risk för kontakt med kroppsvätska 

eller biologiskt material. Skyddshandskarna ska bytas efter varje vård- och 

omsorgsmoment. händerna ska tvättas med tvål och vatten vid synlig smuts. Underarmar 

och händer ska hållas fria från klockor, smycken, bandage, stödskenor och naglar ska 

hållas korta och utan nagellack. Alkoholbaserat desinfektionsmedel ska användas före och 

efter varje vård- och omsorgsmoment (a.a.). Genom handtvätt tas synlig smuts bort samt 

övergående och bosatt bakterieflora från händerna (Teker, Ogutlu, Gozdas, Ruayercan, 

Hacialioglu & Karabay, 2016).  

 

De fem momenten för handhygien framgår av riktlinjer framtagna av World Health 

Organisation (2009) bestående av fem olika moment som ska följas för att minska 

smittspridning. De fem momenten som ingår är att utföra handhygien: innan 

patientkontakt, innan en ren eller aseptisk arbetsuppgift utförs, efter kontakt med 

kroppsvätskor, efter patientkontakt och efter att ha rört i patientens närområde/ miljö. 

Derhun et al. (2018) skriver att riktlinjerna angående handhygien har utvecklats genom 

åren, bland annat genom att alkoholbaserade produkter används istället för tvål och 

vatten inför och efter vissa vårdtillfällen. I riktlinjerna från WHO (2009) står det även att 

händerna ska desinficeras under 20 till 30 sekunder och först när handspriten gnuggats in 

så händerna är torra är de rena. Teker et al. (2015) beskriver att genom handtvätt tas 
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både synlig smuts bort samt övergående och bosatt bakterieflora från händerna. I 

Monistrol et al. (2011) beskriver de att användningen av dessa alkoholbaserade 

produkter kräver mindre tid, är mer tillgänglig, mindre irriterande för huden och är mer 

mångsidiga än vad tvål och vatten är.   

 

Det är känt att hälso- och sjukvårdspersonal behöver fysisk kontakt med patienterna, 

sina redskap och utrustning för att utföra hälso- och sjukvård. På grund av ovanstående 

skäl är hälso- och sjukvårdspersonalens händer den främsta orsaken till spridning av 

mikroorganismer i sjukhusmiljöer (Derhun et al., 2018). Det är välkänt att denna 

smittkälla finns och att handhygien är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga 

spridning av mikroorganismer och i sin tur förebygga VRI (Derhun et al., 2018; 

Farhoudi et al., 2016; Monistrol et al., 2011; Teker et al., 2014). Visalachy, Kumar 

Palraj, Sathyamoorthy Kopula och Sekar (2016) beskriver att mikroorganismer kan 

överföras både till och från vårdinstrument som hälso- och sjukvårdspersonal använder 

och vård och rengöring av dessa instrument har en viktig roll i att förhindra spridningen. 

En renligare sjukhusmiljö tillsammans med basal handhygien menar Su (2016) kan 

förhindra att mikroorganismer sprids på sjukhusen. 

 

Vårdrelaterade Infektioner 

Socialstyrelsen (2017) definierar en VRI som en infektion som uppkommer på grund av 

en behandling, diagnossättning eller vid omvårdnad hos personer som befinner sig inom 

hälso- och sjukvård. Det största hotet mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvård är VRI 

och även om det är ett stort uppmärksammat problem med olika systematiska 

förebyggande åtgärder så minskar inte förekomsten (Sveriges kommuner och landsting, 

2017).  Uppemot 65 000 personer drabbas årligen av en VRI inom slutenvården på 

svenska sjukhus och då borträknat psykiatrin. Det motsvarar nio procent av alla personer 

som vårdas inneliggande på sjukhus varje år (Socialstyrelsen, 2017). En vanlig 

komplikation av sjukhusvård är VRI och det upptäcks upp till en halv miljon sådana 

infektioner varje år på intensivvårdsavdelningar i USA (Kelly, Kutney-Lee, Lake & 

Aiken, 2013). De tre vanligaste VRI är lunginflammation, urinvägsinfektion och 

hudinfektion/ infektion i mjukdelar (Sveriges kommuner och landsting, 2017).  De 

personer som är mest utsatta för VRI är de med nedsatt immunförsvar så som för tidigt 
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födda barn, äldre personer, personer som lider av undernäring samt personer som har 

utsatts för ett stort olycksfalls trauma eller en stor operation (Socialstyrelsen, 2006).  

 

VRI är en stor kostnad för samhället och är den vanligaste formen av vårdskada 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). En vårdskada definieras av Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659).  

 

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och 

inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. (SFS, 
2010:659, kap. 1, 5 §).  

 

Minst en tredjedel av de VRI som drabbar patienterna skulle kunnat ha förhindrats och 

därmed undvika ett lidande hos patienten (Folkhälsomyndigheten, 2016). Genom att 

följa evidensbaserad praxis, basal handhygien, undvika onödig medicinsk utrustning 

samt inneha ett konsekvent nyttjande av skyddsutrustning kan VRI förhindras 

(McClung, Obasi, Knobloch & Safdar, 2017). För att få ett effektivt och kontrollerande 

förebyggande arbete mot VRI krävs bland annat att sjuksköterskor är mer involverade 

och tar ansvar i det förebyggande arbetet (Su, 2016).  

 

Attityder  

En av socialpsykologins teorier är the theory of planned behavior (TPB) som är en 

förlängning av teorin the theory of reasoned action framtagen av Ajzen (1991). En 

central faktor i TPB är den enskilde individens avsikt att utföra ett beteende och bygger 

på tre olika faktorer: attityder, subjektiva normer samt uppfattad beteendekontroll. Med 

attityder speglas om personen är positivt eller negativt inställd till utförande av aktuellt 

beteende, subjektiva normer om hur andra påverkar personen till ett beteende och 

uppfattad beteendekontroll om det är lätt eller svårt att utföra beteendet i en given 

situation. Teorin klarlägger att beteende är följder av viktig information eller olika 

övertygelser som är relevanta för beteendet. Dessa övertygelser anses vara det avgörande 

faktorerna för personers intentioner och handlingar. Tre olika slag av övertygelser finns 

enligt teorin; Beteendemässiga övertygelser som påverkar attityder till beteendet, 

normativa övertygelser som beaktar underliggande faktorer för subjektiva normer och 

kontrollerande övertygelser som är grunden för uppfattningar om beteendekontroll, se 

figur 1 (Ajzen, 1991). 
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McClung et al. (2017) beskriver betydelsen av att förstå hur det individuella beteendet 

påverkar preventionsarbetet mot VRI för att en förbättring ska kunna ske. Hälso- och 

sjukvårdspersonal i olika instanser och utbildningsnivåer bör ta eget ansvar över det 

förebyggande arbetet mot VRI och de bör även ta ansvar för sitt egna beteende i detta 

arbete för att tillsammans förändra vårdkulturen på arbetsplatsen (Su, 2016). 

 

Figur 1. Theory of planned behavior 

 

 (Ajzen & Fishbein, 2005, s. 194) 

 

Följsamhet 

En viktig aspekt i att minska VRI är en ökad följsamhet till de kläd- och basala 

hygienrutiner som finns (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Derhun et al. (2018) 

beskriver även detta och menar att genom att uppmärksamma samt utveckla hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien ökar patientsäkerheten. Detta ökar även 

kvalitén på den hälso- och sjukvård som utförs. 

 

Ingram (2009) menar att följsamhet kan definieras på många olika sätt och att konceptets 

betydelse är beroende av disciplin och i vilket sammanhang det används. Hon beskriver 
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att hennes definition av följsamhet är den förmåga som finns till att följa en redan 

författad plan eller uppsatta riktlinjer. 

 

Säker vård   

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) har de som bedriver hälso- och 

sjukvård till uppgift att utföra ”åtgärder för medicinskt förebyggande, utreda och 

behandla sjukdomar och skador, sjuktransport och omhändertagande av avlidna” (2 kap. 

1§). Hälso- och sjukvården ska ges med respekt för alla människors lika värde, 

respektera den enskilde människans värdighet och den som är i störst behov av vård har 

företräde. Sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån fyra grundläggande ansvarsområden; att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) För att vården ska utföras med god kvalité ska den 

innehålla en god hygienisk standard, vara lätt tillgänglig, ge patienten trygghet, 

självbestämmande, integritet, kontinuitet och säkerhet (HSL, SFS 2017:30).    

  

VRI har en stor inverkan på patientsäkerheten genom att dessa infektioner ökar 

patienters sjuklighet och dödlighet (Farhoudi et al., 2016) samt skapar både smärta och 

lidande för den enskilde patienten (Su, 2016).  Genom ökad kunskap och förståelse för 

säkerhetsarbetets betydelse kan skador hos patienter minskas (Socialstyrelsen, 2017) och 

genom att hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar risker som medför eller har medfört 

en vårdskada ökar patientsäkerheten (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659).     

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser framtagna av Quality and Safety Education for 

nurses institute (u.å) är säker vård som handlar om att minska risken för skador på 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal genom både individuellt och organisatoriskt 

agerande. Ett samarbete mellan olika professioner ska utforma och främja ett effektivt 

användande av teknik och standardiserad praxis som stöder säkerhet och kvalitet. Detta 

menas att strategier ska utformas för att minimera risken att skada sig själv eller andra. 

För att förbättra patientsäkerheten är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 

värdesätter sin egen roll i rapportering av risker och fel som kan uppstå för patienter, 

närstående samt dig själv och dina medarbetare (Quality and Safety Education for nurses 

institute, u.å.). 
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Problemformulering   

VRI är ett stort problem världen över och skapar både smärta och lidande för den 

drabbade patienten samt förlänger vårdtiden, ökar vårdkostnader och är även en 

bidragande dödsorsak. Det är av stor vikt för hälso- och sjukvården att förebygga 

uppkomst av VRI för att öka patientsäkerheten. Hygienrutiner är en välkänd bidragande 

del till att minska spridningen av mikroorganismer och därmed uppkomsten av VRI. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är den främsta orsaken att mikroorganismer som orsakar 

VRI sprids. Detta genom att hälso- och sjukvårdspersonal har behov av att ha fysisk 

kontakt med patienten och deras miljö. Det finns rutiner att följa trots dessa rutiner 

drabbas 65 000 patienter i Sverige av VRI varje år. Enligt TPB kan ett beteende vara en 

följd av olika övertygelser och dessa övertygelser anses vara avgörande faktorer för 

personers intentioner och handlingar. Därför är detta av intresse att undersöka i relation 

till följsamhet till hygienrutiner. 

 

Syfte   

Studiens syfte var att sammanställa aktuell forskning om hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder och följsamhet av hygienrutiner för att minska risken för 

VRI.  

  

Frågeställningar   

Vilka attityder finns hos hälso- och sjukvårdspersonal kring vikten av hygienarbetet för 

att minska risken för VRI?   

I vilken omfattning anser hälso- och sjukvårdspersonal att de följer hygienrutiner för att 

minska risken för VRI?   

I vilken omfattning följer hälso- och sjukvårdspersonal hygienrutiner för att minska 

risken för VRI?   

  

Centrala begrepp 

Hälso- och sjukvårdspersonal innebär i denna litteraturöversikt, läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och studerande inom hälso- och sjukvård. 

Attityder innebär i denna litteraturöversikt positiva eller negativa inställningar till att 

följa de hygienrutinerna som finns. 
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Följsamhet innebär i denna littereraturöversikt ett uttryck för hur personalen i alla 

avseenden följer de hygienriktlinjer som finns inom hälso- och sjukvård.  

  



 

9 
 

Metod    

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. Detta 

utförs enligt Forsberg och Wengström (2013) genom att utifrån ett specifikt syfte kritiskt 

granska och sammanställa resultatet i vetenskapliga artiklar.   

  

Urval och datainsamling 

Artiklarna söktes i sökdatabaserna CINAHL och PubMed. CINAHL är en databas som 

är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga tidskrifter 

och PubMed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2008-2018, 

finnas i full-text och vara skrivna på engelska. Svenska MeSH och engelsk-

svenskt lexikon har använts för att få fram den engelska termen för sökorden. Sökorden 

som användes för att finna passande litteratur utgår från studiens syfte och 

frågeställningar och var: cross-infection, hospital-acquired infection, hygiene, hygiene 

guidelines, compliance, adherence, prevention and control, attitudes, nurse och washing 

uniforms. De booleska termerna AND och OR användes för att kombinera sökorden. I 

CINAHL där möjligheten fanns begränsades artiklarna även till att vara Peer reviewed. 

De olika sökkombinationerna redovisas i en tabell. (Bilaga 1). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

De utvalda artiklarna granskades med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierade version 

av granskningsmall för kvalitativa (Bilaga 2) och kvantitativa studier (Bilaga 3) utifrån 

Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Den 

kvalitativa granskningsmallen innehöll 25 frågor vilket ger maximalt 25 poäng och den 

kvantitativa mallen innehöll 29 frågor vilket ger maximalt 29 poäng (Willman, Stoltz, 

och Bahtsevani, 2006). De artiklarna som var av mixad metod hade både en kvalitativ 

och kvantitativ forskningsmetod. Dessa artiklar granskades utifrån de 29 frågorna som 

ingick i mallen för kvantitativa studier. De kvantitativa frågorna kompletterades med 

frågor från den mall som användes för granskning av kvalitativa studier. De frågor som 

användes från den kvalitativa mallen var fråga 6, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Totalt fick 

granskningsmallen som användes till mixad metod 37 stycken frågor. Alla 

granskningsmallarna gav 1 poäng för varje ja- svar den granskade artikeln fick och nej- 
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svar resulterade i 0 poäng. För att räkna ut artikelns kvalitet i procent delades den totala 

poängsumman den granskade artikeln fick med antalet frågor den använda 

granskningsmallen hade. De uträknade procenttalen redovisas i resultattabellen (bilaga 

4). Artiklar med granskningsresultat under 60 procent betraktades ha låg kvalitet, de med 

60 till 80 procent betraktades vara av medelhög kvalitet och artiklar som hade över 80 

procent betraktades vara av hög kvalitet (Willman, Stoltz, och Bahtsevani, 2006; 

Forsberg och Wengström, 2008). 

  

Tillvägagångssätt     

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar skapades gemensamt lämpliga sökord 

och sökordskombinationer. Dessa användes gemensamt för sökningar i databaserna 

CINAHL och PubMed. Första steget utgick ifrån att läsa samtliga titlar i sökningen och 

gemensamt välja ut vilka titlar som skulle tas vidare för att läsa igenom abstraktet. I 

andra steget lästes valda abstrakt i sin helhet och utifrån detta valdes gemensamt artiklar 

ut för att läsas i sin helhet för att bedöma användbarheten i relation till syftet. Den första 

genomläsningen av artiklarna utfördes individuellt där båda uppgiftsförfattarna läste alla 

artiklar. Efter att båda läst artiklarna diskuterades fynden och synpunkter på artiklarnas 

innehåll antecknades. Under denna läsning utfördes en första bedömning angående 

artiklarnas kvalitet gentemot syfte och frågeställningar som slutligen resulterade i 16 

artiklar. Gemensamt utfördes en kvalitetsgranskning och sammanställning av artiklarna 

som presenteras i tillhörande resultattabell (Bilaga 4). Ett online-dokument skapades 

som båda författarna hade tillgång till. Relevanta meningar från artiklarnas resultat lades 

in i dokumentet och utifrån fynden skapades gemensamt relevanta huvudrubriker med 

tillhörande underrubriker. Texten i online-dokumentet bearbetades av författarna både 

gemensamt och var för sig. Författarna förde en dialog genom hela arbetet. Texterna 

som skrevs individuellt i dokumentet markerades med röd och blå färg för att skilja på 

vem som skrev vad. Detta utfördes så att båda författarna hade en chans att se vad den 

andra hade gjort och komma med synpunkter. Synpunkter och funderingar som uppstod 

under skrivandet diskuterades dagligen. 

 

Analys och tolkning av data   

Artiklar som valts till litteraturstudien analyserades i enlighet med en modell av Friberg 

(2012) genom att de valda artiklarna lästes flera gånger så att artiklarnas helhet 
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uppfattades och för att säkerställa att allt väsentligt hade uppfattats och dokumenterats. I 

samband med detta identifierades artiklarnas syfte, metod och resultat som 

sammanställdes i en resultattabell (Bilaga 4). Enligt Wallengren och Henricson (2013) 

ökar trovärdigheten i resultatet genom att vara fler författare, att exempelvis fyra ögon 

ser mer än två. Med detta i åtanke granskade författarna resultatet i alla artiklar var för 

sig och de meningar som uppsatsförfattaren ansåg kunde kopplas till litteraturöversiktens 

syfte och frågeställningar markerades med överstrykningspenna. Tillsammans skrev 

författarna in de markerade meningarna från artiklarna i ett gemensamt dokument. 

Utifrån frågeställningarna tillsammans med de fynd som författarna hittade i de 

inkluderade artiklarna skapades kategorier och underkategorier. En studie visade antal 

tillfällen som handhygien utfördes istället för antal procent. Författarna till 

litteraturöversikten enades om att räkna om dessa tillfällen till antal procent för att lättare 

kunna jämföra med andra inkluderade artiklars resultat.  

   

Etiska överväganden   

Högskolan dalarnas policy (2013) om plagiering är riktlinjer som uppgiftsförfattarna har 

följt i denna litteraturstudie. Författarna har eftersträvat att egna reflektioner, värderingar 

och tankar har lämnats utanför vid artikelgranskning och i det sammanställda resultatet.  

Författarna har även eftersträvat att de inkluderade artiklarna har granskats av en etisk 

kommitté och/eller har tillämpat informerat samtycke av deltagarna i studierna. Genom 

att inkludera artiklar som har fått tillstånd av en etisk kommitté påstår Wallenberg och 

Henricson (2013) att det kan öka det vetenskapliga värdet. 
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Resultat 

Resultatet bygger på 16 artiklar (Bilaga 4), sju artiklar med kvantitativ design, sju 

artiklar med kvalitativ design samt två artiklar designad med mixad metod. Det var 5 

artiklar som var av hög kvalitet och 11 artiklar var av medelhög kvalitet. Artiklarna som 

använts är publicerade mellan 2009 - 2017. Artiklarnas studier är genomförda i Belgien 

(n=1), Brasilien (n=1), England (n=3), Etiopien (n=1), Finland (n=1), Frankrike (n=1), 

Indien (n=1), Iran (n=1), Italien (n=1), Kanada (n=1), Nederländerna (n=1), Polen (n=1), 

Thailand (n=1), Turkiet (n=1). Efter analys av artiklarna mot frågeställningarna 

sammanställdes resultatet och sorterades in i två kategorier med underkategorier (Se 

tabell 1). Uppsatsförfattarna har valt att lyfta fram studiernas nationaliteter i 

resultatavsnittet för att underlätta för läsarna att relatera till olika länders 

socioekonomiska situation. 

 

Tabell 1. Kategorier utifrån fynd från artiklarnas resultat 

Kategorier Underkategorier 

Attityder • Positiv attityd 

• Negativ attityd 

Följsamhet • Handtvätt 

• Alkoholbaserat desinfektionsmedel 

• Skyddshandskar 

• Personalkläder 

• Rengöring av redskap/ utrustning 

 

 

Attityder 

I en studie utförd i Iran ansåg hälso- och sjukvårdspersonal att utförandet av 

hygienrutiner var ett personligt beslut som kunde påverkas av olika faktorer som i sin tur 

påverkade det individuella beteendet. Dessa faktorer ligger till grund för personernas 

attityder till följsamheten av hygienrutiner (McLaws, Farahangiz, Palenik & Askarian, 

2014). 

 

Positiv attityd 

De flesta av hälso- och sjukvårdpersonalen hade en positiv attityd till att följa 

hygienrutiner (De wandel, Maes, Labeau, vereecken & Blot, 2014; Erasmus et al., 2009; 

McLaws et al., 2014; Parmeggiani, Abbate, Marinelli & Angelillo, 2010) och ansåg att 
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dessa rutiner bör följas strikt (Parmeggiani et al., 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal 

förstod vikten av en effektiv handhygien (De Wendel et al., 2010) och ansåg att 

handtvätt är en vana och någonting som måste utföras (McLaws et al., 2014). I studien 

utförd i Nederländerna hade enligt Erasmus et al. (2009) läkare förståelse för 

handhygienrutiners betydelse och att de bör följas för att skydda både patienter och 

hälso- och sjukvårdspersonal. McLaws et al. (2014) beskriver att denna förståelse även 

finns hos läkare i sin studie utförd i Iran men att deras handhygienrutiner främst är ett 

skydd för patienternas säkerhet. Sjuksköterskorna och studenter i studien utförd i 

Nederländerna hade en annan uppfattning av hygienrutinernas betydelse enligt Erasmus 

et al. (2009) och menade att sjuksköterskor och studenter ansåg att hygienrutiner 

utfördes i första hand för att skydda sig själva mot infektioner och i andra hand vara ett 

skydd för patienternas säkerhet. 

 

En del hälso- och sjukvårdspersonal i en engelsk studie hade en positiv attityd till 

användandet av skyddshandskar vid patientkontakt, som exempelvis dusch, eftersom 

patienterna kanske kände att sjuksköterskorna använde dessa skyddshandskar enbart för 

att förebygga infektioner och inte menat något personligt mot patienten ifråga (Jackson, 

Lowton och Griffths, 2013).  

 

Negativ attityd 

Hälso- och sjukvårdspersonal i studien utförd i Iran som hade en negativ attityd till 

hygienrutiner hade heller inte förståelsen för rutinernas förebyggande betydelse mot 

VRI. De ansåg att det inte var nödvändigt att tvätta sina händer efter varje patientkontakt 

(McLaws et al., 2014). Eiamsitrakoon, Apisarnthanarak, Nuallaong, Khawcharoenporn 

och Mundy. (2013) rapporterar att 6 procent av hälso- och sjukvårdspersonal i en 

thailändsk studie var för bekväma för att utföra hygienrutiner och att det var 8 procent 

som inte ens brydde sig om att följa dessa rutiner. Tenna et al. (2013) beskrev i deras 

studie utförd i Etiopien att 24 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att 

handhygien påverkade samspelet mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten 

på ett negativt sätt. En sjuksköterska i England ansåg att all hälso- och sjukvårdspersonal 

var professionella i sitt arbete och att de hade medvetenheten att själva kunna bedöma 

konsekvenserna av sina åtgärder istället för att följa rutiner (Jackson et al., 2013).  
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I studien utförd i Nederländerna ansåg läkare och speciellt läkare med lång erfarenhet 

sig stå över hygienrutiner och tvättade inte händerna innan patientkontakt. Dessa läkare 

ansåg även att de inte fanns tillräckligt med evidens för handhygienens betydelse i det 

förebyggande arbetet mot VRI (Erasmus et al., 2009). I Frankrike framkom det att läkare 

ansåg att det var ohållbart att följa rutiner för handdesinfektion. De förstod exempelvis 

inte varför de skulle desinfektera händerna innan de rör dörrhandtaget eller något i 

patientens närmiljö. Dessa läkare ansåg istället att vikten i handdesinfektion bör ligga i 

att desinfektera händerna före och efter patientkontakt (Boudjema, Tarantini, Peretti-

Watel och Brouqui, 2017). 

 

McLaws et al. (2014) rapporterar att i studien utförd i Iran existerade olika attityder 

kring handhygien vid användning av skyddshandskar. Exempel på attityder de tar upp i 

sin studie var att handhygien inte behövde utföras före eller efter användning av 

skyddshandskar och att dessa skyddshandskar inte behövde bytas efter varje patient. I en 

studie gjord av Jackson et al. (2013) hade en del hälso- och sjukvårdspersonal en negativ 

attityd till användandet av skyddshandskar vid dusch eftersom detta kunde ge 

patienterna en upplevelse av att vara smutsiga. Det framkom även i samma studie att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte använde skyddshandskar och plastförkläde vid varje 

tillfälle de vistades hos patienterna eftersom patienterna då kunde få uppfattningen av att 

de inte var rena (a.a.). Undersköterskor i studien utförd i Frankrike ansåg att de inte 

kunde desinfektera sina händer eftersom de behövde dem till att bära exempelvis 

matbricka, smutsiga lakan eller en skräppåse till och från patientrummet (Boudjema et 

al., 2017). 

 

Nyttjandet av alkoholbaserat desinfektionsmedel ansågs av en del hälso- och 

sjukvårdspersonal i Frankrike vara valfritt och de beskrev att bakterier som kunde finnas 

på händer enbart togs bort genom att tvätta händer med tvål och vatten (Boudjema et al., 

2017). I studien utförd i Brasilien däremot ansåg majoriteten av hälso- och 

sjukvårdspersonalen att alkoholbaserat desinfektionsmedel inte var den enda lösningen 

till handhygien utan att bästa tänkbara resultat uppnåddes om ett alkoholbaserat 

desinfektionsmedel användes på redan tvättade händer (Aparecida Cardoso Maroldi et 

al., 2017). 
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Följsamhet 

I flera artiklar uppmärksammades en bristfällig följsamhet till hygienrutiner hos hälso- 

och sjukvårdspersonal (Almusawi och Al-mousawi, 2012; Avsar, Kasikci & Yagci, 

2015; Boudjema et al., 2017; De Wandel et al., 2010; Eimastrakoon et al., 2013; 

Erasmus et al., 2009; Korhonen et al., 2015; Aparecida Cardoso Maroldi et al., 2017; 

Tenna et al., 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal i studien utförd i Brasilien ansåg sig 

vara slarviga med följsamheten till hygienrutiner och menar att risken av spridning av 

mikroorganismer inte var så stor (Aparecida Cardoso Maroldi et al., 2017). I studien 

utförd i Belgien förstod sjuksköterskor behovet av följsamhet till hygienrutiner men 

underskattade vilka konsekvenserna var av en låg följsamhet (De Wandel et al., 2010). I 

studien utförd i Etiopien rapporterade flera läkare än sjuksköterskor att de ofta glömde 

bort att utföra handhygien (Tenna et al., 2013). I studien utförd i Brasilien hade inte 

hälso- och sjukvårdspersonal identifierat hur och vad som riskerade att sprida 

mikroorganismer i en sjukhusmiljö. Genom detta har hälso- och sjukvårdspersonal inte 

prioriterat följsamheten till hygienrutiner som i sin tur kunde försvåra det dagliga arbetet 

(Aparecida Cardoso Maroldi et al., 2017).  Det var en studie utförd i England som 

belyste att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg sig ha en stor förståelse för 

infektionsprevention och utförde sitt arbete i enlighet med hygienrutinerna (Jackson et 

al., 2013). 

 

Handtvätt 

Hälso- och sjukvårdspersonal i studien från Etiopien ansåg sig inte utföra handtvätt i 

enlighet med hygienrutiner (Tenna et al., 2013). I den belgiska studien självskattade 

hälso- och sjukvårdspersonal sin följsamhet till handhygien till 82 procent (De Wandel 

et al., 2010) medan följsamheten av handhygien i Finland var varierande mellan 77 till 

100 procent beroende på vilka delmoment i hygienrutinerna som utfördes (Korhonen et 

al., 2015). Av 106 stycken sjuksköterskestudenter i studien från Turkiet var det 100 

stycken som tvättade sina händer med tvål och vatten vilket motsvara 94 procent (Avsar 

et al., 2015).  I Indien konstaterades det att 69 procent av sjuksköterskorna hade en 

följsamhet till handhygien (Chavali, Menon & Shukla, 2014). Det upptäcktes i studien 

utförd i Etiopien att sjuksköterskorna hade en större följsamhet än läkarna. Åttiotvå 

procent av dessa läkare tvättade enbart sina händer när de kändes eller såg smutsiga ut 

medan sjuksköterskor tvättade sina händer mer regelbundet (Tenna et al., 2013). Det 
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framkom även att 71 procent av sjuksköterskorna tvättade sina händer mer än sex gånger 

per dag medan 38 procent av läkarna gjorde samma sak (a.a.). Hälften av 

sjuksköterskestudenterna tvättade händerna en till tre gånger och 40 procent tvättade 

händerna fyra till sex gånger (Avsar et al., 2015). Det framkom även i en kanadensisk 

studie att läkare och läkarstuderande ansåg sig utföra handhygien efter praxis (Almusawi 

och Al-Mousawi, 2012). 

 

En studie utförd i Nederländerna gjord av Erasmus et al. (2009) rapporterar att det 

individuella utförandet av handhygien påverkades av arbetsgruppen. Det framkom även 

att medicinstudenter inom hälso- och sjukvården ansåg att det var svårt att följa 

handhygienrutiner när resterande i arbetsgruppen inte utförde dessa rutiner korrekt. 

Medicinstudenterna tog därför inget eget ansvar för sin bristande följsamhet till 

hygienrutiner utan skyllde sin bristande följsamhet på medarbetarna. Denna brist på 

kontroll infann sig även i rapporteringen av andras problematik kring följsamhet av 

handhygienrutiner då de såg sina medarbetares brister men hade ursäkter för sina egna 

brister (a.a.). En studie utförd i England beskriver en annan syn på rapportering av 

andras problematik kring följsamhet av handhygienrutiner. Det framkom i studien att det 

var lättare att rapportera andras bristfälliga följsamhet till handhygien än att ta ansvar 

över sin egen (Jackson et al., 2013). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal utförde handhygien i en högre utsträckning efter 

patientkontakt än innan (Avsar et al., 2015; Chavali et al., 2014; Eiamsitrakoon et al., 

2013; Tenna et al., 2013). Chavali et al. (2014) observerade följsamheten till 

hygienrutiner hos sjuksköterskor i Indien. Medan Eiamsitrakoon et al. (2013) studerade 

följsamheten i Thailand genom både observationer och självskattning där hälso- och 

sjukvårdspersonalen själva fick skatta sin följsamhet utifrån WHO:s fem moment till 

handhygien. Studien av Eiamsitrakoon et al. (2013) visar att personal tror sig utföra 

handhygien i betydligt högre grad än vad observationerna visade att de faktiskt utför. 

Den totala följsamheten till alla moment i WHO:s fem moment till handhygien var 23 

procent medan hälso- och sjukvårdspersonalen självskattade den till 82 procent. Studien 

visade även att handhygien utfördes i större utsträckning efter patientkontakt än vad det 

utfördes innan patientkontakt (a.a.). Studien utförd av Chavali et al. (2014) i Indien 

påvisar högre följsamhet till samtliga av WHO:s fem moment till handhygien än vad 
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observationerna utförda i Thailand av Eiamsitrakon et al. (2013) visade. Resultatet i 

nedanstående tabell presenterar andelen procent av hälso- och sjukvårdspersonalen som 

utför handhygien enligt WHO:s fem moment till handhygien. (tabell 2). 

 

 Tabell 2. Resultat utifrån WHO:s fem moment till handhygien 

De fem 

momenten 

Chavali et 

al. (2014). 

Observation 

Eiamsitrakon 

et al. (2013). 

Observation 

Eiamsitrakon 

et al (2013). 

självskattning 

Innan 

patientkontakt 

63% 18% 69% 

Innan rent eller 

aseptiskt arbete 

39% 16% 83% 

Efter kontakt 

med 

kroppsvätskor 

93% 19% 97% 

Efter 

patientkontakt 

91% 39% 88% 

Efter att ha rört 

patientens miljö 

50% 22% 80% 

 

I studien av Jackson et al. (2013) beskrevs att hälso- och sjukvårdspersonal utförde en 

korrekt handhygien och till och med ansåg sig utföra mer överdriven handhygien än vad 

rutinerna krävde. Avsar et al. (2015) har observerat följsamheten till olika moment av 

handhygien hos sjuksköterskestudenter. Det framgick att 6 procent av deltagarna i 

studien tvättade sina händer innan de påbörjade sin praktik på kliniken och 12 procent 

efter att de slutat sitt skift. De har även observerat studenterna vid medicindelning där 9 

procent tvättade sina händer innan och 36 procent efter att det delat ut medicin. I studien 

utförd av Tenna et al. (2013) har läkare och sjuksköterskor i Indien fått fylla i ett 

frågeformulär om följsamheten till hygienrutiner. Det framkom att 7 procent av läkarna 

utför handhygien innan patientkontakt och 48 procent efter patientkontakt. De Wandel et 

al, (2010) kom fram till att vid kontakt mer kroppsvätskor är följsamheten till 

handhygien högre än vad den är efter kontakt med patientens miljö och andra 

kontaminerade ytor. 

 

Alkoholbaserat desinfektionsmedel 

I en finsk studie utförd av Korhonen et al. (2015) framgick det att handhygien ingick i 

sjuksköterskans dagliga rutin. Dock visades det i resultatet av studien på en bristfällig 

följsamhet av handhygien hos sjuksköterskorna, speciellt när det gällde användandet av 
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alkoholbaserat desinfektionsmedel. Korhonen et al. (2015) rapporterar att läkare 

desinfekterade sina händer i genomsnitt i 14,5 sekunder medan sjuksköterskor hade ett 

genomsnitt på 15, 3 sekunder. Det framgick även i studien utförd i Finland att 55 procent 

av läkarna desinfekterade sina händer med alkoholbaserat desinfektionsmedel innan 

patientkontakt medan 76 procent av sjuksköterskorna gjorde detta. I en studie utförd i 

Frankrike framgick det att undersköterskor hade ingen förståelse för att dörrhandtag eller 

patienternas miljö kunde vara kontaminerat och därför desinfekterade de inte sina händer 

efter kontakt med dessa områden (Boudjema et al., 2017). Problem som irriterande och 

torra händer ansåg hälso- och sjukvårdspersonal var en bidragande orsak till varför tvål 

och alkoholbaserat desinfektionsmedel inte användes enligt rutinerna (Tenna et al., 

2013). Ovanstående orsak var även en vanlig undanflykt hälso- och sjukvårdspersonal 

använde för att rättfärdiga sin låga följsamhet till handhygien (McLaws et al., 2014).  

  

Skyddshandskar 

I ett flertal artiklar framkom det att det fanns bristande följsamhet till riktlinjerna 

gällande skyddshandskar under olika arbetsmoment (Boudjema et al., 2017; Garus-

Pakowska, Sobala och Szatko, 2012; Jackson et al., 2013). Garus-Pakowska et al. (2012) 

visade att häften av all hälso- och sjukvårdspersonal följde riktlinjerna för användandet 

av skyddshandskar medan Boudjema et al. (2017) såg problem med överanvändande av 

handskar och att detta ledde till en bristande handhygien. I studien beskrivs även att 

hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att det var mer bekvämt att använda handskar än att 

desinfektera händerna (a.a.). 

 

Skyddshandskar användes oftare under morgonskiften än under resten av dagen. Det var 

89 procent av läkarna som följde riktlinjerna gällande skyddshandskar medan 48 procent 

av sjuksköterskorna gjorde detta (Garus-Pakowska et al., 2012).  Av hälso- och 

sjukvårdspersonal var det 57 procent som alltid använde skyddshandskar i de 

arbetssituationer som krävde detta och av dessa var det 85 procent som bytte 

skyddshandskar efter varje patient. Läkare bytte alltid skyddshandskar efter varje patient 

medan sjuksköterskor kunde bära samma skyddshandskar till flera patienter 

(Parmeggiani et al., 2012). Av 3355 tillfällen som krävde byte av skyddshandskar byttes 

skyddshandskar vid 48 procent av dessa tillfällen. Vid resterande 52 procent utfördes 

arbetsmomenten utan att byta skyddshandskar trots att situationen krävde detta och i 41 
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procent av tillfällena användes skyddshandskarna i flera patientmöten (Garus-Pakowska 

et al., 2012).  

  

I en video-observation av provtagning gjord av Boudjema et al. (2017) i Frankrike 

framkom det att två av sjuksköterskorna tog blodprov och utförde insättning av perifier 

venkateter med bara en handske. Anledningen de uppgav till detta var att de kände 

venen bättre utan och att det ansågs vara behagligare för patienten. Det framkom även 

att hälso- och sjukvårdspersonal tog på sig skyddshandskar innan de gick in i patientens 

rum. Detta förekom eftersom hälso- och sjukvårdspersonal antog att ett kontaminerat 

arbete skulle utföras hos patienten samt att dörrhandtag redan var kontaminerade av 

annan hälso- och sjukvårdspersonal (a.a). 

 

Personalkläder  

En studie utförd i England gjord av Potter och Justham (2012) visade att nästan 90 

procent av sjuksköterskorna bytte sina arbetskläder efter varje arbetsskift. Majoriteten av 

de sjuksköterskorna som inte bytte arbetskläder efter varje skift angav att de bytte sina 

arbetskläder efter vartannat arbetsskift. En annan studie utförd i England rapporterar 

också att en stor andel byter sina arbetskläder varje dag, 74 procent av hälso- och 

sjukvårdspersonalen i studien uppger att de byter sina arbetskläder dagligen och 23 

procent varannan dag (Riley, Liard och Williams, 2015). Det framkommer även att det 

är en stor skillnad i följsamheten mellan personal som arbetar på en infektionsavdelning 

och de som inte arbetar på infektionsavdelning. På intensivvårdsavdelningar bytte 85 

procent av hälso- och sjukvårdspersonal sina arbetskläder varje dag medan 66 procent av 

de som inte arbetar på infektionsavdelning byter dagligen. Vid kontaminering av 

arbetskläderna med blod och andra kroppsvätskor bytte 83 procent av sjuksköterskorna 

sina arbetskläder. Majoriteten av sjuksköterskorna använde plastförkläden för att skydda 

sina arbetskläder från blod och andra kroppsvätskor (Potter & Justham, 2012). 

 

Av de läkare ifrån studien utförd i Kanada som använde vit rock i arbetet var det 20 

procent som tvättade den varje vecka, 60 procent tvättade den vita rocken en till två 

gånger i månaden och 8 procent hade inte tvättat den vita rocken under de senaste två 

åren (Almusawi & Al-Mousawi, 2012). Nittiosju procent av hälso- och 

sjukvårdspersonalen tvättade sina arbetskläder i en tvättmaskin och 3 procent av hälso- 
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och sjukvårdspersonalen tvättade sina arbetskläder för hand (Potter & Justham, 2012). 

Det var 51 procent som tvättade sina arbetskläder i 60 grader eller i högre temperaturer 

enligt Riley et al. (2015). Det visade att 73 procent tvättade sina arbetskläder separerat 

från annan tvätt och att resterande hälso- och sjukvårdspersonal sällan eller aldrig 

tvättade sina arbetskläder separerade från annan tvätt (Potter & Justham, 2012). Riley et 

al. (2015) visar på lägre siffror i sin studie där 55 procent tvättar sina arbetskläder 

separat från annan tvätt. Av läkarna som ingick i studien av Almusawi & Al-Mousawi 

(2012) visade det sig vara 8 procent som tvättar sina vita rockar på sjukhusets 

tvättinrättning och 90 procent tvättar sina vita rockar hemma. 

 

Rengöring av redskap 

Läkare hade med sig föremål som anteckningar, telefoner, sökare tas med in till 

patienten som sedan tas med ut ur rummet igen utan att desinficeras (Boudjema et al., 

2017). Läkare brister enligt Almusawi och Al-Mousawi (2012) i att göra rent sina 

stetoskop, det visade sig vara 4 procent av de deltagande läkarna som tvättade sitt 

stetoskop mellan varje patient, hälften av de deltagande läkare uppgav att de tvättade 

stetoskopet under föregående vecka och tre fjärdedelar av läkarna uppgav att de gjorde 

rent sitt stetoskop en gång per månad. Det var 2 procent av läkarna som angav att de 

aldrig gjorde rent sitt stetoskop (Almusawi & Al-Mousawi, 2012). 
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Diskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa aktuell forskning om hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder och följsamhet till hygienrutiner för att minska risken för 

VRI. De två huvudkategorier med tillhörande underkategorier som framkom med hjälp 

av frågeställningarna var: Attityder – Positiv attityd och negativ attityd och Följsamhet 

– Handtvätt, alkoholbaserat desinfektionsmedel, skyddshandskar, personalkläder och 

rengöring av redskap. Resultatet visade att det finns både negativa och positiva attityder 

kring hygienrutiners förebyggande betydelse för VRI, men att majoriteten av all hälso- 

och sjukvårdspersonal hade en positiv attityd kring dessa rutiner. I relation till detta 

ställs hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse och följsamhet till hygienrutiner. Det 

framkom klart att hälso- och sjukvårdspersonal som hade en positiv attityd till 

hygienrutiner även hade en högre förståelse för dess förebyggande inverkan på VRI. Det 

framkom att merparten av hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg sig ha en låg 

följsamhet, till och med vara slarviga med att följa hygienrutiner och observationer 

visade att följsamheten till vissa moment i hygienrutiner var låg. Följsamheten till 

handtvätt och användandet av alkoholbaserat desinfektionsmedel var låg medan det 

visades vara hög följsamhet till klädrutiner. Skillnader i följsamheten hos olika 

professioner förekom och även skillnader i attityder till vilka som hade skyldighet att 

följa dessa hygienrutiner. Det sågs även en skillnad i utförandet av hygienrutiner innan 

och efter patientkontakt. 

 

Resultatdiskussion 

Sveriges kommuner och landsting (2017) menar att VRI är det största hotet mot 

patientsäkerheten och McClung et al. (2017) menar att en förebyggande åtgärd är basal 

handhygien. Därför är det så skrämmande att resultatet i denna litteraturöversikt visar att 

följsamheten till handhygien är så låg även om ambitionen finns att följa rutinerna. 

 

Attityder 

Hälso- och sjukvårdspersonal som hade en positiv attityd hade även en förståelse för 

hygienrutinernas förebyggande betydelse för VRI (De Wandel et al., 2010; Erasmus et 

al., 2009; McLaws et al., 2014; Parmeggiani et al., 2010). Exempelvis betonar McLaws 

et al. (2014) att en effektiv handtvätt är ett måste inom hälso- och sjukvården, vilket 

Ignaz Semmelweis (2008) uppmärksammade redan under 1800 - talet. Den hälso- och 
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sjukvårdspersonal som hade en negativ attityd till hygienrutiner hade ingen förståelse för 

varför vissa moment skulle utföras (McLaws et al., 2014) eller var i vissa fall för lata för 

att bry sig om hygienrutinerna (Eiamsitrakoon et al., 2013).  Hälso- och 

sjukvårdspersonal anser att de kan ta eget ansvar över sina handlingar och konsekvenser 

de medföljer (Jackson et al., 2013) och att evidensen för handhygienens betydelse för att 

förebygga VRI inte var tillräcklig (Erasmus et al., 2009). 

 

Utifrån fynden om attityder i denna litteraturöversikt uppmärksammades att 

följsamheten till hygienrutiner påverkas av attityder hälso- och sjukvårdspersonal 

uppvisar.  Attityders påverkan på följsamheten kan förklaras utifrån det Ingram (2009) 

beskriver om att följsamhet bara kan ske ifall deltagarna har en positiv attityd till 

samarbete och att följa upprättade instruktioner. I litteraturöversikten framstod det att 

hälso- och sjukvårdspersonal som har en negativ attityd till hygienrutiner även hade en 

låg förståelse och kunskap för hygienrutinernas inverkan i det förebyggande arbetet av 

VRI (McLaws et al., 2014). Genom kontinuerlig hygienutbildning för hälso- och 

sjukvårdspersonal kan en ökad förståelse för säkerhetsarbetet ske och därmed öka 

patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2017) menar att med ökad förståelse och kunskap om 

betydelsen av säkerhetsarbete minskas vårdskador eller risken för vårdskador hos 

patienterna. 

 

Theory of the planned behavior 

Studerande inom hälso- och sjukvård ansåg att det var svårt att utföra korrekt 

handhygien när resterande i arbetsgruppen inte utförde detta. De skyllde sin låga 

följsamhet till handhygien på den personal som arbetade på avdelningen istället för att ta 

eget ansvar för sitt beteende (Erasmus et al., 2009). Detta kan förstås med hjälp av the 

theory of the planned behavior som Ajzen (1991) beskriver. Den faktorn i teorin som 

beskriver subjektiva normer kan spegla vikten att hälso- och sjukvården står enade i 

prioriteringen av en hög följsamhet till hygienrutiner. Arbetsgruppen har en viktig roll 

genom att ha förståelse för hur det individuella beteendet påverkar andra medarbetare. 

En del av det individuella ansvaret innebär att ta eget ansvar över sitt beteende och 

exempelvis vara en god förebild genom att utföra handhygien istället för att göra som 

alla andra. Su (2016) förklarar att ett individuellt ansvar över det egna beteendet bör ske 

för att förändra vårdkulturen på arbetsplatsen. 
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Ajzen (1991) beskriver att olika övertygelser hos personer är avgörande faktorer för 

deras intentioner och handlingar. Den stora skillnaden mellan den uppfattade 

följsamheten och den faktiska följsamheten som framkom i litteraturöversiktens resultat, 

kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonalen hade en intention att utföra dessa fem 

moment men olika avgörande faktorer påverkade handlingen. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens självskattning kunde ha påverkats av faktorer som inverkade på 

den uppfattade beteendekontrollen. Sådana faktorer kan vara kunskap om korrekt 

utförande av WHO:s fem moment till handhygien och omgivningens kunskap samt 

attityder till följsamheten av dessa moment.  Skillnaden kan även ha påverkats av hälso- 

och sjukvårdspersonalens egna attityder om vikten av handhygien. Dessa attityder 

utvecklas enligt TPB genom de övertygelser som individer har om exempelvis objekt 

eller inställningen. De övertygelserna som kopplas till beteendet värderas därför positivt 

eller negativt och förvärvar automatiskt en inställning till beteendet (Ajzen, 1991). 

Teorin beskriver även att ju mer välvillig individens attityd och subjektiva norm är i 

förhållandet till beteende och ju större upplevd beteendekontroll individen har, desto 

starkare bör individens avsikt att utföra beteendet vara. 

 

Följsamhet 

I hygienrutinerna ingår olika delar som ska utföras och resultatet i litteraturöversikten 

visar en hög följsamhet till byte av arbetskläder (Potter och Justham, 2012; Riley et al., 

2015) och låg följsamhet till handhygien (Aparecida Cardoso Maroldi et al., 2017; De 

Wandel et al., 2010; Boudjema et al., 2017; Korhonen et al., 2015) och användandet av 

skyddshandskar (Boudjema et al, 2017; Garus-Pakowska et al., 2012; Jackson et al., 

2013). En av anledningarna kan vara att kläderna enbart byts efter varje arbetsskift, 

medan handhygien är sysslor som utförs kontinuerligt efter olika arbetsmoment under 

dagen.  

 

Förebygga sjukdom och lindra lidande är två delar i sjuksköterskans ansvarsområde. 

Genom att det framkom i litteraturöversikten att handhygien utfördes i högre grad efter 

patientkontakt än innan (Avsar et al., 2015; Chavali et al., 2014; Eiamsitrakoon et al., 

2013; Tenna et al., 2013), kan det upplevas att dessa ansvarsområden inte uppfylls 

korrekt av sjuksköterskor. Detta kan även tolkas som om hälso- och sjukvårdspersonal 
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anser att det är viktigare att skydda sig själva mot infektioner än att skydda patienterna 

mot VRI. Författarna anser att resultatet i litteraturöversikten visar att patientsäkerheten 

hotas. Detta genom att hälso- och sjukvårdspersonal inte utför basal handhygien i den 

mån situationen krävde förhindras inte spridningen av VRI.  

 

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvaret för att rapportera risker och fel 

som kan uppkomma för patienten, dennes närstående, sig själva eller sina medarbetare 

(Quality and Safety Education for nurses institute, u.å.). Genom att rapportera 

exempelvis låg följsamhet till handhygien före patientkontakt tar hälso- och 

sjukvårdspersonal sitt ansvar i det förebyggande arbetet mot VRI. Sjuksköterskor har en 

ledande roll i arbetslaget och bör därför vara en god förebild för sina medarbetare genom 

att leda och undervisa hälso- och sjukvårdspersonal i olika arbetssituationer. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskors ledarskap främst rikta in sig på 

patientnära arbete och ska skapa förutsättningar för en god och säker vård. 

Sjuksköterskor ska kunna motivera och leda medarbetare och kontinuerligt ge 

konstruktiv återkoppling i omvårdnadsarbetet samt även uppmärksamma och möjliggöra 

en kunskapsutveckling hos medarbetare (a.a.).   

 

Skillnader i följsamheten hos professioner 

I litteraturöversikten upptäcktes en skillnad mellan professioner gällande följsamheten 

till de olika delarna i hygienrutinerna. Exempelvis hade sjuksköterskor markant högre 

följsamhet till handtvätt än läkare (Tenna et al., 2013) och jämförs det med studien av 

Avsar et al. (2015) har studenter samma följsamhet till handtvätt som läkare. Båda 

studierna undersökte hur ofta olika professioner tvättar sina händer per dag. Händer ska 

enligt regelverket tvättas vid synlig smuts (SOSFS 2015:10) och en anledning till 

skillnader i resultatet av litteraturöversikten kan vara att olika professioner har olika 

arbetsuppgifter att utföra under en dag. Sjuksköterskor har enligt resultatet i 

litteraturöversikten mer omfattande patientkontakt under sina arbetsskift och kan därför 

riskera att smutsa ned sina händer i större utsträckning än läkare och studenter. 

 

WHO (2009) rekommenderar att händerna ska desinficeras under 20 - 30 sekunder vilket 

resultatet i litteraturöversikten visar att hälso- och sjukvårdspersonal har låg följsamhet 

till. Studien utförd av Korhonen et al. (2015) visade att läkare genomsnittligen 
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desinficerar sina händer i 14,5 sekunder och sjuksköterskor i 15,3 sekunder. Detta för 

tankarna till om händerna är torra redan efter 14,5 sekunder eftersom WHO (2009) även 

beskriver att händerna ska gnuggas tills de är torra. En annan tanke är att detta kan bero 

på tidspress eller okunskap om hur länge händerna ska desinficeras. Sjuksköterskor hade 

högre följsamhet till att desinficera sina händer innan patientkontakt än vad läkarna hade 

(Korhonen et al., 2015), medan följsamheten till skyddshandskar var högre hos läkare än 

hos sjuksköterskor. Det visade sig även att sjuksköterskor använde samma 

skyddshandskar till flera arbetsmoment eller till olika patienter (Garus-Pakowska et al., 

2012). En anledning till att läkarna hade lägre följsamhet till att desinficera sina händer 

kan beror på att läkare använder skyddshandskar i större grad och anser att dessa 

skyddar lika bra mot spridning av mikroorganismer. Detta kan vara en stor anledning till 

att antalet patienter som drabbas av VRI fortfarande är hög. Sveriges kommuner och 

landsting (2017) påstår även detta och menar även att patientsäkerheten hotas av VRI.  

 

Förståelse för det förebyggande arbetet mot VRI 

Resultatet i litteraturöversikten tyder på att det fanns delade meningar om hälso- och 

sjukvårdspersonal förstod vikten av att följa hygienrutiner för att minska spridning av 

mikroorganismer, dock framkom det att följsamheten till hygienrutiner var bristfällig 

(Almusawi och Al-mousawi, 2012; Aparecida Cardoso Maroldi et al., 2017; Avsar et al., 

2015; Boudjema et al., 2017; De Wandel et al., 2010; Eiamsitrakoon et al., 2013; 

Erasmus et al., 2009; Korhonen et al., 2015; Tenna et al., 2013). Exempelvis beskriver 

Aparecida Cardoso Maroldi et al. (2017) och Boudjema et al. (2017) att en uppfattning 

som finns bland hälso- och sjukvårdspersonal är att en korrekt handtvätt med tvål och 

vatten var viktigare att utföra än att använda alkoholbaserat desinfektionsmedel. Medan 

SOSFS (2015:10) menar att alkoholbaserat desinfektionsmedel ska användas efter varje 

tillfälle handtvätt utförs. Det kan tyckas vara märkligt att inte handhygien prioriteras 

högre av hälso- och sjukvårdspersonal med tanke på hur många år sedan det är som 

läkaren Ignaz Semmelwies (2008) gjorde upptäckten om handtvättens inverkan på 

spridning av mikroorganismer. 
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Metoddiskussion 

Studien är gjord som en systematisk litteraturöversikt och detta är enligt Forsberg och 

Wengström (2013) en lämplig metod för att översiktligt sammanställa aktuell forskning 

inom ett specifikt område. Sökdatabaserna PubMed och CINAHL, som är databaser som 

är specialiserade på medicin- och omvårdnadsforskning, användes för att samla in 

väsentligdata. En av frågeställningarna handlade om attityder och en databas med 

inriktning på psykologi skulle ha kunnat bidra till ett mer tvärvetenskapligt perspektiv. 

En sådan sökning hade möjligen kunnat ökat antalet artiklar om hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder kring vikten av hygienarbete. Med hjälp av 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar framtogs olika sökord för att hitta så 

lämpliga artiklar som möjligt och i möjligaste mån använda samma 

sökordskombinationer i båda sökmotorerna. En svaghet i studiens artikelsökning visades 

vid första sökningen i Cinahl. Sökningen gav 1898 träffar och efter 180 lästa titlar insåg 

uppsatsförfattarna det omöjliga i att läsa alla 1898 titlar. Därför utfördes en ny sökning 

där uppsatsförfattarna begränsade sökningen genom att lägga till ord som compliance 

och hygiene. Med detta kan artiklar ha som stämt in på vårt syfte och frågeställningar ha 

missats. När artiklar granskades mer noggrant exkluderades fyra artiklar eftersom dessa 

inriktades mer på hur hälso- och sjukvårdpersonalens kunskap om handhygien 

påverkade dess följsamhet. I samma skede formulerades uppsatsförfattarnas fokus om 

från sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdspersonal eftersom uppsatsförfattarna ville ha 

en bredare syn på vilka attityder och vilken följsamhet till hygienrutiner som 

förebyggande åtgärd mot VRI det fanns inom hälso- och sjukvård. 

Under hela arbetet med litteraturöversikten har uppsatsförfattarna växelvis arbetat 

tillsammans och var för sig i ett online-dokument och det har förekommit telefonkontakt 

mellan uppsatsförfattarna för att undvika missförstånd och för att bådas syn skulle 

speglas i arbetet. Texterna som skrivits i dokumentet har lästs av båda uppsatsförfattarna 

och meningsbyggnader har diskuterats. Det har förenklat att kunna ha ett dokument där 

båda kunnat skriva eftersom vi inte alltid kunnat sitta samma tider på grund av olika 

familjeförhållanden. Det skulle ha kunnat vara en svaghet i studien att författarna 

befunnit sig på olika platser dock har detta inte påverkat resultatet då allt material noga 

diskuterats. 
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Uppsatsförfattarnas litteraturöversikt innehåller studier utförda i 14 olika länder från 

olika världsdelar. Detta tyder på att resultatet speglar ett globalt problem då studier från 

flera världsdelar använts. Studier från Asien och Europa är överrepresenterade vilket 

uppsatsförfattarna anser kan ha påverkat resultatet negativt med tanke på olika länders 

ekonomi och kultur. Olika länders socioekonomiska situation kan påverka vilken 

prioritering och vilka möjligheter hälso- och sjukvårdspersonal har att utföra korrekta 

hygienrutiner. 

 

Litteraturöversikten bygger på sju kvantitativa artiklar, sju kvalitativa artiklar och två 

med mixad metod, detta är en jämnvikt av forskningsmetoderna, vilket inte var ett 

medvetet val utan skedde slumpmässigt. Uppsatsförfattarna anser att det är en styrka att 

de/dem/dom räknade om antal tillfällen personal utförde handhygien till procent, 

eftersom detta gav uppsatsförfattarna en möjlighet att jämföra resultatet med övriga 

studiers resultat. 

 

Etikdiskussion 

Artiklar som ingår i litteraturöversikten var godkända av en etisk kommitté alternativt 

hade deltagarna givit sitt muntliga eller skriftliga medgivande samt garanterats 

anonymitet. Studier utförda av Almusawi och Al-mousawi (2012) och av Erasmus et al. 

(2009) har inkluderats i litteraturöversikten trots att det inte framgår att de granskats av 

en etisk kommitté. Genom att studierna hade frivilligt deltagande ansågs de deltagare 

som deltagit i studierna har gett sitt medgivande. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har till uppgift att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador (HSL, SFS 2017:30) men även rapportera risker som 

medför eller kan medföra en vårdskada (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659).  Med 

grund i detta har hälso- och sjukvårdspersonal ett etiskt ansvar att förebygga vårdskador 

som exempelvis orsakas av VRI. Bristande följsamhet till förebyggande åtgärder mot 

VRI kan medföra en vårdskada hos patienter. En vårdskada skapar inte bara sjukdom 

och ett ökat lidande för patienten utan även en stor kostnad för både patient och 

samhället i sig, detta understryker vikten i hälso- och sjukvårdspersonalens etiska 

medvetenhet och de ansvar de tar i det dagliga förebyggande arbetet.  
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Artiklarna lästes på engelska och översattes efter bästa förmåga med hjälp av ett 

engelsk-svenskt lexikon och språkförbistringar kan ha uppstått och orsakat att resultatet 

förvrängts vilket inte var avsiktligt av uppsatsförfattarna.  

 

Klinisk implikation 

Resultatet i litteraturöversikten visade att hälso- och sjukvårdspersonalens attityder 

inverkar på följsamheten till hygienrutiner. När följsamheten till hygienrutiner brister 

medför detta att det förebyggande arbetet mot VRI hotas. VRI är ett av de största hoten 

mot patientsäkerheten och medför längre vårdtider och ett onödigt lidande för patienten. 

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar att följa de rutiner som föreskrivs och 

rapportera de risker som hotar patientsäkerheten.  För att hälso- och sjukvård ska kunna 

bidra till ett hållbart samhälle bör hälso- och sjukvårdspersonal i större utsträckning 

involvera sig i det förebyggande arbetet mot VRI. De bör även tillsammans med den 

styrande ledningen inom hälso- och sjukvård ta ett gemensamt ansvar för det 

förebyggande arbetet, så att antalet patienter som drabbas av VRI minskar och därmed 

ökar patientsäkerheten. 

 

Slutsats 

VRI är ett stort problem inom hälso- och sjukvård världen över och skapar både längre 

vårdtider, som ökar samhällets kostnader och orsakar även ett stort lidande för de 

drabbade patienterna. Resultatet i litteraturöversikten visade att hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienrutiner i genomsnitt var låg och deras 

attityder till hygienrutiner speglade vilken nivå följsamheten till dessa rutiner hade. För 

att utveckla det förebyggande arbetet mot VRI behövs det en ökad förståelse för vikten 

av handhygien och att individuella attityder till hygienrutiner kan påverka intentionen av 

att följa dessa rutiner.  

 

Förslag till vidare forskning 

För att få en ökad förståelse för hur olika attityder påverkar följsamheten av 

hygienrutiner föreslås vidare studier kring av orsaken till varför hygienrutinerna inte 

följs i högre utsträckning.  Detta trots att det finns en positiv attityd till det och hälso- 

och sjukvårdspersonalen verkar tycka att det är viktigt att förhindra smittspridning av 

VRI.  
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Sökstrategitabell över antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar.  
Databas  Sökord  Antal 
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titlar 

Urval 
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lästa 

titlar   

Urval 

efter lästa 

abstrakt   

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=16  

CINAHL  Cross infection OR  

Hospital-aquired infection  

AND hygiene  

1893  

1942  

1898  

 0 

 0 
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 0  

 0  

 10  

 0  

 0  

 7  

 0 

 0 
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CINAHL  Cross infections AND  

Compliance AND  

hygiene  
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141  

37  

 0 

 141 
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 4  

 0 

 2 
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CINAHL Washing uniforms 17  17  7  2  2 

PubMed Cross infection AND  

Preventions 

and control AND nurse  

47139  
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Hygiene guidelines  

AND Attitudes  

AND nurse  
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 0 
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0  
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6  

 0 

 0 

 2 

PubMed  Compliance OR Adherence 

AND hygiene guidelines  

AND Nurse  

121676  

652  

146  

 0 

 0 

 146 

0  

0  

36 

0  

0  
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PubMed Attitudes AND  

Healthcare workers AND 

Hygiene 

51570 

15357 
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 431 
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL 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 beskriven?   

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?   

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 utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL 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?   

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 utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 4  Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

AlMusawi, A & 

Al-Mousawi, M. 

 

2012 

 

Kanada 

Are you as clean 

as you think? 

Att bedöma kunskapen och 

följsamheten hos Läkare 

och medicinstuderande om 

hygienriktlinjer och 

tillvägagångssätt. 

Kvantitativ 70 hälso- och 

sjukvårdspersonal:  

45 läkare och 25 

medicinstuderande 

Resultatet bekräftade en hög följsamhet hos 

läkare och medicinstuderande utvärderat 

med hjälp av olika protokoll och riktlinjer så 

som handhygiens protokoll. Det väcktes en 

oro angående den låga följsamheten till att 

desinfektera stetoskop, tvätta de vita 

rockarna och hanteringen av vassa föremål. 

 82% 

Aparecida Cardoso 

maroldi, M., Da 

Silva Felix, A M., 

Lima Dias, A A., 

Yaeko Kawagoe , 

J., Padoveze, M C., 

Ferreria, S a., 

Zem-Mascarenhas, 

s H., Timmons, S., 

& Moralez 

Figuero, R. 

 

2017 

 

Brasilien 

Adherence to 

precautions for 

preventing the 

transmission of 

microorganisms 

in primary helth 

care: a qualitative 

study 

Att undersöka kunskap och 

hinder för genomförandet 

av försiktighetsåtgärder för 

det förebyggande arbetet att 

överföra mikroorganismer 

inom primärvården och de 

faktorer som påverkar 

personalens följsamhet till 

dessa åtgärder. 

Kvalitativ 20 hälso- och 

sjukvårdspersonal: 11 

hemsjukvårdare, 5 

vårdbiträden och 4 

sjuksköterskor. 

Fyra grupper undersöktes och analyserades 

utifrån fyra kategorier. Kategorierna var låg 

riskuppfattning, låg kunskaps nivå, 

otillräcklig praktisk träning, 

infrastrukturbegränsningar. Deltagarna 

beskrevs ha en låg kunskapsnivå om de 

försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att 

minska smittrisken, framför allt mellan 

handhygien och tuberkulos. Det 

framkommer även att brist på resurser och 

standardisering spelar in.   

 84 % 

Avsar, G., Kasikci, 

M., & Yagci, N. 

 

2015 

 

Turkiet 

Hand Washing of 

nursing Students: 

An Observational 

Study. 

Att ta reda på vilka 

beteenden det fanns hos 

sjuksköterskestudenter 

angående handtvätt ute i 

den kliniska verksamheten. 

Kvantitativ 137 

Sjuksköterskestudenter 

Det upptäcktes att 50 procent av studenterna 

tvättade händerna 1–3 gånger per dag. 

Studien visar att högsta följsamheten till 

handtvätt var efter medicinutdelning med 36 

procent. 

 86% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Boudjema, S., 

Tarantini. C., 

Peretti-Watel, P., & 

Brouqui., P. 

 

2017 

 

Frankrike 

Merging video 

coaching and an 

anthropologic 

approach to 

understand healht 

care provider 

behavior toward 

hand hygien 

protocols 

Att uppnå en bättre förståelse 

för handhygien i hälso- och 

sjukvården.  

Mixad metod 20 hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Studiens resultat utgick från 43 

videoinspelningar som utgick från 15 olika 

hälso- och sjukvårdspersonal. Tjugo av 

dessa 43 videoinspelningar visade 1 eller 

flera avvikelser i handhygienrutinerna. 

Dessa avvikelser var oftast kopplade till 

missbruk av skyddshandskar och förklarades 

av deltagarna som ett adaptivt beteende.  

 

 78% 

Chavali, S., 

Menon, V., & 

Shukla. 

 

2014 

 

Indien 

Hand hygiene 

complience 

among healthcare 

workers in an 

accreited tertiary  

care hospital 

Att undersöka förbättring i 

följsamheten till handhygien 

bland hälso- och 

sjukvårdspersonal under ett år. 

Mixad metod 38 hälso- och 

sjukvårdspersonal- 28 

sjuksköterskor, 10 

sjukgymnaster/ 

arbetsterapeuter.  

 

Följsamheten till handhygien var 93 procent 

efter patientkontakt jämfört med 63 procent 

innan patientkontakt. Sjuksköterskor före 

aseptiskt arbete hade lägst följsamhet bara 

63 procent. 92 procent av hälso- och 

sjukvårdspersonalen var medveten om att 

handhygiens förebyggande inverkan på VRI. 

67% 

De Wandel, D., 

Maes, L., Labeau, 

S., vereecken, C., 

& Blot, S. 

 

2010 

 

Belgien 

 

 

Behavioral 

Determinants Of 

Hand Hygien 

Complience In 

Intensive Care 

Units 

Att utveckla och bekräfta ett 

frågeformulär med avgörande 

faktorer om sämre följsamhet 

hos 

intensivvårdssjuksköterskor 

samt identifiera och analysera 

avgörande faktorer angående 

låg följsamhet till 

hygienrutiner bland 

sjuksköterskor i generell 

intensivvård. 

Kvantitativ 

 

148 

Sjuksköterskor 

Resultatet av självrapporteringen i 

följsamhet var 84 % . Faktoranalys påvisade 

att 8 stycken faktorer påverkade 

följsamheten: Tidsrelaterad attityd, 

moralrelaterad attityd, attityd till 

användbarhet till handhygien, socialt 

normativt beteendes påverkan, Positiv 

feedback vid positivt beteende, Negativ 

feedback vid negativt beteende, påverkan av 

förebilder och total självförmåga. 

 72% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Eiamsitrakoon, T., 

Apisarnthanarak, 

A., Nuallaong, W., 

Khawcharoenporn, 

T., & Mundy, L. 

M. 

 

 2013 

 

Thailand 

Hand Hygiene 

Behavior: 

Translating 

Behavioral 

Research into 

Infectio Control 

Practice. 

Att undersöka hur hälso- 

och sjukvårdspersonalens 

följsamhet i patientmötet 

utifrån de fem momenten 

av handhygien genom 

självrapportering. 

Kvalitativ 123 hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 Det skiljer sig i alla WHO:s fem momenten 

till handhygien mellan självskattning och 

observation. Den totala följsamheten till alla 

av WHO:s moment var 23,2 procent vid 

observation och 82,4 procent vid 

självskattning. 

 80% 

Erasmus, V., 

Brouwer, W., van 

Beeck, E.F., 

Oenema, A., Daha, 

T.J., Richardus, 

H.H., Vos, M.C., & 

Brug, J. 

 

2009 

 

Nederländerna 

A Qualitative 

Exploration of 

Reasons Poor Hand 

Hygien Among 

Hospital Workers: 

Lack of Positive 

Role Models and of 

Convincing 

Evidence That Hand 

Hygiene Prevents 

Cross-Infection 

Att studera potentiella 

faktorers påverkar på 

följsamheten för 

handhygien bland 

sjukvårdspersonal på 

sjukhus i Nederländerna.  

Kvalitativ 65 hälso- och 

sjukvårdspersonal: 24 

sjuksköterskor, 23, IVA-

sjuksköterskor, 4 läkare, 

3 ST-läkare och 1 AT-

läkare.  

 

(10 stycken deltagare är 

inte redovisats i artikeln). 

Sjuksköterskor och medicinstuderande 

uttryckte att handhygien hade en betydelse 

för att förebygga VRI medan läkare uttryckte 

att det fanns för lite bevis på handhygienens 

förebyggande egenskaper mot VRI.  

Deltagarna ansåg att personliga övertygelser 

om effekten av handhygien och negativa 

attityder kring handhygien, från speciellt 

läkare med lång arbetserfarenhet, påverkade 

dess följsamheten. Medicinstuderande 

uttryckte att de kopierade sina överordnades 

beteende även om detta ledde till bristande 

följsamhet. Handhygien uppmärksammades 

även utfördas mer frekvent efter 

patientkontakt än före. 

 76% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Garus -Pakowska, 

A., Sobala, W., & 

Szatko, F. 

 

2012 

 

Polen 

The use of 

protective gloves 

by medical 

personnel 

Att utvärdera användandet 

av skyddshandskar av 

medicinsk personal enligt 

rekommendation av CDC 

och WHO 

Kvalitativ 188 stycken: 125 

sjuksköterskor och 63 

läkare. 

Under 1544 timmar registrerades 3498 

situationer där hälso- och sjukvårdspersonal 

enligt hygienrutinerna skulle ha använt sig av 

skyddshandskar. Den totala följsamheten av 

användandet av skyddshandskar var 50 % 

och skillnader upptäcktes i användandet av 

skyddshandskar. Detta berodde väsentligt på 

var och vad som observerades, exempelvis 

vilken avdelning, yrke, utförda aktiviteter, 

antal situationer som krävde skyddshandskar 

samt vilken arbetsbelastning det fanns. Det 

observerades så många som 718 

patientkontakter där samma skyddshandskar 

användes. 

 76% 

Jackson, C., 

Lowton, K., & 

Griffiths. 

 

2013 

 

England 

Infection 

prevention as "a 

show": A 

qualitative study of 

nurses´infection 

prevention 

behavior 

Att studera hur 

sjuksköterskors 

infektionsförebyggande 

beteende kan förklaras 

Kvalitativ 

 

20 sjuksköterskor 

arbetandes på ett 

akutsjukhus. 

Deltagarna i studien var noga med att ge ett 

gott intryck, kunniga utövare av 

hygienrutinerna. De rationaliserade sitt egna 

beteende och de motiverade varför eventuella 

avvikelser från rutinerna skedde. Avvikelser 

som medarbetare utförde kritiserades som 

irrationella och presentationen av deltagarna 

utgick från att de önskade skydda sig själva 

och tillfredsställa patienternas granskning. 

80% 

Korhonen, A., 

Ojanperä, H., 

Puhto, T., Järvinen, 

R., Kejonen, P., & 

Holopainen, A. 

 

2015 

 

Finland 

Aherence to hand 

hygiene guidelines-

significance of 

measuring fidelity 

Att utvärdera 

användbarheten av 

trovärdighetsåtgärder i 

enlighet med utvärdering 

av handhygien för att hitta 

skillnaderna mellan 

aktuella och optimala 

metoder 

 

Kvalitativ 830 tillfällen 

observerades bestående 

av 2303 olika åtgärder, 

där handhygien skulle 

utföras. 709 av dessa 

tillfällen utfördes av 

sjuksköterskor och 121 

tillfällen utfördes av 

läkare.  

Det visade sig vara användbart att mäta 

trovärdigheten till riktlinjerna för att 

upptäcka luckor i handhygienpraxis. Med 

hjälp av ett standard webbaserat verktyg blev 

studiens resultat tillfredställande när det 

gällde följsamheten av hygienrutiner men 

den exakta följsamheten till rutinerna 

kritiserades. Exempelvis var varaktigheten av 

handgnidning för kort. 

 88 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

McLaw, M. L., 

Farahangiz, S., 

Palenik, C., & 

Askarian, M. H. 

 

2014 

 

Iran 

Iranian healthcare 

workers´ 

perspektive on 

hand hygiene: A 

qualitative study 

Att bedöma olika aspekter 

av handhygien ur hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv i Iran. 

Kvalitativ 80 hälso- och 

sjukvårdspersonal: 16 

sjuksköterskor från 

intensivvårdsavdelning, 

24 undersköterskor, 6 

AT- läkare, 20 

medicinstuderande/ 

sjuksköterskestudenter. 

Det framkom tre teman av analysen: 

relationen mellan personliga faktorer och 

handhygien, förhållandet mellan 

miljöfaktorer och följsamhet av handhygien 

och effekterna av adekvata hälsosystem, 

administrativa skyldigheter och 

övervakningssystem.  Hälso- och 

sjukvårdspersonalen var konsekventa i sitt 

arbete men arbetet var inte i linje med 

handhygienpraxis. Läkare uttryckte sunda 

synpunkter om handhygien och var 

medvetna om skyddet mot patienten som 

WHO:S Fem moment för handhygien gav. 

Resterande hälso- och sjukvårdspersonal 

nämnde att handhygien utfördes exempelvis 

efter patientkontakt eller deras miljö och 

efter exponering av kroppsvätskor enbart för 

att skydda dem själva mot infektioner.  

 76% 

Parmeggiani, C., 

Abbate, R., 

Marinelli, P., & 

Angelillo, I.F. 

 

2010 

 

Italien 

Helathcare 

workers and 

health care-

associated 

infections: 

Knowledge, 

attitudes, and 

behavior in 

emergency 

departments in 

italy 

Att göra en bedömning av 

kunskapsnivån, attityderna 

och överensstämmelsen när 

det gäller standardiserade 

försiktighetsåtgärder vid 

VRI hos sjukvårdspersonal i 

akutavdelningar i ett 

område i Italien och att 

identifiera påverkande 

faktorer i samband med 

dem. 

Kvantitativ 550 hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Av de 550 frågeformulär som delades ut 

lämnade totalt 307 deltagare in sina 

frågeformulär. Resultatet visade att hälso- 

och sjukvårdspersonal hade hög kunskap, 

positiva attityder men att följsamheten till 

hygienföreskrifter var låg. Det hälso- och 

sjukvårdspersonal som hade genom 

information och utbildning införskaffat sig 

kunskap om VRI, svarade korrekt på 

frågeformuläret och utförde lämpliga 

förebyggande åtgärder. Det visade sig att 

sjuksköterskor hade en högre kunskap och 

utförde hygienrutiner i större grad än läkare.  

 76% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Potter, C. Y., & 

Justham, D. 

 

2012 

 

England 

Washing and 

changing 

uniforms: is 

guidance being 

adhered to? 

Att undersöka kunskapen 

och följsamheten till 

infektoinsprevention 

gällande arbetskläder hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Kvantitativ 399 hälso- och 

sjukvårdspersonal- 269 

sjuksköterskor och 130 

undersköterskor. 

Det framkom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen i största allmänhet följer 

de tvättrutiner som finns genom att dagligen 

byta sin arbetsdress och de använder 

skyddsförkläden över sina arbetskläder när 

det finns risk för nedsmutsning. Det 

vanligaste var att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tvättade sina kläder i 

tvättmaskinen på höga temperaturer. Det var 

få som förvarade sina arbetskläder i de 

skyddshöljen som rutinerna angav. 

76 % 

Riley, K., Liard, 

K., & Williams, J. 

 

2015 

 

England 

Washing 

uniforms at home: 

adherence to 

hospital policy 

Att undersöka de olika tvätt 

rutinerna hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade 

på fyra olika sjukhus 

Kvantitativ 265 hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Det framkom att riktlinjerna inte följdes av 

all personal, 44 procent av personalen 

tvättade sina arbetskläder under den 

rekommenderade temperaturen på 60 grader 

vilket ökar risken för att VRI sprids. 

 79 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Tenna, A., 

Stenehjem, E., 

Margoles, L., 

Kacha, E., 

Blumberg, H. M., 

& Kempker, R. R. 

 

2013 

 

Etiopien 

Infection control 

knowledge, 

attitudes, and 

practies among 

healthcare 

workers in 

Ababa, Ethiopia. 

Att bättre förstå Etiopiens 

förebyggande arbete mot 

VRI.  

Kvantitativ 261 stycken hälso- och 

sjukvårdspersonal: 131 

stycken läkare och 129 

stycken sjuksköterskor 

 

(1 deltagare är inte 

redovisad i artikeln) 

Det var 261 frågeformulär som fylldes i 

komplett av läkare (51%) och sjuksköterskor 

(49%). Resultatet visade på att 

handhygienkunskaperna var höga medan 

följsamheten var låg. Läkare utförde 

handhygien i större grad efter patientkontakt 

än före och det visades att det fanns faktorer 

som låg bakom den låga följsamheten till 

handhygien, som exempelvis brist på 

handhygiensiska medel, korrekt träning på 

utförandet, torrhet och irriterande händer som 

orsakats av handtvål. Det var mer än 90 % 

som hade utmärkt tuberkulos (TB) 

infektionskontroll.  Deltagarna ansåg sig ha 

en hög risk för yrkesförvärvad TB. Det var 

även låg följsamhet till att bära skyddsmask 

vid TB-patienter och det var även svårt att 

isolera misstänkta eller kända TB-patienter.  

 62% 

 


