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SAMMANFATTNING 

 

Sy tt 

inte tvätta sina händer samt vilka åt r att basal handhygien lättare skall 

efterlevas. Studien skulle även beskriva vilka vårdrelaterade infektioner som kan förekomma 

när h stora 

delar av världen genomfördes. Totalt användes 19 artiklar i resultatet varav 3 artiklar även i 

introduktionen. Artiklarna söktes via a ELIN@dalarna, Blackwell Synergy, 

PubMed och CINAHL, och var publicerade m n 1995 – 2006 och skrivna på svenska eller 

engelska. Resultatet visade att en av o het var att 

sjukvårdspersonalen ansåg att det var för tidsk vande att följa fastställda handhygienrutiner. 

Resultatet visade vidare att attityder, kunskap och vilja samt ålder och antal verksamma år i 

yrket hade betydelse för följsa öterskorna lättare fick eksem 

på sina händer vid handhygien och handspritens och tvättfatens placering hade också 

betydelse. Läkare hade gen kor. Stafylococcus Aureus, 

otavirus och Hepatit A virus hade bäst överlevnad i vårdmiljö men de sjukhusrelaterade 

fektionerna skilde sig något åt beroende på i vilket land studierna gjorts. 

yckelord: : Följsamhet, handsprit, handtvätt, handhygien, vårdrelaterade infektioner  
eywords: Compliance, alcohol-based handwash, handwash, nosocomial infection 

ftet med litteraturstudien var att finna vilka faktorer som påverkar sjukvårdspersonal a

gärder som kan göras fö

andhygien inte utförs adekvat. En systematisk litteraturstudie med artiklar från 

databasern

ella

rsakerna till bristande följsam

rä

mheten. Tidigare allergi då sjuksk

erellt lägre följsamhet än sjuksköters
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INTRODUKTION 

 
Historik  
Sjukvårdsper

livsavgörande för patienterna för att undgå smittspridning. Redan Florence Nightingale, som 

var verksam jälpare att visa sina tvättade händer innan de 

fick hjälpa he förde ra rter på de 

avlidnas sjuk

de första hyg

 

 att tvätta 

händerna för

fann han att 

underläkarna

blodförgiftnin

  

lla och en 

tmottagare. Hände mittsättet. 

Semmelweizz införde h

ål och klo

Semmelweizz införde även att sjukvårdspersonal skulle tvätta händerna m

patientbesök och han fann då att barnsängsfebe

barnafödande kvinnor m  läkarna tvättade händerna först. Trots sin 

 

Under 1960-t

sjukhuset i U

n i hela vä en, inte ba  Sverige. 

 problem 

g vhjälpas me förbättrade 

 smittsprid- 

 

sonal har sedan Krimkriget på 1800-talet haft kännedom om att handhygien är 

under 1800-talet tvingade sina medh

nne i det vårdande arbetet på militärsjukhuset. Nightingale ppo

domar och infektioner. Hon började med att föra statistik och hon införde även 

ienföreskrifterna (Jahren-Kristoffersen, 1998). 

Under 1800-talet upptäckte även doktor Ignaz Philipp Semmelweizz vikten av

 att förhindra smittspridning. Under sitt arbete på en förlossningsklinik i Wien 

dödligheten i barnsängsfeber hos de förlösta mammorna var väldigt hög och att 

 inte tvättade sina händer efter att de obducerat. Barnsängsfeber är en form av 

g (Jahren-Kristoffersen, 1998). 

Enligt Semmelweizz kräver bakterie- och virusspridning ett smittämne, en smittkä

smit r ingick i två centrala led i kedjan, i smittvägen och i s

ygienföreskrifter som innebar att läkarnas händer skulle tvättas med 

tv rvatten efter utförd obduktion. Detta gav dock inte tillräcklig effekt utan 

ellan varje 

rn sjönk. Han fann även att dödligheten bland 

inskade kraftigt om

framgång fick Semmelweizz inget erkännande av sina kollegor för sin upptäckt (Jahren-

Kristoffersen, 1998). 

alet anställdes de första hygiensjuksköterskorna i Sverige. Först var Akademiska 

ppsala. Hälsosjukvården inrymde allt fler behandlingar som ökade risken för 

infektioner, och det fanns behov av bättre vårdhygie rld ra i

Staphyloccus Aureus, den så kallade sjukhussjukan, hade kommit att bli ett allt större

i Sverige på rund av sin snabba smittspridning. Detta kunde dock a d 

rutiner och metoder.  Efter en tid kunde man komma tillrätta med den ökande

ningen (Socialstyrelsen, 2005).  
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Vårdrelaterade infektioner 

jukvårdshygien används för att förebygga och kontrollera hälso- och sjukvårdsrelaterade 

relaterade infektioner avses infektionstillstånd som drabbat patienten 

rganismens förmåga att uttrycka 

ens aktuella infektionsförsvar. Om en infektion sedan leder 

 ådragit sig till följd av arbete räknas som vårdrelaterade infektion” 

(Socialstyrelsen, 1998:12).  

 Vanligtvis finns tillräcklig motståndskraft för att undvika 

jukdom, men inom sjukvården är det helt naturligt en större ansamling av 

S

infektioner. Med vård

under vårdtiden, undersökningen eller under hälso- och sjukvård (Forsgren & Kronvall, 

1996).    

 

En infektion uppkommer när en tillräcklig mängd av en mikroorganism med sjukdomsfram- 

kallande förmåga kommer i kontakt med och tränger in i en värdorganism. Hur infektionen ter 

sig beror på individuella variabler hos båda parter, mikroo

virulensfaktorer och värdorganism

till sjukdom beror på faktorer hos värdorganismen som inträdesport, levnadsålder, immunitet 

och reaktionsförmågan hos värdorganismens immunförsvar. (Forsgren & Kronvall, 1996) 

Patienter kan bli infekterade av mikroorganismer från sig själva, annan patient, 

sjukhuspersonal och/eller från sjukhusmiljön (Iwarson & Norrby, 2004). 

 

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som erhålles under sjukhusvistelse, räknat från 48 

timmar efter inskrivning till 48 timmar efter utskrivning (Ivarson & Norrby, 2004; Mims, et 

al., 2004). Socialstyrelsen definierar vårdrelaterade infektioner som  

 

 ”varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppen vården, oavsett om det sjukdomsförorsakande ämnet tillförts 

i samband med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården, även infektioner som 

personal

 

 

Förebyggande av smittspridning  

För att smitta ska kunna spridas måste det, enligt Jahren-Kristoffersens bok ”Allmän 

Omvårdnad 3 (1998), finnas ett smittämne, en smittkälla, en smittväg och en smittmottagare. 

Människan utsätts ständigt för olika smittämnen, de finns både på huden –i den normala 

hudfloran - och i omgivningen.

s
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sjukdomsframkallande smittämnen än i miljön för övrigt. Även smittkällorna är fler inom 

• Aseptik är en arbetsteknik som innebär att ”bevara det rena rent”, utan användning av 

 a). 

lstyrelsen (1998:12) bör 

essa hygienrutiner gälla överallt där hälso- och sjukvård bedrivs. Syftet med detta är att 

förhindra smi

• Från 

• Mella

(a a). 

 

Enligt Ericso rdpersonal med sår på händerna inte arbeta i direkt 

atientvård och skall omedelbart informera sin arbetsledare om sår finns. Ringar, klockor 

rmband skall heller inte bäras under arbetet då det kan ge skada på patienten och vidareföra 

ercing tillåts inte inom hälso- och sjukvård då dessa kan 

sjukvården samtidigt som många som vistas i den miljön har ett försämrat immunförsvar. För 

att förhindra smittspridning används, inom hälso- och sjukvården, fyra olika metoder för att 

rena objekt från smittsamma ämnen; aseptik, antiseptik, desinfektion och sterilisering: 

 

kemiska tillsatser, till exempel att använda handskar och skyddsrock vid smutsigt 

arbete. 

• Antiseptik innebär förebyggande av smitta, till exempel vid sårvård eller handhygien. 

Detta åstadkommes främst genom kemiska bakteriedödande medel. 

• Desinfektion betyder oskadliggörande av sjukdomsalstrande mikroorganismer i så stor 

utsträckning som är praktiskt möjligt med starkare kemiska produkter. 

• Sterilisering, som innebär att helt döda mikroorganismer genom upphettning eller 

användande av kemiska medel. 

(a

 

Inom sjukvården i Sverige finns styrdokument med riktlinjer för hur personal bör utföra 

handhygien i arbetet [www.infomedica.se] (Se bilaga). Enligt Socia

d

tta: 

patient till personal och från personal till patient. 

n patienter, via personalens händer och kläder. 

n och Ericson (1997) bör vå

p

a

smitta. Permanenta smycken som pi

ge skada och ökad infektionsrisk, speciellt smycken med kontakt med slemhinna såsom mun 

och näsa (a a). 
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Prevalens och kostnader av vårdrelaterade infektioner.  

Ungefär 5 % av patienterna vid svenska sjukhus drabbas av vårdrelaterade infektioner. Det är 

ungefär 75 000 patienter om året (Iwarson & Norrby, 2004). Minst 20 % av alla 

vårdrelaterade infektioner går att förebygga (Harbarth, Sax, & Gastmeier, 2003). De 

anligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, kirurgisk infektion, pneumoni 

och a

Zucker

 

Tio procent av alla patienter som

infektioner. I Norge gjordes undersökningar 2004 med punktobservationer beträffande 

förekom

siffror m

genomförts i Sverige på senare 

% av d ar 25 % av de vårdrelaterat infekterade patienterna. 

m vårdas mer än 48 timmar får minst en 

 innebär en ökad vårdtid med omkring 4 dygn. Ett vårddygn med 

lsen (2005) saknas det nyare beräkningar på kostnader över vårdrelaterade 

infek o r beräknades år 1988 till 675 

milj e ation att åtgärda vårdrelaterade 

infektioner enbart för den ekonomiska vinningen, då räknas inte patienters lidande eller 

bestående men (a a).  

orskning har visat att handhygien utgör det främsta skyddet mot vårdrelaterade infektioner. 

rots att det var lätt och ofta fanns förklarat på arbetsplatsen bredvid handfat, var 

fterlevnaden väldigt låg, under 50 % (Pittet, Simon, Hugonnet, Pessoa-Silva, Sauvan & 

v

 b kteremi (Iwarsson & Norrby, 2004; Mims, Dockrell, Goering, Roitt, Wakelin & 

man, 2004). 

 vårdas på sjukhus beräknas drabbas av vårdrelaterade 

st av vårdrelaterade infektioner. Dessa var mellan 7-9 %. I övriga Europa ligger dessa 

ellan 7,4-13,5 %. Enligt Socialstyrelsen (2005) har inga motsvarande studier 

år. Däremot har uppskattningar gjorts. Intensivvården utgör 8 

e totala vårdplatserna men de h

Cirka 30 % av intensivvårdspatienterna so

vårdrelaterad infektion. Detta

intensivvård kostar 7000 kr. Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) betalade 2004 

ut 150 miljoner till patienter med vårdrelaterade infektioner (Haglin, 2005).  

 

Enligt Socialstyre

ti ner men vårdkostnaderna för postoperativa infektione

on r kr. Årliga kostnader i miljardklassen bör ge motiv

I en observationsstudie från 2005 undersöktes Multi Restistent Staphyloccus Aureus (MRSA) 

spridningen i Sverige i syfte att beskriva hur den bäst kan stoppas. För att kunna undersöka 

detta mättes hur mycket handsprit som användes inom vården. Detta ansågs vara ett sätt att 

mäta följsamheten i hygienrutinerna och det framkom att det förbrukades mindre handsprit 

inom vården i Sverige än vad man förväntat sig (a a).   

 

F

T

e

  4  



 

Perneger; 2004). Forskarna fann även att olika yrkeskårer fullföljer sin handhygien olika 

ar riktats mot attityder, kunskap, uppfattningen och viljan till handhygien 

om en orsak till dålig efterlevnad (Pittet et al., 2004). Framför allt fann forskarna Lam, Lee 

och Lau (2004) att vårdrelaterade sjukdomar främst fick konsekvenser för neonatala 

andsprit om man använt handskar vid patientkontakt. Läkarna upplevde att synen från 

 e patient av vårdrelaterade infektioner. 

ret att det utförs korrekt ligger hos 

 vårdpersonal bör den kunskapen ha införskaffats (Ericsson 

effektivt. Inom internmedicin, barnmedicin och kvinnoavdelningar var efterlevnaden 87 % 

medan anestesiologen bara hade 23 %.  Även inom varje yrkeskategori fanns en skillnad. Man 

fann till exempel att medicinstudenter, jämfört med legitimerade läkare, oftare och 

noggrannare utförde sin handhygien (a a). 

 

Tidigare forskning h

s

(nyföddhetsavdelning) akutavdelningar eftersom immunförsvaret var svagt hos dessa 

spädbarn. Då dessa avdelningar ofta använder antibiotika möjliggörs inträde för smittsamma 

patogener och dessa överförs via läkares, sjuksköterskors och annan sjukvårdspersonals 

händer. Trots ny forskning och bättre desinfektionsprodukter ses handhygien av viss 

sjukvårdspersonal som otillräcklig (Pittet et al., 2004; Lam, Lee & Lau, 2004). 

 

Enligt forskning av Pittet et al. (2004) framkom att trots att läkare var medvetna om vikten av 

handhygien mellan patientkontakter så utövades detta inte fullt ut. Med patientkontakt 

menades all kontakt med patientens hud, till exempel korrigering av ett intravenöst dropp, 

eller annan form av beröring. Trots detta ansåg bara 30 % att det var viktigt att använda 

h

kollegor och elever påverkade deras handhygien. Läkarna valde ofta att tvätta händerna så att 

deras kollegor såg detta och hoppades därmed att bli uppfattade som noggranna läkare (a a).   

 

Problemformulering 

Under början av 2000-talet drabbades cirka var 20:

Vårdrelaterade infektioner har visat sig ge en förlängd vårdtid, ökat lidande, sjukskrivning 

och ohälsa, allt som utbildade sjuksköterskor skall motverka. Något så enkelt och snabbt som 

handsprit, handskar och plastförkläden har visat sig ge skydd mot vårdrelaterade infektioner 

men det förutsätter att handdesinfektionen genomförs korrekt. Studier har visat att i bästa fall 

utförs 30 procent av nödvändig handhygien. Ansva

personalen själv och som utbildad

& Ericsson, 1997). Syftet med denna litteraturstudie var att studera orsaker till varför denna 

hygienåtgärd, som är så viktig inte utförs enligt riktlinjer, trots utbildning och kunskap hos 

vårdpersonalen.  
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Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att finna vilka faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens 

följsamhet för handhygien samt vilka åtgärder som kan göras för att basal handhygien lättare 

skall efterlevas. Studien skulle även beskriva vilka vårdrelaterade infektioner som kan 

rekomma när handhygien inte utförs adekvat.  

 

cklitteratur och artikelsökning. Då databasen Elin@dalarna.se hade tidigare nämnda 

ter hittades de flesta artiklarna i Elin@dalarna.se. Vidare användes 

fö

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer har visat sig påverka sjukvårdspersonalens följsamhet, compliance, till 

handhygien? 

2. Vad kunde göras för att förbättra villkoren för handhygien på sjukhus? 

3. Vilka vårdrelaterade infektioner spreds via otvättade händer inom sjukhusmiljö? 

 

METOD 

 
Design  

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats. 

 

Sökstrategi 

Materialet till denna systematiska litteraturstudie söktes på databaserna Elin@dalarna.se, 

Blackwell Synergy, Ebsco Host, Pub Med och CINAHL, samt på manuell väg genom relevant

fa

databaser i sitt sökregis

även en del artiklar som angivits som referenser i redan valda artiklar. 

 

Sökord som användes var hand hygiene, intensive care unit, illness, hand, wash, nursing, 

nosocomial infections. Sökorden användes i olika kombinationer tillsammans med and, or och 

not. Uppsatsförfattarna valde enbart svenska och engelska artiklar med publiceringsår 1995 

eller senare (Tabell 1). Artiklarna valdes i första hand efter titel, i andra hand efter abstrakt 

och i tredje hand efter vetenskaplighet. De artiklar som användes i resultatet valdes efter 

huruvida innehållet kunde besvara syfte och frågeställning i studien. 
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Tabell 1. Databassökning 

ANTAL ARTIKEL REFERE-RADE 
 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR 
n= 
345 

URVAL 
n= 
29 

ARTIKLAR 
n= 
16 

ELIN@ 
Dalarna 

Hand wash, 
nurse 

32 8 1 
 
 

ELIN@ 
Dalarna 

Hand hygiene, 
nurse 

273 5 4 

ELIN@ 
Dalarna intensive care 

unit, nurse 

Hand wash, 3 3 2 

CINAHL Hand hygiene, 
nurse 

17 6 5 

Blackwell-synergy Hand hygiene 6 4 1 

Blackwell-Synergy 
Hand wash 5 1 1 

Blackwell Synergy Hand wash, 
nosocomial 
infections 

1 1 1 

CINAHL Hand wash 8 1 1 

 

Manuellt söktes 4 artiklar som erhållits via referenslistor från andra artiklar. 

anskningsmallar, men 

odifierades av uppsatsförfattarna. 

tt vara av God kvalitet, 

rävdes att de fick minst 14 poäng (80 %), medel 11 poäng (60 %) samt låg kvalitet under 11 

äng. Ingen av valda artiklar var av låg kvalitet. 

 

Datainsamlingsmetod 

De kvarvarande artiklarna lästes noggrant och värderades enligt två granskningsmallar, 

beroende på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. Granskningsmallarna utgick från 

Forsberg- Wengströms (2003) samt Willman & Stoltz (2002) gr

m

 

  
Bägge mallarna bestod av fem huvudrubriker med underfrågor som rörde syfte med studien, 

undersökningsgrupp, mätmetoder, analys samt en värdering av resultatet. Varje 

granskningsmall kunde maximalt ge 18 poäng. Poängen räknades utifrån ja- och nejfrågor, 

där varje ja-svar gav en poäng. För att artiklarna skulle bedömas a

k

po
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Tillvägagångssätt 

Efter att granskningen av artiklarna genomförts fortsatte arbetet med att ytterligare studera 

artikl ltat för att de in u  olika ningarna. 

Frågeställningarna besvarades gemensamt av författarna i nde text. Vissa artiklar innehöll 

fakta svarade fler än e ställningar, v  referens till 

flera frågeställningar. Artiklarna lästes först av bägge författarna, var för sig, samt granskades 

och poängsattes därefter gem

 

 
Etiska överväganden 

Då up är en deskriptiv behövs inget iskt tillstånd för att genomföra 

studien. Det förutsätts att s r och artiklar som valts till arbetet är etiskt korrekt 

genom ärför up r s ansvar att p tt objektivt och sanningsenligt 

sätt granska och redovisa dessa i resultatet samt att använda citationstecken vid ordagrann 

beskr

 

RESULTAT 

 
tliga artiklar (n= 19) bedömdes 14 vara av god kvalitet samt 5 av medelkvalitet. Tolv 

Förfa
 

arnas resu se om passade nder de  frågeställ

löpa

som be n av valda fråge arför de användes som

ensamt. 

psatsen  litteraturstud

tudie

ie  et

förda. Det är d psatsförfatta na å e

ivning av text. 

Av sam

av artiklarna var europeiska, 4 amerikanska samt en från vardera Canada, Ryssland respektive 

Australien.  
 

Tabell 2: Analyser av artiklar använda i resultatet 

ttare/ År/ Land Design Metod Urval Resultat Kvalitet 

Aiello
2003 
USA 

 et al Kvantitativ RCT-
studie 

Insamling och odling 
av bakteriep
hände

rover från 
rna hos 

sjukvårdspersonal och 
hemvårdare. 

Sjukvårdspersonal 
n= 119 
Hemvårdare 
n= 204 

bakterie på händerna 
hos bägge grupperna, 
men olika arter och 
resistens mot olika slags 

Stor förekomst av God 

antibiotika. 
 

Brow
2003 
Ryssl

n, et. al 

and 

Kvasiexperimentell 
Studie 

Förekomst av 
följsamhet, 
vårdrelaterade 
infektioner och 
förekomst av 
antibiotika 

Observationer 
n= 1027 

Följsamheten ökade 
från 65% till 80%. 

God 

Förfa
 

ttare/ År/ Land Design Metod Urval Resultat Kvalitet 

Cimio
2003 
USA 

tti et al. Kvantitativ 
prospektiv studie 

Jämförelse mellan  
antiseptisk och 
alkoholbaserade 
desinfektionsmedel. 

sjuksköterskor n=58 7 fick handeksem men 4 
fortsatte använda 

God 

handsprit med bra 
resultat. 
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Creed
2003 
Irland 

on Kvasi-experimentell Observations studie av 
hälso- och 
sjukvårdspersonals 
handhygien med 
intervention 

hälso och 
sjukvårdspersonal 
n=314 

ökade följsamheten till 
83%. Och personalen 
tyckte deras hud blev 
bättre. 
 

Efter interventionen God 

Harbarth
2001 
USA 

 et al. Prospektiv 
interventionsstudie 

Observationer av hälso- 
och sjukvårdspersonal 
samt frågeformulär 

Observationer 
n=12216 
Frågeformulär 
n= 80 

Ökad följsamhet under 
interventionsperioden 
för att sedan återgå till 
utgångsläget. 
 

God 

Harr
2000 
USA 

is et al. Kvantitativ 
enkätstudie 

die med 74 
frågor 
Enkätstu Sjukvårdspersonal 

n=199 
Personalen ansåg sig ha 
goda kunskaper om 
handhygien 
 

Medel 

Jenner,et.al. 
2005 
Engla
 
 
 
 

Explorativ studie Insamling och 
observation av 
planscher 

Planscher  
n=69 

De flesta planscherna 
användes inte effektivt 
de riktades inte in  på 

God 

nd 
motivation utan på 
berättade budskap. 
 

Jenne
2002 
Engla
 
 
 
 

r et al. 

nd 

 Kvantitativ enkät- 
studie 

Enkätstudie. 
Observation av 
handhygien 

Sjukvårdspersonal 
n=304 

Klassificerade 79% 
vilja att utföra 
handhygien och 87% 
som självrapporterade 

G

rätt handhygien. 
 

od 

Lam et.al. 
2004 
Engla
 
 
 
 

Interventions- och 
observations studie 

Observation och 
utbildning av hälso- 
och sjukvårdspersonal 

Före intervention: 
n=525 
Efter intervention: 
n=355 

Handhygienen ökade 
från 40% till 53% före 
patientkontakt och från 
39% till 59% efter 
patientkontakt 
 

God 

nd 

 
Lemmen et
2001 
Tyskland 
 
 
 

 al. Prospektiv 
kohortstudie 

Observationer av hälso- 
och sjukvårdspersonals 
hygienrutiner 
 

Frågeformulär 
n=50 

Brister i avdelningarnas 
hygienarbete sågs trots 
att riktlinjerna var 

Mede

välkända hos 
personalen 

l 

Nobil
2002 

e et al. 

Italien 

RCT- studie med 
kvantitativ ansats 

Frågeformulär 
angående attityder och 

e relaterat till 
gienarbete 

Frågeformulär 
n=620 

Personalen visade sig 
ha goda kunskaper om 

kontroll och 
 handhygien 

God 

beteend
handhy

infektions
vikten av
 

O’boyle et al. 
2001 
Italien 

Prospektiv 
interventionsstudie 

Självrapportering om 
följsamhet samt 
uppföljning med 
observationsstudie 

Hälso- och 
sjukvårdspersonal 
n=120 

Följsamheten var bäst 
efter kontakt med 
kroppsvätskor. 
Observationerna 
överensstämde inte med 

älvrapporterinsj gen 
 

God 

Osborne 
2003 
Australien 

Kvantitativ 
Interventions enkäter erations-

Enkätstudie, personal 
på op
avdelningar 

Enkäter 
n=500 

Hög följsamhet sågs 
generellt, lägre grad på 
mindre sjukhus med 
mindre operationssalar. 
 

l Mede

Författare/ År/ Land 
 

Design Metod Urval Resultat Kvalitet 

Pittet et al. 
1999 
Schweiz 

Prospektiv kohort- 
studie 

Observationer av 
sjukvårdspersonalens 
hygienrutiner isyfte att 
identifiera faktorer som 

Observationer 
n=2834 

Följsamheten visade sig 
variera beroende på 
patientklientel. 
Högriskaktiviteter 

God 
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påverkar följsamheten genererade i lägre 
följsamhet 
 

Pittet et al. 
2000 
Schweiz 

Prospektiv 
interventions-studie 

av 

lprodukter 
jämför med 

Utvärdering 
hygienprogram samt 
jämf. av två

alkoholbaserade 
handrengörings-medel 

Observationer 
n=2082 

lbaserad 
andrengöring hade 

God Följsamheten ökade 
efter interventionen. 
Alkoho
h
bättre effekt på handens 
bakterieflora. 
 

Pittet. et al. 
2004 

 

Kvantitativ 
jämnförelse ankät 

Schweiz 
 
 

 
 
 

ang. attityd, 
uppfattning och 
kunskap 

Observation av 
handhygien hos läkare 

Läkare 
n=163 

r 58% 
ljsamhet som ökade. 

av 
andhygien. 

God Tidigare va
fö
Ökningen var relaterad 
till kollegers 
uppfattning 
h
 

Raboud et al. 
004 
anada 

2
C
 
 

Prospektiv 
kohortstudie 

Observationer av 
sjukvårdspersonalens 
hygienrutiner 

Sjukvårdspersonal 
n=5 dast 

6% 
 

edel Följsamheten för 
handhygien var en

M

4

Thunberg- 
et al. 

003 
verige/Lettland 

Sjöström 
2
S

Interventionsstudie 
ering av 

handhygienrutiner på 
infektionsavdelning i 
Lettland / Göteborg 
samt kartläggning av 

Jämförelse, utbildning 
och utvärd

skillnader i 
sjukvårdsrelaterade 
infektioner. 

Sjuksköterskor 
n=12 
(6 lettiska & 6 
svenska) 

 Följsamheten ökade 
efter intervention på 
den lettiska avdelningen 

God

Winnefeld et al. 
000 
rankrike 

2
F

Observationsstudie 
samt enkäter 

Jämförelse mellan 
handtvätt och handsprit 

Sjuksköterskor  
n=52 ör dem 

m använde tvål, 
andsprit tog bort mer 

del Hudens kondition 
försämrades f

Me

so
h
bakterier än tvål 

 

 

 

Faktorer som påverkade sjuk ens följsamhet till hand

emografiska faktorer 

vårdspersonal hygien. 

 

D  
 
Demografiska faktorer som kön, ålder (Nobile, Montuori, Diaco & Villari, 2002; Osborne, 

3), yrkes  (Pittet  (Osborne,

rer som a y I studien av ), 

undersöktes kunskap, attityder och beteende till handhygien, hos hälso- och 

s Resultatet v att kvinnor o dre personal n mera posi

d till h et gav

dhygien (Nobile et al., 2002 de generellt en hög n läkare. 

200 profession et al. 2000) och erf

mheten till handh

arenhet  2003) visade sig va

 Nobile et al (2002

ra 

fakto  påverkade följs gien. 

sjukvårdsper onal. isade ch äl  hade e tiv 

attity andhygien och en hög nivå av kuns

). Sjuksköterskor ha

kap i ämn  en positiv attityd 

re följsamhet ä

till 

han
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(Brown et al., 2003; Pittet et ier med intervention tt 

introducera handdesinfektion, förbättrade sjuksköterskor sin följsamhet till handhygien 

generellt. Lä en t sågs en ing av 

handdesinfektion bland sjuksk ygien hos  

2000). 

n annan st ., (2004) visade det sig att läkare uppvisade den lägsta 

följsamheten i handhygien, under 50 %. Trots en stor kampanj för at

uppvisade inte läkarna någon förbättring i sin handhygien. Andra personalkategorier gjorde 

dock en förbättring. Att motivera handhygien ansågs komplext. Forskarna fann att inriktning 

och tjänstest r fakto påv de följsamheten. Narkosläkare och 

läkarpraktikanter hade högst följsamhet, cirka 57 %, och följsamheten ökade när handspriten 

 lättillgä  p ndhyg

och bara 35 % ansåg sig behärs ann 

forskarna att läkare inom ped  internmedicin hade högsta följsamhet 

(Pittet et al., 2004).  

 

Tillgänglighe

al., 2000). I stud er som syftade till a

kare visade ing  ökad följsamhet, 

öterskor jämfört med handh

däremo större användn

 läkarna (Pittet et al.,

 

I e udie gjord av Pittet et al

t främja handhygien så 

ällning va rer som starkt erka

fanns nglig. Sextiosju rocent av läkarna upp

ka de rekommendera

iatrik-, geriatrik- och

levde att ha ien var en svår uppg

d hög arbetsbörda f

ift 

de riktlinjerna. Vi

t 
 
Tillgängligheten av handdesinfektion på avdelningen, samt vid patie de 

följsamheten till handhygien (Pittet et al., 2000; Thunberg-Sjöström et al., 2003). 

ättanvändbara produkter såsom alkoholbaserad handdesinfektion hade i studier haft 

amgångsrik effekt på hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet (Brown et al., 2003).  

lkoholbaserad handdesinfektion hade en bättre effekt på mikroberna än handtvätt med tvål 

jsamheten till handhygien genom att hälso- och sjukvårdspersonal i 

ntens säng, förbättra

L

fr

A

och vatten (Pittet et al., 2000).   

 

Handskar påverkade föl

större utsträckning nyttjar handdesinfektion efter användandet av handskar (Brown et al., 

2003; O`Boyle, Henly & Larson, 2001).  

 

 
Arbetsmiljöfaktorer  
 
Vilken specialitet sjukvårdsavdelningen hade, var en faktor som påverkade följsamhet till 

handhygien. Medicinska, kirurgiska och intensivvårdsavdelningar var avdelningar som genom 
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interventioner förbättrade sin följsamhet mest. Liknande signifikanta skillnader i följsamhet 

hade inte setts på barn och gynekologiska avdelningar (Pittet et al., 2000). 

 

Även hög arbetsbelastning var något som hälso- och sjukvårdspersonal själva rapporterade 

som en bidragande orsak till bristande följsamhet till handhygien. Sambandet mellan hög 

rbetsbelastning och låg följsamhet redovisades i en studie av Pittet et al (2000). En studie där 

bete var en faktor som påverkade följsamheten, högriskaktiviteter 

sulterade i ökad följsamhet (Raboud et al., 2004). Hälso- och sjukvårdspersonal 

id förfrågan på, i vilka patientorienterade situationer de efterlevde hög 

enade, även de, att arbete med högriskpatienter 

enererade en högre följsamhet än arbete med låg- och medelriskpatienter. Sannolikheten för 

orskarna Cimiotti, Marmur, Nesin, Hamlin-Cook och Larson (2003) fann att 

lkoholbaserade tvättprodukter ofta gav symtom som klåda, utslag, sprucket skinn, blåsor och 

e härledas till bristande vilja att följa föreskrivna rutiner och att tvätta 

 

a

faktorer till bristande följsamhet undersöktes visade att följsamheten till handhygien minskade 

med 2-5 % när intensiteten av patientarbete uppgick till minst 10 tillfällen/timme (Pittet, 

Mourouga & Perneger, 1999). 
 

Orsakerna till bristande följsamhet till handhygien var många. Frekvent handhygien gav torra 

händer som lätt sprack, vilket var en indirekt bidragande orsak till att hälso- och 

sjukvårdspersonal minskade sin följsamhet till handhygien (Lemmen, Zolldann, Gastmeier & 

Lutticken, 2001; Nobile et al., 2002). 

 

Typen av patientar

re

rapporterade v

följsamhet, att högriskpatienter (Osborne et al., 2003), patienter med HIV/AIDS, 

cellgiftsbehandling, skabb samt diarré och vid antibiotikahantering var sådana situationer 

(Harris, Samore, Nafziger, DiRosario, Roghmann & Carmeil; 2000). Kontakt med 

kroppsvätskor bidrog till ökad följsamhet till handhygien, dessutom främjade kontakten med 

kroppsvätskor användningen av handdesinfektion (O´Boyle et al., 2001; Raboud et al., 2004). 

Pittet et al, (2000) och Pittet et al., (1999) m

g

handhygien hos sjuksköterskor ökade med högriskaktivitet, kontakt med kroppsvätskor samt 

kontakt med patientrummens inventarier (Raboud et al., 2004). 

 

F

a

rött skin. Detta kund

händerna. Forskarna fann vidare att den vårdpersonal som uppvisade utslag hade en tidigare 

historik som allergiker och/eller hade atopiskt eksem (Cimiotti et al., 2003). 
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Villkoren för att förbättra handhygien på sjukhus. 

 

Planscher 

onal. Jenner, et al., (2004) fann i sin studie att planscherna 

erkligen var otydliga och enkelriktade samt hade en underförstådd mening. Forskarna fann 

användandet av planscher för att motivera handhygien. 

lva procent av planscherna förmedlade ett negativt budskap, och man fann att detta sätt att 

 olika planscher, från 15- 60 

ekunder. Skulle sjuksköterskor före och efter varje patientkontakt tvätta sina händer under 60 

Jenner et al.,(2004) hade i sin studie till syfte att beskriva hur väggplanscher användes som 

motivation till ökad handhygien. Planscher med instruktioner om handhygien upplevdes av 

personalen som ett sätt att tala om hur de skulle tvätta sina händer, inte att de skulle tvätta 

sina händer. Planscherna upplevdes av personalen som tvetydiga och skrämmande och 

motiverade inte till god handhygien. Trots detta användes ofta planscher för att förbättra 

handhygien hos sjukvårdspers

v

också att planscherna skilde sig åt huruvida de förmedlade positiva (uppmuntrande) eller 

negativa (skrämmande) budskap, kopplat till handhygien. Forskarna analyserade totalt 69 

planscher och fann att bara 41 % av planscherna förmedlade ett positivt budskap, trots att ett 

positivt budskap var mer gynnsamt i 

E

vinkla informationen inte uppmuntrade till handhygien. Fyrtioåtta procent av planscherna var 

varken motiverande eller vinklade, således förlorades möjligheten att motivera hälso- och 

sjukvårdspersonal då de inte används effektivt nog. Två planscher använde sig av 

skrämseltaktik. Forskarna fann detta underligt då 5000 personer dör varje år av hälso- och 

sjukvårdsrelaterade infektioner. Totalt 22 % av de 69 planscherna var designade för att 

förklara och visa proceduren med handhygien. Man fann att de planscher som beskrev 

hygienrutiner stegvis tenderade att sänka följsamheten hos personalen. Att vara konsekvent i 

budskapet i alla planscher som producerades var alltså viktigt (a a.).  

 

Jenner et al.(2004) fann att tekniken att tvätta händer inte var fullt så viktig som att faktiskt 

tvätta sina händer vid varje enskild patientkontakt. Forskarna upptäckte också att tiden på 

handhygien som rekommenderats skilde sig avsevärt åt mellan

s

sekunder förlorade de 2 minuter per patientkontakt. Detta kunde förklara att många 

sjusköterskor minskade sin handhygien till 6.5 sekunder i realiteten. Forskarna menade även 

att handsprit inte var ett substitut för handhygien utan ett komplement (Jenner et. al; 2004). 
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Handens kondition; handsprit eller tvätt med tvål 

Winnefeld, Richard, Drancourt och Grob (2000) fann i sin studie att hudirritation angavs vara 

dningarna till låg frekvens av handhygien. Då sår och röda fält på händerna 

e handkonditionen hos 

ersonalen beroende på användande av alkoholbaserade produkter eller en antiseptisk tvål. 

id 

andhygien så avtog dessa snabbare vid användande av alkoholbaserade produkter än vid 

nvändande av tvålbaserade produkter (Cimmiotti et al,. 2003). 

en av anle

uppträdde på grund av upprepad handtvätt gav detta i sin tur en god miljö för bakterietillväxt. 

Vidare uppdagades att alkoholbaserad handskölj (handsprit) var effektivare än icke 

alkoholbaserad tvål. Det framkom även att personalens händer mådde bättre efter handsprit än 

efter handtvätt med tvålbaserade produkter. Överraskande fann man ändå att handtvätt, med 

tvål och vatten, minskade bakteriefloran. Handsprit minskade däremot avsevärt bakteriefloran 

och motverkade samt tog bort potentiella bakteriehärdar. Forskarna fann att de som spritade 

sina händer minskade bakteriefloran avsevärt varje gång om inte händerna uppvisade tecken 

på allergi eller skör hud. Hos dem som enbart tvättade sina händer med tvål minskade 

bakteriefloran enbart då antalet tvättar med tvål ökade i frekvens (Winnefeld et al., 2000).  

 

En av de viktiga iakttagelserna var att handhygien med handsprit inte krävde så noggrann 

påläggning och lika mycket arbete som handtvätt med tvål. Handtvätt med tvål skall för att 

verka effektivt utföras efter ett noggrant schema och pågå 15-30 sekunder. Fel i handhygien 

skedde dagligen på grund av felaktiga sätt att tvätta sina händer. Forskarna fann att personal 

som tvättade sina händer mer än 15 gånger under en arbetsdag minskade bakteriefloran. Det 

visade också att mängden handsprit som användes under en arbetsdag inte påverkade 

bakteriefloran som det gjorde vid handtvätt (Winnefeld et al., 2000)  
 

På centrat för prevention och smittkontroll i USA rekommenderades alkoholbaserade 

handsköljmedel vid patientkontakt. Cimiotti et al., (2003) jämförd

p

Vid användandet av tvål uppmärksammades både direkt och indirekt reaktion på personalens 

händer. Vid användandet av alkoholbaserade medel fann forskarna att om personen tidigare 

hade haft allergiska besvär var sannolikheten mycket stor att få hudreaktioner. Resultaten 

visade även att mer än 25 % av heltidsarbetande sjuksköterskor hade irritation på sina händer 

efter traditionell handtvätt med tvålbaserade produkter. Det visade sig också att ju äldre 

sjuksköterskan var, desto mer frekvent uppkom hudirritation på händerna då hudens 

motståndskraft avtog ju äldre personen blev. Forskarna fann att om hudirritation uppkom v

h

a
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Följsamhet. 

Lam, Lee, och Lau (2004) uppmärksammade att hälso- och sjukvårdspersonal enbart tvättade 

sina händer hälften så ofta som rekommenderats. Forskarna påvisade också att läkare tvättade 

sina händer mer sällan än sjuksköterskor men att i båda fallen kunde handhygientekniken vara 

bristfällig. Om full följsamhet skulle utföras skulle handtvätt/handspritning ta ¼ av 

sjuksköterskans tid. Då man i studien hade valt att, efter första observationen, utbilda och 

underlätta med hjälp av till exempel handspritsbehållare vid kuvöser och patientsängar, kunde 

en klar ökning av följsamheten konstateras. Bland annat ökade användandet av handsprit före 

patientkontakt från 40 % till 53 %. Mest uppenbar var skillnaden när det gällde 

högriskkontakter (sårtvätt, katetersättning, blodprovstagning samt handhavande av perifer 

venkateter). Före interventionen var följsamheten 35 % och efter interventionen hade den 

stigit till 59 %. Forskarna kom fram till att kombinationen utbildning och uppmuntran 

llsammans ökade möjligheterna till hög följsamhet. Dock kunde en försämring av följsamhet 

som vid sängen ökade 

ljsamheten från 48 % till 66 %. De menade vidare att personalen satte stor tilltro till att 

t valde personalen att inte gå 

nt sängen och sprita händerna. Creedon (2003) fann vidare att deltagarna inte tyckte att 

ti

ofta ses efter en tid, cirka 2-3 år, trots utbildning och uppmuntran. Resultaten visade att 

personalen behövde upprepning av sin utbildning för att fortsätta ha hög följsamhet samt att 

riktlinjerna måste vara konsekventa. Pittet et al. (2004) och Lam et al. (2004) fann båda att om 

patientkontakten avbröts av att till exempel telefonen ringde eller att sjuksköterskan skulle 

skriva i journalen, uppvisades dålig följsamhet även efter interventionen. De fann att ju högre 

arbetsbelastningen var, och ju högre krav på god hygien, desto sämre var följsamheten. Bägge 

forskargrupperna fann även att om handsprit fanns lätt tillgänglig 

fö

antibiotika skulle hjälpa om de mot förmodan skulle utsättas för smitta, varför inte 

handhygienföreskrifterna följdes fullt ut (Lam et al., 2004; Pittet et al., 2004).  

 

Creedon (2003) fann å andra sidan att tron på handhygien inte ändrades beroende på ny 

information eller utbildning. Inte heller skilde sig attityden till handhygien om ny information 

gavs. Kunskap om handhygien var god, cirka 79 %, innan ny kunskap gavs. Efter att ny 

kunskap getts ökade kunskapen till 100 %. Den statistiska skillnaden ökade signifikant både i 

början av patientkontakt, under patientkontakt och efter patientkontakt.  Forskaren fann dock 

att en stor del av personalen inte ansåg det vara viktigt att både ha handskar och tvätta händer 

i samband med sättning av katetrar eller annan hantering av urinvägarna. Det visade sig även i 

den här studien att om handsprit fanns lätt tillgängligt vid sängkanten valde personal att 

använda den. Om handspriten i sin tur fanns borta vid tvättställe

ru
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deras följsamhet påverkades av tidsbrist men att den påverkades av deras händers kondition. 

årdrelaterade infektioner som sprids via otvättade händer inom sjukhusmiljö. 

Detta visade att skall man få en beteendeförändring måste alla faktorer, som tillgänglighet, 

beteende, och uppmuntran, beaktas, inte var och en enskilt (a a.). 

 

Jenner, Watson, Miller, Jones och Scott (2002) fann att hårda pappershanddukar, 

hudirriterande tvålar och tidsbrist var orsaker till dålig följsamhet. Tiden en handtvätt varade 

skilde sig mellan olika länder, generellt ca 60 sekunder. Jenner et al. (2002) räknade ut att det 

skulle ta två heltidsanställda personer att uppnå 100 % följsamhet på en avdelning med 14 

sängplatser. Skulle sjuksköterskorna använda handsprit istället för handtvätt med tvål, 

räknade forskarna ut att det skulle ta 4 timmar per dag att uppnå 100 % följsamhet. Forskarna 

bytte plats på tvålpumpar och handspritspumpar, man utbildade personalen i vikten av 

handhygien och man satte upp posters. Inget av ovanstående gav full följsamhet. Forskarna 

fann att viljan att tvätta händerna var knutet till attityd, beteende och ansvar. Beteende i sin tur 

var knutet till attityd, vilja, tid, förväntat beteende, kontroll, antal spritbehållare och ansvar. 

Således fann man att beteendet styrdes av viljan och det förväntade beteendet, samt att 

sjuksköterskans handhygienrutiner inte hade något samband med den eventuella infektionen 

hos patienten. Forskarna påvisade vidare vikten av att ge mera kunskap till studenter i 

handhygien. Det visade sig att studenterna ofta hade god följsamhet till handhygien när de 

kom ut i arbetslivet men att denna mattades av under åren på grund av medarbetares dåliga 

följsamhet (a a.).  

 

 

 

V

 

År 1999 inleddes en studie som utgick från Östra sjukhuset i Göteborg (Thunberg-Sjöström, 

Skyman, Hellström, Kula & Grinevika, 2003), där forskarna jämförde hygienrutiner mellan 

akutavdelningar på Östra sjukhuset och liknande avdelningar på ett systersjukhus i Lettland. 

Syftet med studien var att förbättra hygienrutinerna för det lettiska sjukhuset. Under studiens 

gång framkom att trots att standarden på det lettiska sjukhuset var mycket dålig och att 

vårdpersonalens och patienternas hygienrutiner var undermåliga, så var förekomsten av 

MRSA näst intill obefintlig. Däremot var förekomsten av difteri och tuberkulos mycket hög, 

till skillnad från Sverige, där inget fall av difteri rapporterats sedan 1985. Orsaken till detta 

ansågs vara att man i Lettland inte behandlade infektioner med antibiotika i samma 

  16  



 

utsträckning som i Sverige, varför bakterierna inte tenderade att bli multiresistenta. Däremot 

ansågs att den frekventa spridningen av övriga infektioner var direkt relaterad till undermålig 

hand- och personhygien (a a.) 

 

Sattar, Springthorpe, Tetro, Vashon och Keswick (2002) hade till syfte att i en studie i USA 

kartlägga vilka virus, bakterier och mikroorganismer som vanligen spreds genom låg 

följsamhet i handhygien inom vården samt hur länge olika smittämnen överlevde på otvättade 

händer. Man fann att Hepatit A-virus hade högst överlevnadstid på händer, 63 % en timme 

efter den experimentella kontamineringen. Rotavirus, Stafylococcus Aureus och Rhinovirus 

hade mellan 35-45 % överlevnad efter en timme, Adenovirus 25 % medan E-kolibakterier och 

Parainfluezaevirus enbart hade en överlevnad på 1-4 %. Alla dessa mikroorganismer orsakade 

enligt studien cirka 70 % av alla vårdrelaterade infektioner i USA (a a.). 

 

I en studie från USA (Aiello, Cimiotti, Della-Latta & Larson; 2003) ville forskarna påvisa 

skillnader i bakterieförekomst, bakteriesammansättning och antibiotikaresistens i handfloran 

hos sjukvårdspersonal jämfört med hemvårdare till barn som vårdats på neonatala 

intensivvårdsavdelningar på olika håll i USA. Som hemvårdare definierades den person i 

barnets närhet som hade huvudansvaret för barnets vård, vanligtvis mamman. Man fann att 

Acinetobakter, Enterobakter, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas och Stafylococcus Aureus 

var betydligt mer förekommande på hemvårdarnas än på sjuksköterskornas händer. Hos 

juksköterskorna var det mer vanligt förekommande med Enterococcus Faecalis, S. 

pidermis, och S. Warneri. Det framkom även skillnader i resistens hos bakterierna mellan 

emvårdarna och sjuksköterskorna. Sjukvårdspersonalen bakterieflora var i högre grad 

. Enligt 

rskarna kunde detta komma att bli ett stort problem, då hemvårdarna vistades i 

s

E

h

antibiotikaresistent medan hemvårdarnas var resistent mot andra sorters antibiotika

fo

sjukhusmiljöer och på så sätt kunde komma att sprida de resistenta bakterierna om inte 

handhygienrutinerna också efterlevdes av dem (Aiello et al., 2003). 
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DISKUSSION 

 
Sammanfattning av huvudresultat 

ppsatsförfattarna kan konstatera att vårdrelaterade infektioner och låg följsamhet till 

er där interventioner 

ade sträckts över en längre tid. Resultatet visade att placeringen av handfat och handsprit 

n anledning till att denna 

rupp visade bättre följsamhet kunde vara att smittspridning tidigare var ett större problem än 

ag. Tillgången till antibiotika, för att effektivt behandla vårdrelaterade infektioner, kunde 

ara ytterligare en anledning till att oaktsamhet i följsamheten är förekommande.  

ögriskaktivitet var en faktor vars påverkan på hälso- och sjukvårdspersonal i ett antal studier 

bidrog till hög följsamhet (Raboud et al., 2004), men i andra studier visade sig vara en faktor 

U

handhygien är ett globalt problem inom slutenvården, då de analyserade artiklarna 

representerar stora delar av världen.  

 

Följsamheten till handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal har visat sig variera. Generellt 

var dock följsamheten låg. Resultatet visar att demografiska, materiella och 

arbetsmiljömässiga faktorer påverkade hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till 

handhygien. Vidare har olika metoder till förbättring av följsamheten hos hälso- och 

sjukvårdspersonal presenterats. Positivt resultat kunde påvisas i studi

h

hade betydelse för följsamheten. Vidare visade resultatet att attityder, kunskap och vilja var 

faktorer som påverkade följsamheten. Tidigare allergier var även uppmärksammat som en 

faktor till att sjuksköterskorna fick eksem på sina händer vid handhygien och att detta 

påverkade följsamheten. Hepatit A virus, Stafylococcus Aureus och Rotavirus hade bäst 

överlevnad i vårdmiljö. 

 

 

Resultatdiskussion 

Frågeställningarna berörde hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien, vilka 

faktorer som påverkade följsamheten samt vilka vårdrelaterade infektioner som kunde spridas.  

Resultaten visade att ålder var en faktor till god följsamhet till handhygien, att äldre 

vårdpersonal hade högre compliance till handhygien (Nobile et al., 2002; Osborne, 2003). 

Detta kunde bero på att äldre hälso- och sjukvårdspersonal genom sin erfarenhet i större 

utsträckning sett konsekvenserna av bristande följsamhet. En anna

g

id

v

 

H
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som genererade låg följsamhet (Pittet et al., 2000). Att högriskaktiviteter skulle generera låg 

ljsamhet till handhygien var ett faktum som förvånade uppsatsförfattarna. En möjlig 

träffas. Att användningen av handskar ledde till en ökad 

slutat infinner sig i och med avtagandet av handskar. 

ppsatsförfattarna anser att det även kan tänkas att klibbighet, handskpuder och gummilukt 

tlinjer, gemensamma mål och synsätt på hygieniska metoder är en 

ättre förutsättning för efterlevnad av bestämmelser från hälso- och sjukvårdspersonalens 

ida. Att ge återkoppling på så väl utförandet av hygieniska metoder samt aktuell information 

årdrelaterade infektioner på den enskilda avdelningen kan vara till stor 

rneffekten, 

en även på att interventionerna i många fall var otillräckliga både i längd och i utformning. 

 

fö

förklaring till detta har inte kunnat på

handhygiensfrekvens (Brown et al., 2001), var något som i större utsträckning borde nyttjas i 

förbättringsarbete i följsamhet till handhygien. Att handhygienfrekvensen ökar kan också bero 

på att känslan av att ett arbete är av

U

föranledde till handhygien efter användandet av handskar. 

 

Beteendemässiga åtgärder har använts i studier när det gäller att påverka hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien (Harbarth et al., 2002; Lemmen et al., 2001; 

Pittet et al., 2000). Resultatet i litteraturstudien visade att utbildning (Harbarth et al., 2002; 

Pittet et al., 2000), krav och rimliga mål från organisationens sida (Harbarth et al., 2002; 

Lemmen et al., 2001; Pittet et al., 2000), samt påminnelser och till exempel självobservation 

gav en förbättring i hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien (Harris et al., 

2000; Raboud et al., 2004). Uppsatsförfattarna anser att vikten av en god organisatorisk 

styrning kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse rörande vikten av adekvat 

handhygien. Tydliga rik

b

s

om förekomsten av v

hjälp i kvalitetsarbete inom området. 

 

Den beteendevetenskapliga modellen var en modell som flera av litteraturstudiens artiklar, i 

varierande utsträckning, använt sig av som grund till att påverka följsamheten. Detta kunde 

urskiljas genom att träning i t.ex. handdesinfektionsteknik och utbildning inom området var 

ett återkommande inslag. I flertalet av studierna utmynnade just dessa typer av interventioner 

i ett önskvärt beteende. Denna förbättring är dock kort, och följsamheten faller ofta tillbaka på 

samma nivå som tidigare (Brown et al., 2003; Harbarth et al., 2002). Den kortsiktiga 

förbättringen som interventioner ofta resulterade i, kunde troligen bero på Hawtho

m

Djupare beteendemässiga förändringar förutsätts för att problemet med kortsiktig förbättring 

ska få en lösning. 
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Metoddiskussion 

En litteraturstudie med sammanlagt 29 referenser genomfördes för att sammanställa aktuell 

forskning kring problemområdet och det uppsatta syftet. Sökorden som använts, samt 

kombinationen av dessa, anses ha gett ett bra resultat vid artikelsökningen för att besvara 

frågeställningarna. Anledningen till att enbart databasen ELIN använts i denna litteraturstudie 

är att den söker över de flesta andra stora vårddatabaser. Uppsatsförfattarna anser därför inte 

att detta påverkat resultatet i uppsatsen eftersom det, vid kontrollsökningar med samma 

ökord på andra databaser, framkommit ungefär samma träffresultat. Många artiklar finns 

ltatet till andra avdelningar och kliniker. 

s

publicerade på flera olika databaser.  

 

De studier som använts i arbetet är utförda på flera olika håll i världen vilket författarna anser 

ha åstadkommit en global bild av problematiken. Bland annat återfinns studier från 

Australien, Ryssland, USA, Canada samt flera olika länder i Europa vilka alla kom fram till 

ungefär samma resultat. Detta innebär att problematiken med följsamhet till handhygien 

troligen inte kan knytas till ett specifikt land. 

 

I flertalet inkluderade artiklar var studierna genomförda på akut- och intensivvårds- 

avdelningar. Detta såg uppsatsförfattarna som en fördel då det är på dessa avdelningar de mest 

infektionskänsliga patienterna vistas. Om akut- sjukvårdspersonal inte utför adekvat 

handhygien, så gör förmodligen inte sjukvårdspersonal på andra avdelningar det heller, vilket 

gör att det möjligen går att generalisera resu

 

Uppsatsförfattarna hade inga problem att få fram artiklar som besvarade de två första 

frågeställningarna, däremot upplevdes det som relativt svårt att få fram relevanta artiklar 

specifikt beträffande vilka vårdrelaterade sjukdomar som sprids genom dålig handhygien. De 

flesta studier beträffande sjukvårdsrelaterade smittor behandlade främst dagens 

antibiotikabruk, medan uppsatsförfattarna ville kartlägga smittor och sjukdomar. 

Inga artiklar med kvalitativ ansats hittades till resultatet vilket upplevs som en svaghet i 

studien och gör att reliabiliteten inte kan ses som fullgod, då man inte kunnat inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

ppsatsförfattarna anser vidare att ett kvalitetsarbete bör bedrivas utifrån de faktorer som 

tterligare forskning krävs inom detta område, då främst om hälso- och sjukvårdspersonalens 

dier som 

r fasta på sjuksköterskornas egen erfarenhet och deras upplevelser av handhygien saknas.  

 
Den kliniska betydelsen av fortsatt forskning inom ämnet är mycket stor eftersom 

vårdrelaterade infektioner kostar stora summor varje år och orsakar enormt lidande för de 

patienter som drabbas Att mäta följsamhet till handhygien är dock svårt. Studier där hälso- 

och sjukvårdspersonal observeras, omedvetet eller medvetet, ger mycket varierande resultat. 

På grund av denna svårighet bör nya metoder, som inte påverkar hälso- och sjukvårdspersonal 

i lika stor utsträckning som observationer, tas fram för att ett mera tillförlitligt resultat av 

hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien. 

 

U

visats påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien. Interventioner med 

innehåll som utbildning, lättanvända och skonsamma handhygienprodukter, återkoppling och 

informationsposters är bra metoder men bör kompletteras med bättre kunskap i 

beteendemässiga faktorer som påverkar.  

 

Y

situation. Medvetenhet om vikten och konsekvenserna av god respektive dålig följsamhet till 

handhygien bör ges till hälso- och sjukvårdspersonal i större utsträckning och mer frekvent. 

 

Slutligen anser uppsatsförfattarna att fler kvalitativa studier som undersöker varför 

sjuksköterskor inte genomför handhygien enligt fastställda riktlinjer bör utföras. Stu

ta
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Bilaga  

INSTRUKTIONER FÖR BASAL HANDHYGIEN 

Handdes

esinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före patientkontakt och 

Desinfek

handskar

1. Kupa handen och fyll den m

2. G ngertopparna, mellan fingrarna och i 

tumgreppet. Avsluta med underarmarna. 

3. Fortsätt gnida tills alkoholen har dunstat och huden åter känns torr. 

 

Handtvätt: 

Tvätta endast händerna med tvål och vatten: 

• när de är smutsiga så att det syns eller känns 

• vid misstanke om virusorsakad diarré. 

 

  

Använd ren, flytande tvål som inte är desinfekterande. 

1. Tvätta händerna. 

2. Torka ordentligt torrt med fabriksrent papper. 

Desinfektera händerna enligt instruktionen ovan; ”Handdesinfektion” 

 

[www.infomedica.se] 

 

infektion: 

D

före rent arbete. 

tera händerna efter patientkontakt, efter smutsigt arbete och efter användning av 

. 

 

ed handdesinfektionsmedel, minst 2 ml.  

nid in medlet överallt på händerna. Börja med fi

  I  
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