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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

God vårdhygien kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner med en tredjedel och med dagens 

kunskaper går det med enkla medel att iaktta de förhållningsregler som är nödvändiga för att 

säkerställa en god vårdhygien. Ändå följs ofta inte hygienrutiner. 

 

Syfte 

Att belysa vilka faktorer som underlättar att vårdpersonal på vårdavdelningar på sjukhus följer 

basala hygienrutiner.  

 

Metod 

Studiens design är en deskriptiv litteraturstudie. Denna metod valdes för att utforska det aktuella 

kunskapsläget inom området. Metoden beskriver det nuvarande kunskapsläget inom ett område 

genom att granska, analysera och beskriva valda vetenskapliga studier.  

 

Resultat  

Analysen av data från studierna gav sju teman: ansvarskänsla, arbetsbelastning, attityder och 

beteende, kunskap och utbildningens inverkan, ledningens ansvar i hygienfrågan, återkoppling samt 

tillgänglighet. De viktigaste faktorerna är ”attityder och beteende” och ”ledningens ansvar i 

hygienfrågan”. 

 

Slutsats 
Ett tydligt ledarskap med motiverade chefer och en uppmuntrande miljö ger störst möjlighet till att 

påverka attityder och beteenden hos personalen. För att förbättra följsamheten till hygienrutiner 

behöver dock alla sju underliggande faktorer beaktas. Därigenom kan patienters lidande undvikas 

genom en minskning i antal vårdrelaterade infektioner (VRI) och vårddygn. 

 

Nyckelord: Följsamhet gentemot riktlinjer, hygienrutiner, vårdhygien 
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ABSTRACT 
 

Background 

Good healthcare hygiene can reduce the number of healthcare associated infections by one-third 

and with current knowledge we can with simple means observe the precautions necessary to ensure 

good healthcare hygiene. Yet these hygiene rules are often not followed. 

 

Aim 

To elucidate the factors that facilitate for nursing staff in hospital wards in to follow basic hygiene 

procedures. 

 

Methods 

The study design is a descriptive literature study. This method was chosen to get an idea of the 

current state of knowledge in the field. The method describes the state of knowledge of a field by 

reviewing, analyzing and describing selected scientific studies. 

 

Results 

Analysis of data from the articles gave seven themes: sense of responsibility, workload, attitude and 

behaviour, knowledge and education, responsibilities with regard to hygiene, feedback and 

availability. The most important factors are “attitudes and behaviour” and “management’s 

responsibility considering the hygiene”. 

 

Conclusion 

A clear leadership with motivated managers and an encouraging environment gives the best 

opportunity to change the staffs' behaviour and attitudes. However, to improve compliance with 

hygiene routines all seven factors need to be considered. Thus patients suffering can be avoided 

through a reduction in health care associated infections and days of care. 

 

Keywords: Guidelines adherence, hygiene routines, infection control  
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BAKGRUND 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) har funnits lika länge som sjukvård har bedrivits. Cirka tio 

procent av de patienter som vårdas i akut sjukhusvård riskerar att drabbas av infektion 

(Ericson, 1997). Resultaten har legat stabilt de senaste åren. Våren 2008 var det 11,2 procent 

av de inneliggande patienterna som fick en VRI. Våren 2014 visade en 

punktprevalensmätning, genomförd i samtliga landsting att andelen patienter med VRI ligger 

på 8,9 procent (Sveriges kommuner och landsting [SKL], i.d.). Socialstyrelsens definition av 

vårdrelaterade infektioner infördes i deras termbank 2011. ”Infektion som uppkommer hos 

person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller 

omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och 

omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning”. En infektion räknas som vårdrelaterad om 

symtom debuterar 48 timmar efter inskrivning (Socialstyrelsen, i.d.).  

 

Enligt Florence Nightingale är omvårdnadens syfte att hjälpa patienten. Under vårdtiden 

befinner sig patienten i en utsatt situation där denne behöver all sin energi för att åstadkomma 

tillfrisknande. Sjuksköterskans ansvar handlar om att främja en positiv miljö för tillfrisknande. 

Nightingale menar att omvårdnad inte enbart omfattar den direkta omvårdnaden utan även 

har en indirekt del som består av organisation och ledningsfunktion. Det är sjuksköterskans 

plikt att etablera arbetsrutiner för att säkerställa en god omvårdnad oberoende av den enskilda 

sjuksköterskan (A. Pfettscher, 2014; Kirkevold, 2014; Kristoffersen, 2006; Nightingale, 

1980).  

 

Smittspridning 

Det är viktigt att upptäcka enskilda smittsamma patienter i vården. Vetskapen om vilka 

sjukdomar som är aktuella påverkar handläggning av patienten. Alla patienter som saknar 

identifierad smitta kan däremot inte anses som smittfria. Smitta sprids ofta från ännu ej 

identifierade smittbärare. Vid allt vårdarbete måste därför goda hygieniska principer 

tillämpas. Detta beskrivs med begreppet ”basala hygienrutiner”, d.v.s. skydds- och 

försiktighetsåtgärder som ska användas oberoende av kunskapen om eventuella smittor 

(Lundholm, 2006). Virginia Hendersons omvårdnadsteori försöker beskriva sjuksköterskans 

speciella funktion. Enligt Henderson består den i att hjälpa patienten att utföra åtgärder som 

främjar hälsa eller tillfrisknande. Att förhindra smittspridning kan ses som ett sätt att främja 

hälsa. Genom att sjuksköterskan tar på sig plastförkläde och handskar förhindrar hon att 
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hennes kropp används som smittbärare (E. Pokormy, 2014; Kirkevold, 2014; Kristoffersen, 

2006).  

 

Överbeläggningar blir vanligare och det uppstår därmed en relativ personalbrist. Det är väl 

känt ända sedan Florence Nightingales tid att överbeläggning och personalbrist ökar riskerna 

för smittspridning. Hög arbetsbelastningen ökar riskerna för att personalen brister när det 

gäller följsamhet av de basala hygienrutinerna. Särskilt gäller det brister i handhygien och 

korrekt användning av handskar, vilket leder till ökad smittspridningsrisk (Lundholm, 2006).  

Ett allt större antal äldre personer med nedsatt immunförsvar och ökad infektionsmottaglighet 

på grund av grundsjukdomar, utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Högre 

patientbeläggning, större genomströmning och ökad förflyttning av patienter mellan 

avdelningar och kliniker ställer stora krav på lokaler och resurser och påverkar oundvikligen 

smittfrekvensen (Cunningham, Kernohan & Sowney, 2005).  

 

Kännetecknande för VRI är att de till största delen drabbar personer med nedsatt 

immunförsvar. Patientens ålder har betydelse, prematura barn och mycket gamla människor 

har ett sämre immunförsvar och drabbas i högre grad. Sjukdom har betydelse, trauma och 

operationer liksom t.ex. undernäring och oreglerad diabetes. Många medicinska behandlingar 

påverkar immunförsvaret t.ex. immunosuppressiv behandling, intubation av luftvägarna, 

inopererade främmande material eller anläggande av infarter till ett blodkärl. 

Antibiotikabehandling ökar också risken för vårdrelaterade infektioner genom att den slår ut 

eller rubbar den normala bakteriefloran och därmed försämrar immunförsvaret (Lundholm, 

2006). Faktorer som gynnar spridningen av VRI är bl.a. infekterade och infektionskänsliga 

patienter som möts i samma miljö och avancerad vård med tekniska apparater som kan vara 

svåra att rengöra (Ericson, 1997). Risken för förvärvade VRI är signifikant högre på 

intensivvårdsavdelningar (IVA) där cirka 30 procent av patienterna som vårdas mer än 48 

timmar drabbas av minst en episod av VRI med betydande risk för dödlighet (World Health 

Organization [WHO], 2011). Antalet IVA platser utgör cirka åtta procent av 

slutenvårdsplatserna (SKL, 2008). Konsekvenserna av dagens moderna mer högspecialiserad 

sjukvård är att den medför ökad risk för vårdrelaterade infektioner. Mellan 5 och 15 procent 

av patienterna som behandlas på sjukhus i I-länder drabbas av en eller flera infektioner. 

Spädbarn i U-länder löper 3-20 gånger högre risk att smittas av vårdrelaterad infektion, än i I-

länder (WHO, 2009). Att vårdrelaterade infektioner kan resultera i förlängda vårdtider står  

 



 

! 3!

utom allt tvivel. Det är svårt att generalisera hur mycket förlängda vårdtiderna blir eftersom 

normalvårdtiden kan variera över tid och att de är olika inom olika vårdkulturer. De studier 

som finns är utförda under perioder med mycket olika normalvårdtider. I Sverige 2002 var 

normalvårdtiden 5,3 dagar inom den slutna somatiska akutsjukvården, med en variation på 

2,6 till 11,3 dagar beroende på specialitet (Lundholm, 2006). För den enskilde patienten kan 

en infektion i samband med vården på sjukhus orsaka onödigt lidande och förlänga vårdtiden 

med i snitt fyra dagar, vilket innebär en ökad belastning och kostnad för sjukvården. Varje år 

avlider cirka 1500 patienter som en direkt eller indirekt följd av VRI (SKL, 2008). 

  

Handhygien 

Dåvarande Kungliga Medicinalstyrelsen gav 1959 ut ett första ”Råd och anvisningar rörande 

förebyggande av nosokomiala infektioner”, i denna poängterades vikten av god handhygien. I 

de uppdaterade råden från 1980 anges för första gången spritdesinfektion, utan föregående 

tvättning med tvål och vatten som tillräckligt, ”om man är endast obetydligt smutsig om 

händerna”. (Hambræus & Tammelin, 2006, s 34). Med dagens kunskaper kan vi med enkla 

medel iaktta de förhållningsregler som är nödvändiga för att säkerställa en god vårdhygien. 

Det är känt att god vårdhygien kan reducera antalet sjukhusinfektioner med en tredjedel 

(Weston, 2013). 

 

Handhygien är den enklaste och mest självklara åtgärden vi kan vidta för att minska risken 

för infektioner. Det är också den effektivaste infektionsförebyggande åtgärden. 

Huvudprincipen är att handhygien utförs före en ren och efter en oren syssla. Handhygien ska 

dessutom utföras före och efter varje patientkontakt. Beräkningar visar att 20-30 procent av 

alla vårdrelaterade infektioner orsakas av dålig handhygien (Stordalen, 1999). Genom att 

använda basala hygienrutiner kan VRI förebyggas. Basala hygienrutiner förhindrar 

kontaktsmitta via händer och kläder (Ericson, 1997).  

 

Vårdpersonalens skyldighet är att ge patienterna en god och säker omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner. I sjuksköterskans arbete 

ingår att motverka att patienten drabbas av komplikationer i samband med vård och 

behandling och att förebygga smittspridning (Socialstyrelsen, 2005). En av 

omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons 14 omvårdnadskomponenter är ”att hjälpa 

patienten undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador som patienten 

 



 

! 4!

eventuellt kan vålla såsom infektion eller våldshandlingar”. (Grundprinciper för 

patientvårdande verksamhet, Henderson, 1982, s 42). En ren miljö på sjukhuset reducerar 

riskerna för smittspridning. Men även om sjukhuset håller en hög hygieniskt nivå beror 

mycket på sjuksköterskan, eftersom det är sjuksköterskan som har ständig kontakt med 

patienten (Henderson, 1982). Sjuksköterskor har en viktig funktion i att kontrollera och 

förebygga utveckling och spridning av smittsamma sjukdomar på sjukhuset. Med det menar 

Henderson att sjuksköterskor är att betrakta som ”första linjens försvar”. Genom nära och 

kontinuerlig kontakt med patienterna och genom att vara ansvariga för samordning av alla 

aktiviteter rörande patienterna, är sjuksköterskorna i en unik position att inte enbart skydda 

patienten från VRI, utan också att stärka patientens naturliga försvar genom att genomföra 

omvårdande och hälsofrämjande åtgärder (Henderson, 1978). Genom att förhindra 

överbeläggningar och att patienter flyttas mellan avdelningar hjälper man patienten att 

undvika faror som att bli drabbad av smitta. Främst sprids VRI genom direktkontakt, speciellt 

via händerna på vårdpersonalen. Traditionellt har handhygien som handtvätt före och efter 

patientkontakt varit det enskilt mest viktiga sättet att minska smittspridning (Gould, Moralejo, 

Drey & Chudleigh, 2010).  

 

Trots ökad användning av alkoholbaserad desinfektion tillsammans med eller i stället för 

traditionell tvättning med tvål och vatten är följsamheten till handhygien dålig (Gould et al., 

2010). Enligt WHO (2009) visar studier att följsamheten till hygienrutiner är låg, i medel 

38,7 procent men varierar mellan 5 och 89 procent. Förståelsen hos vårdpersonalen är 

väsentligt för att lyckas med införandet av hygienrutiner. I observationsstudier tvättade 

vårdpersonalen sina händer mellan 1,7 - 15,2 gånger/timme under ett arbetsskift. I akuta 

situationer är det många personer som tar hand om patienten. Så många som 82 

handhygientillfällen per patient och timme kan noteras enligt en observationsstudie. Studier 

visar även att personalen ofta missar delar av händerna vid rengöring på grund av att de 

använder sig av felaktig teknik. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar  

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet. 

Personalens skyldighet är att rapportera till vårdgivaren om risker för vårdskada samt 

händelser som eventuellt medför eller har medfört en vårdskada, enligt 4 § i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kap. skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal  
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m.fl. Enligt 2§ SOSF 2007:19 Föreskrift om basala hygienrutiner innebär detta att använda 

kortärmad arbetsdräkt och att byta arbetskläder dagligen eller oftare, att händer och 

underarmar ska vara fria från smycken, att handdesinfektion med alkoholbaserat 

desinfektionsmedel ska användas före och efter patientkontakt (även om handskar använts), 

att handtvätt med tvål och vatten ska ske före desinfektion om händerna är synligt smutsiga. 

Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras. Vid vård av en patient med 

gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. 

Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika 

arbetsmoment. Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätskor och biologiskt 

material så som urin, avföring, blod, sårsekret, likvor eller slemhinnor. Dessa föreskrifter 

gäller alla personalkategorier inom vård och omvårdnad. 

 

Problemformulering 

Bristande basala hygienrutiner, däribland handhygien, är en av de största smittorsakerna inom 

dagens vård som kan leda till vårdrelaterade infektioner. Därför är det viktigt att undersöka 

vilka faktorer som underlättar följsamhet till hygienrutiner. 

 

Syfte  
Att belysa vilka faktorer som underlättar att vårdpersonal på vårdavdelningar på sjukhus 

följer basala hygienrutiner.  

 

Frågeställning 

Vilka faktorer underlättar för vårdpersonal att följa basala hygienrutiner? 

 

METOD 
Design 
Studiens design är en deskriptiv litteraturstudie. Denna metod valdes för att få en uppfattning 

om det aktuella kunskapsläget inom området. Litteraturstudier innebär att beskriva 

kunskapsläget inom ett område genom att granska, analysera och beskriva valda 

vetenskapliga studier. Syftet är att sammanställa data från tidigare genomförda studier 

(Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet i detta examensarbete är baserat på de 

vetenskapliga studier som sökts fram i valda databaser. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades eftersom de bedömdes besvara frågeställningen. Framför allt har 
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sjuksköterskor studerats men även övrig vårdpersonal och studenter finns representerade. En 

studie studerade även besökare till vårdavdelningen.  

 

Urval 

Sökningar efter relevanta studier inom omvårdnadsforskning i databaserna PubMed och 

Cinahl (Polit & Beck, 2012). Därefter lästes titel och abstract för att välja ut studierna som 

besvarade syftet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studierna skulle vara skrivna på engelska med ett abstract, vara tillgängliga i fulltext och 

publicerade de senaste 10 åren. Studierna skulle innehålla undersökningar utförda på sjukhus.  

 

Tillvägagångssätt 

Avsikten var att få fram relevanta söktermer inför sökning i databaser och detta skedde i 

samråd med bibliotekarie på Medicinska biblioteket, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Åtta 

relevanta MeSH termer samt ytterligare ett sökord identifierades, attitude of health personnel, 

behavior, cross infection, facilitators, guideline adherence, hand disinfection, hand hygiene, 

nurses och nursing. Se tabell 1 för termer och sökresultat. Sökningarna genomfördes under 

februari månad 2015.  

 

Därefter kvalitetsgranskades studierna och termer identifierades som sammanfattar resultaten 

i studierna. Termer med gemensam betydelse sammanfördes för att generera kategorier med 

relevans för syfte och frågeställning. Slutligen sammanfattades kategorier med liknande 

innehåll och fördes samman i teman för att skapa ett strukturerat resultat (Friberg, 2006). 

Totalt inkluderades 29 studier med medel eller hög kvalitet i kvalitetsgranskningen till denna 

litteraturöversikt. Dessa presenteras i Bilaga 1.  
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Sökresultat 

Tabell 1. Sammanställning av sökresultat 

Sökord, kombination av 
sökord (MeSH termer) 

Databas Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
och 

granskade 
studier 

Antal 
studier 

utvalda till 
resultatet 

Cross infection AND 
Hand hygiene AND 

Nursing AND Guideline 
adherence 

PubMed 43 43 15 10 

Cross infection AND 
Hand hygiene AND 

Nursing AND Guideline 
adherence 

Cinahl 10 7 2 2 

Behavior AND Nurses 
AND Hand disinfection 
AND Attitude of health 

personnel 

PubMed 20 15 15 12 

Attitude of health 
personnel AND Cross 
infection AND Hand 

dicinfection AND 
Nursing 

PubMed 15 9 7 2 

Hand hygiene AND 
Facilitators (ej MeSH) PubMed 5 4 4 3 

 

Bearbetning och analys 

Enligt Polit och Beck (2012) användes endast originalstudier för att uppnå en högre kvalitet. 

Studierna kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis Bilaga G för 

kvantitativ metod med poängsättning där ”ja” ger 1 poäng. Max poäng blir 16 poäng och 

motsvarar ”Hög” kvalitet och Bilaga H för kvalitativ metod med poängsättning, där max 

poäng är 14 och motsvarar ”Hög” kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Poängen 

delades in procentuellt för att få jämförbar kvalitet. För Bilaga G motsvarar 0-4 poäng låg 

nivå, 5-11 poäng medel och 12-16 poäng hög kvalitet, för Bilaga H motsvarar 0-4 poäng låg, 

5-9 poäng medel och 10-14 poäng hög nivå. Studier som ingår i examensarbetet ska vara av 

medel eller hög kvalitet. Totalt granskades 43 studier där 14 bedömdes vara av låg kvalitet,  
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dessa ingår inte i resultatet. Inkluderade studier presenteras och beskrivs detaljerat i 

tabellform, se Bilaga 1. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska studier som fått tillstånd av etisk kommitté eller 

där etiska överväganden gjorts väljas.  

 

RESULTAT 

Analysen av innehållet resulterade i sju teman: ansvarskänsla, arbetsbelastning, attityder och 

beteende, kunskap och utbildning, ledningens ansvar i hygienfrågan, återkoppling samt 

tillgänglighet. Under varje tema presenteras en sammanfattning av resultaten. I texten 

förekommer några begrepp som förklaras i Bilaga 2. 

 

Tabell 2. Antal studier/tema 

 

 

Vårdpersonalens ansvarskänsla 
I flera studier beskrivs handhygien som en omedveten handling (Brown, Crawford, Nerlich & 

Koteyko, 2008; Whitby, McLaws & Ross, 2006). Sjuksköterskorna kan genom att utföra 

handtvätt, städa och se till att sterila processer följs skapar en känsla av trygghet vad gäller 

smittrisken (Brown et al., 2008). Vårdpersonalen har en stark tilltro till sitt eget beteende vad 
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gäller handhygienutövandet (Sax, Uçkay, Richet, Allegranzi & Pittet, 2007). Handtvätt 

uppfattas främst som en mekanism för att skydda sig själv, inte patienten (Whitby et al., 

2006). Däremot fann Sax et al. (2007) att normativa övertygelser är viktiga, höga 

förväntningar från chefer, kollegor och inte minst patienter leder till ökad följsamhet. De 

menar att patienternas förväntningar är en stark motivationskraft.  

 

Arbetsbelastningens påverkan 
Det framkommer motstridiga uppgifter om arbetsbelastning är en faktor som har betydelse 

för följsamhet till hygienrutiner. O’Boyle, Henly och Larson (2001), Picheansathian, Pearson  

och Suchaxaya (2008) och Garus-Pakowska, Sobala och Szatko (2013a) visar att ökad 

arbetsbelastning påverkar följsamheten till handhygienrutiner negativt och att handhygienen 

utförs ofullständigt i stressade situationer. Sjuksköterskor rapporterar att när de arbetar under 

tidspress gör de egna bedömningar för att avgöra behovet av handtvätt (Whitby et al., 2006). 

Låg arbetsbelastning är en faktor som associeras med bra följsamhet och som även har en 

bestående effekt över tid (Fakhry, Hanna, Anderson, Holmes & Nathwani, 2012). Enligt 

Aboumatar et al. (2012), De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken och Blot (2010) och 

Picheansathian et al. (2008) finns inget samband mellan vårdtyngd och följsamhet till 

hygienrutiner vare sig före eller efter interventionen.  

 

Vårdpersonalens attityder och beteende 

De sjuksköterskor som tyckte att arbetsinsatsen var liten, hade högre följsamhet till reglerna 

än de sjuksköterskor som tyckte att det var tidskrävande (De Wandel et al., 2010; Sax et al., 

2007). Trots att de nämnde tidsbrist uppgav personalen att de alltid tvättade händerna efter  

oren syssla (Whitby et al., 2006). Korniewicz och El-Masri (2010) uppmätte en följsamhet på 

95 procent när personalen hade utfört arbetsuppgifter som anses som mer riskfyllda, såsom 

kontakt med blod och liknande, jämfört med 72,1 procents följsamhet efter arbetsuppgifter  

som inte ansågs lika riskfyllda.  

 

När personalen noterade att det fanns personlig risk för kontamination, var de mer benägna 

att följa handhygienrutinerna efter sådan kontakt med patienterna än före sådan kontakt. 

Resultatet kan tolkas som att vid tillämpning av hygienrutiner, tar personalen snarare hänsyn 

till sin egen säkerhet än till patientens (Garus-Pakowska et al., 2013b). Sjuksköterskor anser 

att patienter är en potentiell smittorisk, de bedömer risken för infektion efter kontakt med  
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enskilda patienter utifrån flera kriterier som bland annat patientens diagnos, utseende, ålder 

och upplevd allmän renhet (Whitby et al., 2006). Enligt Burnett (2009) anser 

sjuksköterskorna att patienternas handhygien är viktig för att förhindra smittspridning. 

Däremot visar studien att vårdpersonalen inte underlättar för patienterna att utföra 

handhygien (Burnett, 2009). Minst benägna att tvätta händerna var personalen innan de rörde 

sitt eget ansikte och hår, med orena händer, i samband med en arbetssyssla (O’Boyle et al.,  

2001). Detta strider mot vad Erasmus et al. (2009) och Boscart, Fernie, Lee och Jaglal (2012) 

fann i sina studier. De menar att den viktigaste anledningen till att handhygien utförs är tron 

på att man skyddar sig själv och sin familj genom att utföra handhygien. Erasmus et al. (2009)  

menar även att det är detta som är motivationen att utföra handhygien på ett korrekt sätt och 

beslutet att tvätta sig efter en arbetsuppgift tas om vårdpersonalen upplever sig smutsig. 

Sjuksköterskorna skattade sin egen följsamhet till handhygien rutiner högt, enligt studien 

uppnåddes inte samma höga resultat. Detta bottnar i att sjuksköterskorna tolkar sin egen 

följsamhet på ett felaktigt sätt. Därmed är självskattning inget tillförlitligt verktyg att mäta 

följsamhet (Lee, Burnett, Morrison & Ricketts, 2014). 

 

De flesta sjuksköterskor ansåg att det var lämpligt att utföra handhygien antingen före eller 

efter någon typ av direktkontakt med patienten. Sjuksköterskorna ansåg också att de skulle 

kunna förbättra sin egen följsamhet av handhygien rutiner och de trodde att åtminstone 

hälften av de vårdrelaterade infektionerna var förknippade med mikrobiologisk förorening av 

händer. Även uppfattningen om kontroll över handhygienbeteende korrelerade med avsikten 

att utföra handhygien (Pessoa-Silva et al., 2005). Varken social påverkan/grupptryck eller ens 

egna moraliska uppfattningar kan förutsäga i vilken omfattningen en person kommer att 

utföra handhygien. Attityder baseras på tidigare erfarenheter, beteenden som lett till  

framgång förstärks och vice versa (De Wandel et al., 2010). Däremot ses att dålig attityd 

gentemot sjukhusets hygienriktlinjer påverkar följsamheten negativt (McLaws, Maharlouei, 

Yousefi & Askarian, 2012). En anledning till låg följsamhet till hygienrutiner är inte att 

sjuksköterskan inte tänkt utföra handhygien utan att sjuksköterskan ofta misslyckas med att 

handla enligt sin intention (Erasmus et al., 2010). Personers beteende kan även påverkas med 

yttre medel. Genom en enkel lösning som att göra en röd markering över golvet och upp mot 

handspritflaskan på väggen ökades användningen av handsprit, innan personen gick in på 

avdelningen, från 24 till 62 procent. Det blev även en signifikant minskning av antal 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) infektioner i detta fall (Davis, 2010). 
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Ledningens ansvar och goda förebilder 

Motiverad ledning 

Tydligt ledarskap i hygienfrågan och motiverade chefer visar sig vara en viktig faktor för 

ökad följsamhet av hygienrutiner (Fakhry et al., 2012; Macedo et al., 2012). En 

uppmuntrande miljö gör att medarbetarna förbättrar sin handhygien  

(McAteer, Stone, Fuller & Michie, 2014; O’Boyle et al., 2001). Försök att förbättra 

handhygienbeteenden har varit framgångsrika när den administrativa och organisatoriska 

delen av vården har införlivats (O’Boyle et al., 2001). Personer i ledande ställning anser att  

det är det professionella engagemanget och sjukhusets målsättning som är motivationen för 

personalen (Boscart et al., 2012). Handhygien bör ha främsta prioritet för att förbättra 

patientsäkerheten (Sax et al., 2007). Grupper bestående av alla discipliner verksamma på 

sjukhuset som har regelbundna möten där hygienfrågor diskuteras garanterar att ämnet 

fortsätter vara i fokus (Rees, Houlahan, Sandford-Ring, Shore & Schmitz, 2013). 

 

Goda förebilder 

Goda förebilder både i form av chefer och medarbetare skapar förutsättningar för ökad 

följsamhet (Alp et al., 2011), genom en känsla av grupptryck (Whitby et al., 2006). Brist på 

positiva förebilder och sociala normer kan förhindra följsamhet till riktlinjer. Medan positiva 

förebilder kan hjälpa till att bryta mönster. I studien av Pessoa-Silva et al. (2005) visas ett 

samband mellan ett positivt omdöme från en överordnad gällande handhygien och avsikten 

att utföra handhygien (Pessoa-Silva et al., 2005). Att arbeta bland kollegor med hög 

efterlevnad och värdefullt socialt inflytande ses som en positiv faktor (Alp et al., 2011; De 

Wendel et al., 2010). Känslan av att bli observerad och att tro att man är en förebild för andra 

ger en positiv attityd gentemot handhygien (Fakhry et al., 2012). Vårdpersonal verkar mer 

drivas av ett upplevt socialt tryck, än föreställningar om infektioner och dess förebyggande 

(Sax et al., 2007). Personalens tilltro till normer och regler beslutade av högre tjänstemän och 

effekten av handhygien för att förhindra VRI är också viktiga för att öka följsamheten 

(Erasmus et al., 2009).  

 

Kunskap och utbildningens inverkan 

Sjuksköterskorna var medvetna om nödvändigheten och effektiviteten av bra handhygien 

men de underskattade helt klart konsekvenserna av dålig följsamhet och försökte förminska 

problemet. Endast 54 procent klarade kunskapstestet om handhygien. Däremot kan goda 
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kunskaper om handhygien inte förutsäga att personen kommer att utför handhygien enligt 

riktlinjerna (De Wandel et al., 2010). Det finns ett stort behov av påminnelser i form av 

affischer, klistermärken och informationsbroschyrer hos personalen (Rees et al., 2013) dessa 

behöver uppdateras/bytas ut regelbundet för att fortsätta ha effekt (Creedon, 2005) däremot 

kunde inte Al-Tawfiq, Abed, Al-Yami och Birrer (2013) finna någon förbättring av 

följsamheten med informations pins. Arbetet med att försöka öka följsamheten till 

hygienrutiner handlar mer om beteendeförändring än utbildning. Endast utbildningsprogram 

som syftar till att öka följsamheten till riktlinjer för handhygien har begränsad effekt och 

fungerar inte på längre sikt (Assanasen, Edmond & Bearman, 2008; Duerink et al., 2013; 

Harne-Britner, Allen & Fowler, 2011; Korniewicz & El-Masri, 2010). Utbildning med fokus 

på att skydda patienter från smitta har liten effekt om personalen främst vill skydda sig själva 

(Erasmus et al., 2009). Det råder stor skillnad i uppfattningen om vilka kunskaper om 

hygienfrågor som sjuksköterskorna har mellan en grupp bestående av sjukhusdirektören och 

hygienläkare jämfört med sjuksköterskornas egen uppfattning. Sjukhusdirektören och 

hygienläkarna hade uppfattningen att sjuksköterskorna saknade kunskaper och hade 

otillräckliga färdigheter för att utföra handhygien på ett korrekt sätt. Sjuksköterskorna 

däremot var säkra på att de hade den kunskap och de färdigheter som krävs (Boscart et al., 

2012).  

 

Återkoppling på handhygienbeteendet 

Genom att förstärka positiva beteenden kan en ökning av handhygien åstadkommas. 

Återkoppling kan ges genom posters med aktuella siffror från följsamhetsmätningar (Creedon, 

2005) eller direkt till personalen. Återkoppling på handhygienutförandet uppskattas av 

personalen och motiverade dem att prestera bättre (Picheansathian et al., 2008) även 

jämförelser mellan sjukhusets avdelningar och de nationella resultaten leder till ökad 

följsamhet (Rees et al., 2013). Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt med individuell 

återkoppling och egenkontroll för att öka följsamheten (Boscart et al., 2012). En komplimang 

av en kollega som en reaktion på en adekvat utförd handhygien skulle kunna vara ett exempel 

på hur socialt stöd kan leda till en beteendeförändring (De Wandel et al., 2010). Genom att 

förstärka ett beteende i en positiv miljö som främjar offentlig belöning och erkännande i 

arbetsgruppen kan följsamheten påverkas positivt. Med hjälp av ett schema med all personal 

där man markerar när man sett en kollega utföra handhygien och där den som fått flest 

markeringar i slutet av månaden får ett symboliskt pris och blir uppmärksammad av 
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kollegorna. Avdelningen hade både individuella mål och avdelningsgemensamma mål 

(Harne-Britner et al., 2011). Positive deviance (se bilaga 2) visar sig vara en mycket lovande 

metod för att skapa en bestående lösning på problemet med följsamhet till hygienrutiner. Det 

framkommer även en minskning av den genomsnittliga vårdtiden och förekomsten av VRI. 

Genom Positive deviance tas de kunskaper som individer eller grupper som är bättre på att 

lösa ett visst problem har, jämfört med andra, tillvara. Det förstärker känslan av delaktighet i 

problemet bland personalen. Genom att bilda grupper med dessa ”inspiratörer” så sprids 

deras tankar om förbättringar och utvecklar nya idéer som även stimulerar andra (Marra et al., 

2013). Däremot visar inte presentation av handhygiensiffror och smittspridningsläget för 

ledningen någon ökad följsamhet till hygienrutinerna, men om resultat även presenteras för 

vårdpersonalen så leder det till en ökning av följsamheten. Hygienmätning och feedback är en 

allmän och fungerande metod för att öka följsamheten (Assanasen et al., 2008). 

 

Tillgängligheten av handhygienprodukter 

Handspritflaskor monterade på patientsängarna och andra strategiska platser är ett snabbt och 

enkelt sätt att höja nivån på följsamheten (Creedon, 2005; Davis, 2010; Picheansathian et al., 

2008; Sax et al., 2007), där finns även ett samband med en minskning av den genomsnittliga 

vårdtiden (Sax et al., 2007). Lättillgänglig utrustning och lätt åtkomliga hygienfaciliteter som 

handfat och handsprit är tillsammans med en stödjande miljö det bästa sättet att höja 

följsamheten (Erasmus et al., 2009). 

 

DISKUSSION 
Syftet var att belysa vilka faktorer som underlättar att vårdpersonal på vårdavdelningar på 

sjukhus följer basala hygienrutiner. Av dessa utmärker sig ”attityder och beteende” 

och ”ledningens ansvar” som de enskilt viktigaste resultaten. Avsaknad av engagemang från 

ledningen kan medföra bristande följsamhet av hygienrutiner hos vårdpersonalen. 

Vårdpersonalens attityd gentemot handhygienrutiner kan leda till att de inte utför korrekt 

basal handhygien när de upplever tidsbrist eller själva inte ser sig som smittbärare. 

Följsamheten är däremot hög när vårdpersonalen anser att de riskerar att smittas. 

 

Resultatdiskussion 

I sjuksköterskans arbetsbeskrivning ingår att etablera rutiner för att uppnå god och säker  

omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans ansvar är att utföra handhygien på ett  



 

! 14!

korrekt sätt enligt gällande riktlinjer för att upprätthålla en säker vård. Brown et al. (2008) 

och Whitby et al. (2006) visar i sina studier att sjuksköterskor upplever handhygien som en 

omedveten handling. Handhygien består av en del som är inlärd från barndomen och en del 

som ingår i sjuksköterskans profession. Även om handhygien måste anses vara den enklaste 

och effektivaste infektionsförebyggande åtgärden vi kan vidta i vården är följsamheten låg. 

Sjuksköterskorna är den personalgrupp som har mest kontakt med patienten (Henderson, 

1982) därför är det mest intressant att öka deras följsamhet. Sax et al. (2007) och De Wandel 

et al. (2010) visar att om den egna arbetsinsatsen för att utföra handhygien anses vara liten för 

att utföra handhygien ökar chansen att den blir utförd. Det är alltså viktigt att eventuella 

hinder undanröjs. Picheansathian et al. (2008) och O’Boyle et al. (2001) visar att i stressade 

situationer utförs handhygien ofullständig. Detta stöder Lundholm (2006), som menar att 

risken för att personalen slarvar ökar vid hög arbetsbelastning. Brister i följsamhet av 

handhygien leder till ökad smittspridning och därmed ökar antalet VRI inom sjukvården. 

Därför är det av vikt att arbetsbelastningen för den enskilda sjuksköterskan minskar. Däremot 

visar två olika studier att det inte finns något samband mellan vårdtyngd och följsamhet till 

hygienrutiner vare sig före eller efter interventionen (De Wandel et al., 2010; Picheansathian 

et al., 2008). SKL (2014) tar inte heller upp arbetsbelastning som en faktor som påverkar 

följsamheten. Oavsett stress eller arbetsbelastning är det den enskilda sjuksköterskans uppgift 

att utföra handhygien på ett korrekt sätt. När det fanns en risk för den personliga hälsan ökade 

följsamheten (Garus-Pakowska et al., 2013b; Korniewicz & El-Masri, 2010; Whitby et al., 

2006) och även intentionen att skydda sin egen familj var en stark motivationskraft (Boscart 

et al., 2012; Erasmus et al., 2009) framför allt gällde det handhygien efter patientkontakt. 

Ändå är risken att själv bli smittad mycket lägre än vad risken för att smitta en annan patient 

är om personalen inte utför handhygien före en ren och efter en oren syssla Det kan vara ett 

problem att sjuksköterskor själva anser sig kunna avgöra om de ska tvätta händerna utifrån en 

bedömning av den enskilda patienten (Whitby et al., 2006) det kan antas att sjuksköterskan 

upplever ett litet barn som mindre smittsamt än en äldre patient med sår o.s.v. Det är 

anmärkningsvärt att sjuksköterskorna åsidosätter patienternas personliga handhygien (Burnett, 

2009), när det framkommer att sjuksköterskor anser att patienten eventuellt är smittsam 

(Whitby et al., 2006). Däremot visar SKL (2014) i sin rapport att en framgångsfaktor är att 

vårdpersonalen identifierar risksituationer och tar ansvar för både åtgärder och planering för 

minimering av infektionsrisker. För att kunna göra detta är det viktigt att personalen har 

ledningens stöd och även rätt utbildning. Det borde vara i vårdpersonalens intresse att lägga  
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större fokus på patienternas handhygien, för att undvika smittspridning.  

Enligt Florence Nightingale är omvårdnad inte bara vård av patienten utan även organisation 

och ledning (A. Pfettscher, 2014; Kirkevold, 2014; Kristoffersen, 2006; Nightingale,1980).  

Enligt Boscart et al. (2012) anser chefer att det är sjukhusets målsättningar och det 

professionella engagemanget hos de anställda som motiverar, men Fakhry et al. (2012) och 

Mecado et al. (2012) visar att viktiga faktorer istället är just chefernas förmåga att visa 

ledarskap i hygienfrågan. Genom en samordning av den administrativa och organisatoriska 

delen av vården, uppnås förbättringar inom handhygienbeteenden (O'Boyle et al., 2001). 

Regelbundna möten där alla verksamma discipliner deltar och diskuterar hygienfrågor 

garanterar att ämnet fortsätter att vara i fokus även i framtiden (Rees et al., 2013). Enligt 

McAteer et al. (2014) och O'Boyle et al. (2001) medför en uppmuntrande miljö att  

medarbetarna förbättrar sin handhygien. En av de framgångsfaktorer som SKL (2014) fann i 

sin studie var att landstingen med en ledning fokuserad på hygienarbete, hade lägre förekomst 

av VRI. Utan ett tydligt ledarskap inom hygienfrågor är det svårt att få personalen att 

engagera sig i förbättringar av följsamheten. Enligt A. Pfettscher (2014), Kirkevold (2014), 

Kristoffersen (2006) och Nightingale (1980) är det sjuksköterskans plikt att etablera 

arbetsrutiner för att säkerställa en god omvårdnad oberoende av den enskilda sjuksköterskan. 

Alp et al. (2011) visar att goda förebilder som chefer och medarbetare bidrar till att  

förutsättningar ökar följsamheten. Det visar även studien utförd av Whitby et al. (2006), där 

grupptryck från läkare och chefer har en betydande roll. Pessoa-Silva et al. (2005) har 

undersökt just attityden från cheferna och finner ett samband mellan positiva omdömen och 

avsikt att utföra handhygien, medan Erasmus et al. (2009) har undersökt vad bristen på 

positiva förebilder leder till och kommit fram till att en sådan brist förhindrar följsamhet. 

Genom att vara en förebild bland sina kollegor, så är det även mycket viktigt att 

vårdpersonalen vågar påpeka för sina kollegor när de inte fullföljer de handhygien rutiner 

som finns. De kan vara så att alla inte uppmärksammar hur ens kollegor utför handhygien 

rutiner. Om inte chefer följer givna hygienrutiner, då kan det vara svårt se dessa som goda 

förebilder och attityden ”om inte chefen gör, så gör inte jag heller” kan lätt uppstå.  

 

Redan på 1950-talet när dåvarande Kungliga Medicinalstyrelsen gav ut ”Råd och anvisningar 

rörande förebyggande av nosokomiala infektioner” poängterades vikten av god handhygien  

(Hambræus & Tammelin, 2006). Drygt hälften klarade kunskapstestet om handhygien (De 

Wandel et al., 2010), det måste tolkas som en låg siffra när antalet VRI kan minskas med en  
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tredjedel genom god handhygien (Weston, 2013). Med vårdpersonal som ser tydliga 

kopplingar mellan sitt eget agerande och risken för spridning av smitta och uppkomst av VRI 

nås framgång. När det finns en hög kunskapsnivå i hela organisationen och infektioner ses  

som något oacceptabelt, som kan undvikas, nås framgång i smittbekämpningen (SKL, 2014). 

Utbildning som enskild komponent leder inte till långsiktiga förbättringar inom handhygien 

följsamheten (Assanasen et al., 2008; Harne-Britner et al., 2011; Korniewicz & El-Masri, 

2010).  

 

Återkoppling på handhygien utförande ger positiva resultat på följsamheten hos personalen 

(Aboumatar et al., 2012; Assasnasen et al., 2008; Boscart et al., 2012; De Wandel et al., 2010; 

Picheansathian et al., 2008). Även en komplimang på en väl utförd handhygien från en  

medarbetare medför en beteendeförändring hos individen (De Wandel et al. 2010). Detta 

stöds av SKL (2014), som visar att regelbunden återkoppling av resultat och ett konsekvent 

budskap om vikten av att förebygga VRI är en framgångsrik metod. Genom återkoppling 

åstadkoms hållbara resultat. Om en avdelning får bra resultat i hygienmätningar och prisas för 

detta, kan den vara förebild för andra avdelningar. Den kunskapen och det positiva omdömet 

kan andra avdelningar anamma. Kollegor ska inte bara ge återkoppling på hygienrutiner, utan 

även på klädsel, smycken o.s.v. Även andra professioner kan dra nytta av positiv eller negativ 

återkoppling avseende hygienrutiner, t.ex. lokalvårdare, läkare och chefer, även då de inte 

deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet. 

Lättillgängliga handspritflaskor är ett snabbt och enkelt sätt att höja nivån på följsamheten 

(Creedon, 2005; Davis, 2010; Erasmus et al., 2009; Picheansathian et al., 2008; Sax et al., 

2007). Genom att placera ut handdesinfektionsmedel på genomtänkta platser där personalen 

passerar ökar chansen att de använder sig av den. Detta borde vara ett ekonomiskt och 

smidigt sätt att öka följsamheten till handhygienrutinerna samt förebygga VRI. 

 

Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturstudie är att den ger en sammanställning av det aktuella 

kunskapsläget inom det valda området. Detta hade inte kunnat uppnås genom att använda en 

annan design för examensarbetet (Polit & Beck 2012). En styrka med examensarbetet är den 

stora geografiska spridningen på studierna och att de baseras på ett stort  

undersökningsmaterial. Resultatet kan därför anses vara generaliserbart till liknande 

kontexter. Efter kvalitetsgranskning av studierna gjordes en analys av resultatet, på detta vis  
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kunde ställning tas till om artikeln besvarar syftet. För att få ett tydligt och strukturerat 

resultat togs kategorier som hade relevans för syftet och frågeställningen fram från samtliga 

studier. De kategorier med liknande aspekter fördes samman i teman vilket gav ett  

strukturerat resultat (Friberg, 2006). I resultatet ingår flera observationsstudier, där forskarna 

nämner Hawthorne effekten (se Bilaga 2), vilket kan vara en faktor som påverkar resultatet. 

Studierna i resultatet har en bred geografisk spridning. Studierna är utförda i 16 olika länder, 

en stor del är genomförda i USA och Storbritannien. Det visade sig att de underlättande 

faktorerna var överraskande lika i alla länder, trots olika förutsättningar. De flesta av 

studierna är utförda på IVA och det förklaras troligen av den betydligt större risken att dessa 

patienten drabbas av VRI (WHO, 2011) trots den relativt låga andelen vårdplatser (SKL, 

2008). Vi har valt att studera följsamhet till hygienrutiner på sjukhus och har därför endast 

sökt sådana studier. Möjligheten fanns att göra en jämförande litteraturstudie mellan två olika 

typer av avdelningar, t.ex. IVA avdelningar med vanliga vårdavdelningar. Enligt vår 

bedömning hade denna jämförelse inte gett någon skillnad i resultatet. 

 

Ett poängsystem utarbetades för att kvalitén på studierna skulle kunna avgöras. Studier med 

låg kvalitet exkluderades vilket ger studien högre kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Kvaliteten på studierna kunde ha tolkats annorlunda om andra gränser för poängsättningen 

gjorts eller om en annan typ granskningsmall hade använts. Andra granskare kan ha tolkat 

vissa delar av granskningsmallen annorlunda varför det vid ytterligare användning av mallen 

finns behov av att revidera den.  

 

Urval 

I inklusionskriterier för denna studie angavs att studier som var äldre än 10 år inte skulle 

inkluderas, vetenskapligt material är en färskvara (Friberg, 2012). Trots detta har två studier 

med äldre publiceringsdatum inkluderats i resultatet, en bedömning har gjorts att de faktorer 

som underlättar följsamheten till handhygienrutiner inte har förändrats under tid. Det är oklart 

hur dessa äldre studier ändå kom med i sökresultatet. Genom att smalna av sökningarna med 

flera olika sökordskombinationer och inklusionskriterier var det möjligt att metodiskt gå 

igenom samtliga abstrakt, som sökningarna gav utifrån syfte och frågeställning. Efter ett antal 

sökningar konstaterades en mättnad genom att samma studier kom upp under flera olika 

sökningar. Detta bekräftade en styrka i de valda sökorden. Däremot kunde andra sökord och 

kombinationer ha resulterat i fler relevanta studier. Troligen hade detta inte påverkat 

slutresultatet. 
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Etiska överväganden 

I detta examensarbete redovisas några studier där det inte framgår om det finns ett etiskt 

godkännande. De studier som saknar etiskt godkännande har tagits med eftersom de håller en  

i övrigt medel/hög kvalitet och där studiernas resultat anses svara på examensarbetets syfte.  

Eftersom studierna bygger på studier som studerar vårdpersonals hygienrutiner och inga 

patienter studerades anses att dessa studier kunde inkluderas. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av detta examensarbete kan anses vara generaliserbart till liknande vårdkontexter i 

Sverige, trots att studierna som inkluderats kommer från många olika delar av världen där 

bland annat utbildning, sjukhusorganisation och arbetsmiljön ser olika ut. En praktisk 

användning av resultatet kan vara bättre återkoppling av hygienmätningar i form av affischer 

med aktuella siffror, förbättringsområden och även framtida målsättning. En annan praktisk  

användning kan vara att öka tillgängligheten av handdesinfektionsmedel. Resultatet visar att 

positiva förebilder har haft stor framgång för att öka följsamheten till hygienrutiner, de som 

finns i verksamheten borde uppmärksammas mer.  

 

Framtida forskning  

Genom att införa våra underlättande faktorer på sjukhus kan en förhöjd följsamhet till 

hygienrutiner förhoppningsvis uppnås. Ett framtida forskningsprojekt skulle kunna vara att  

utföra en observationsstudie inom handhygien på en eller flera avdelningar på sjukhus. Ökad 

följsamhet kan uppnås genom att utföra hygienmätning och införa interventioner i form av de 

teman som framkommit i detta examensarbete. Utifrån resultatet har intresset väckts för att 

studera patienternas handhygien för att förebygga VRI. Under arbetets gång har några studier 

nämnt patientaspekten men då detta inte svarat mot syftet på detta examensarbete, har hänsyn 

ej tagits till detta. 

 

Slutsats 
I examensarbetet identifierades sju faktorer som underlättar följsamheten till hygienrutiner. 

De som framstår som de enskilt viktigaste är ”attityder och beteende” och ”ledningens 

ansvar”. Ett tydligt ledarskap med motiverade chefer och en uppmuntrande miljö ger 

möjlighet till att påverka attityder och beteenden hos personalen. Alla sju faktorer samspelar 

med varandra och tillsammans skapar dessa en helhet, där en enskild faktor i sig inte kan  
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uppnå bestående framgång. De sju underlättande faktorerna kan följas för att förbättra  

följsamheten till hygienrutiner. Ökad tillgänglighet av handsprit och förbättrad återkoppling 

av hygienmätningar är enkla och billiga medel för att uppnå önskad förbättring. Förändring 

av attityder och beteende skulle kunna uppnås genom utbildning. Genom att antalet VRI 

reduceras och antalet vårddygn minskar kan onödigt lidande hos patienten undvikas. 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Aboumatar, H., 
Ristaino,P., Davis, 
R.O., Thompson, C.B., 
Maragakis, L., 
Cosgrove, S., 
Rosenstein, B., Perl , 
T.M. 
 
2012  
USA 

Infection prevention 
promotion program 
based on the PRECEDE 
model: improving hand 
hygiene behaviors 
among healtcare 
personnel 

Att förbättra patient utfall 
genom att förebygga VRI, 
fokus på två slags 
beteende: tvätta händerna 
enligt hygienrutiner och 
påminna sina kollegor att 
tvätta händerna. 
 

Design: Kvasiexperim-entell 
Utfallsmått:Följsamhet till hand 
hygien,spritåtgång 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer, mätning av 
handsprits åtgång. 
Dataanalys: Spearman’s 
rangkorrelation,chi2-test. Fleiss 
kappa. 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla potentiella 
handhygien tillfällen 
Exklusionskriterier:- 
Antal deltagare: 74746 
observationer 
Antal bortfall: - 

Att ge kontinuerlig uppföljning och 
återkoppling till personalen på sin 
handhygien följsamhet var en 
nyckelkomponent i vårt program. 
Antalet sängplatser per avdelning 
och antalet sjuksköterskor (ssk) per 
patient påverkade inte handhygien 
följsamheten signifikant. 
 

9/16 
 
 
Kvant-
itativ 

Al-Tawfiq, J.A., Abed, 
M.S., Al-Yami, N., 
Birrer, R.B. 
 
2013  
Saudi-Arabien 

Promoting and 
sustaining a hospital-
wide, multifaceted 
hand hygiene program 
resulted in significant 
reduction in health 
care-associated 
infections 

Att främja och öka 
följsamheten till 
handhygien i hela 
organisationen. Samt att 
skapa en säkerhetskultur 
och samverkan mellan all 
personal för uppnå målet 
genom ett 
utbildningsprogram, 
feedback och stöd från 
ledningen. 

Design: Deskriptiv, 
longitudinell. 
Utfallsmått: Följsamhet, antal 
VRI och mängd förbrukad sprit. 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer 
Dataanalys: Statistiska analyser 
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Sjukvårdspersonal 
Exklusionskriterier: 
Elektronisk 
övervakning 
Antal deltagare: 76873 
tillfällen 
Antal bortfall: - 

Studien visar att en mångfald av 
insatser resulterade i en ökad och 
varaktig förbättring  av följsamhet i 
hela organisationen. 
 

6/16 
 
Kvant-
itativ 

Alp, E., Ozturk, A., 
Guven, M., Celik, I., 
Doganay, M., Voss, A. 
 
2010 
Turkiet 
 
 

Importance of 
structured training 
programs and good role 
models in hand hygiene 
in developing countries 
 

Att identifiera de 
föreställningar och 
uppfattningar som 
vårdpersonalen förknippar 
med handhygien prestanda 
på två institutioner i ett 
land med begränsade 
resurser och ett nyligen 
etablerat vårdhygien 
program. 
 
 

Design:Deskriptiv 
Utfallsmått: Faktorer som styr 
handhygien 
Datainsamlingsmetod: Enkät 
Dataanalys: : Chi-2-test, 
Univariata och multipel binär 
logistisk regression, Multipel 
regressions modellering, Odds 
kvoter, confidence intervall, 
Two-sided test 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla ssk, ssk studenter 
(sista klass), läkare och 
praktikant läkar-
studerande i U-sjuk-
huset och alla ssk i C - 
sjukhuset inkluderades 
i studien 
Exklusionskriterier:  
Antal deltagare: 941 av 
1764 
Antal bortfall: 823 

Förbättring av handhygien i 
utvecklingsländer kan uppnås 
genom strukturerade 
utbildningsprogram och genom att 
skapa goda förebilder och 
investering i lättillgängliga 
handhygienprodukter. 
 

12/16 
 
Kvant-
itativ 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Assanasen, S., 
Edmond, M., Bearman, 
G. 
 
2008  
USA och Thailand 

Impact of 2 different 
levels of performance 
feedback on 
compliance with 
infection control 
process measures in 2 
intensive care units. 

Att undersöka vilken 
betydelse två olika nivåer 
av feedback har på 
följsamhet till rutiner för 
att förhindra infektioner på 
en intensivvårdsavdelning. 

Design:Kvasi-experimentel 
Utfallsmått: ökning av 
följsamhet till handhygienrutiner 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer och enkät 
Dataanalys: chi2-test, 2-tailed 
Etik: - 

Inklusionskriterier: All 
personal på 2 intensiv-
vårdsavdelningar. 
Enkät till alla IVA ssk 
på dessa avdelningar. 
Exklusionskriterier:- 
Antal deltagare: 53 
Antal bortfall: 65 

Feedback endast till ledningen ökar 
inte följsamheten. Det gör däremot 
feedback till utövarna. Endast 
utbildningsprogram som syftar till 
att öka följsamheten till handhygien 
riktlinjerna har begränsad effekt och 
fungerar inte på lång sikt. 
 

10/16 
 
Kvanti-
tativ 

Boscart, V.M., Fernie, 
G.R., Lee, J.H., Jaglal, 
S.B. 
 
2012  
Canada 

Using psychological 
theory to inform 
methods to optimize 
the implementation of a 
hand hygiene 
intervention. 

Att identifiera 
sjuksköterskors och 
administratörers upplevda 
hinder och facilitatorer till 
ett korrekt handhygien 
utförande och införandet av 
ett nytt elektroniskt 
övervaknings teknologi för 
handhygien. 

Design: Kvalitativ 
Utfallsmått: upplevda hinder och 
kunskap 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade djupintervjuer 
Dataanalys: Induktiv kvalitativ 
ansats, TDF 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla ssk på 
avdelningen. 
Sjukhusdirektören och 
infektionsläkarna. 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 9 ssk, 
1 sjukhus-direktör, 3 
infektionsläkare 
Antal bortfall: 15 ssk 

Svaren från ssk och 
administratörerna skiljde sig åt i 9 
av 12 områden. Administratörerna 
trodde att ssk hade otillräckliga 
kunskaper och färdigheter att utföra 
handhygien medan ssk var säkra på 
att de hade den kunskap och de 
färdigheter som krävdes.  Ssk 
fokuserade på omedelbara 
konsekvenser medan 
administratörerna såg 
långtidseffekter. 

12/14 
 
Kvalitativ 

Brown, B., Crawford, 
P., Nerlich, B., 
Koteyko, N. 
 
2008 
Storbritannien 

The habitus of hygiene: 
discourses of 
cleanliness and 
infection control in 
nursing work. 

Att genom intervjuer, 
baserade på Bordieus teori, 
med erfarna sjuksköterskor 
fastställa deltagarnas roll i 
vårdorganisationen, vad de 
tyckte om sitt jobb både i 
det dagliga arbetslivet och i 
förhållande till andra 
yrkeskategorier. Hur de 
identifierade sina centrala 
arbetsuppgifterna i sitt yrke 
och hur de handskades med 
MRSA problemet. 

Design: Deskriptiv studie, 
kvalitativa intervjuver 
Utfallsmått: roll i arbetslivet, 
centrala arbets-uppgifter, insatser 
mot MRSA  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuver 
Dataanalys: Arbetade fram 
teman utifrån Bordieu 
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Erfarna ssk, 
vårdhygien- personal 
och operations-
personal. Alla med stor 
erfarenhet från 
hygienarbete. 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 22 
Antal bortfall: - 

Sjuksköterskor ser sig som 
ansvariga för hygienen. Städning, 
ordning och kontroll hör ihop. Att 
kontrollera att protokoll genomförs 
och sterila procedurer följs samt ha 
kontroll på handtvätt och städning 
leder till en känsla av trygghet. 
I ett politiskt sammanhang kan en 
yrkesgrupp som ser sig själva 
som ”upptagen med städning ”vara 
en värdefull tillgång. 

10/14 
 
Kvantitativ 
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Burnett, E. 
 
2009 
Storbritannien 
 

 

Perceptions, attitudes, 
and behavior towards 
patient hand hygiene 

 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar, attityder och 
beteenden gentemot 
patientens handhygien 

Design: Deskriptiv 
Utfallsmått: Ssk uppfattning och 
beteende inför patienternas 
handhygien 
Datainsamlingsmetod: Enkät 
Dataanalys: Mann-Whitney U- 
test, Kruskal-Wallis envägs 
analys, 2-tailed Spearman 
rangkorrelation 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla sjuksköterskor på 
en avdelning 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 443 
Antal bortfall: - 

Trots att sjuksköterskor har goda 
kunskaper om och positiva attityder 
till patienternas handhygien, finns 
inget tydligt samband med ett 
positivt beteende. Trots belägg för 
att handhygien är en viktig del i att 
förebygga VRI ges inte patienterna 
möjlighet att utföra handhygien. 
Mänskligt beteende är komplext och 
en följd av flera ömsesidigt 
beroende influenser från biologi, 
miljö, utbildning och kultur. Det 
finns hinder i sjuksköterskors redan 
existerande beteende mot patientens 
handhygien. 

6/16 

Kvantit-
ativ 

Creedon, S.A. 
 
2003 
Irland 
 

Healthcare workers’ 
hand decontamination 
practices: compliance 
with recommended 
guidelines 
 

Att titta på handhygien ur 
ett beteende perspektiv. Att 
genom ett program med 
handhygien interventioner 
göra sjuksköterskor 
mottagliga för förändring 
av sitt handhygienbeteende 
med hjälp av poster 
kampanjer och utbildnings 
broschyrer. 
 

Design: Kvasi-experimentell.  
Utfallsmått: antal handtvättar. 
Kunskap, attityd och 
övertygelser kring handhygien. 
Datainsamlingsmetod: 
observation av handtvätt, 
frågeformulär konstruerat efter 
teoretisk modell om 
predisponering för handhygien 
följsamhet 
Dataanalys: chi-2 test, 
Cornbach's alpha test, Mann 
Whitney U-test, semantisk 
differentialskala 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
läkare, ssk, 
undersköterskor och 
sjukgymnaster på 
avdelningen 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 
Observerat 73+40,  
frågeformulär till 33+ 
28 
Antal bortfall: - 

Mångfacetterade interventioner 
ökade följsamheten med 32%. 
Överlag väldigt positiv attityd till 
handhygien. Det fanns ingen 
signifikant skillnad före och efter 
vad gällde personlig övertygelse om 
hur man följde riktlinjerna, inte 
heller fanns någon skillnad i hur 
man upplevde att handhygienen 
förstörde händerna. Man fann en 
signifikant ökning av kunskap om 
när man ska utföra handhygien efter 
interventionen. Förstärkning av 
beteende genom feedback på hand-
hygien förbättrar resultatet. Även att 
tillhandahålla hand-sprit vid varje 
säng ger positivt resultat. 

8/16 
 
Kvantit-
ativ 
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Ansats 

Davis, C.R. 
 
2010  
Storbritannien 

Infection-free surgery: 
how to improve 
handhygiene 
compliance and 
eradicate 
methicillinresistant 
Staphylococcus aureus 
from surgical wards 

Genom att under 12 
månader ha en övervak-
ningskamera vid entrén för 
att observera hand-
spritsanvändningen. Efter 6 
månader monterades en röd 
tejp över golv och vägg för 
att markera placeringen av 
handspriten. Syftet var att 
öka handsprit använd-
ningen bland alla som kom 
in på avdelningen och 
minska MRSA infekt-
ionerna på avdelningen.  

Design: kvasi-experimentell 
Utfallsmått: Antal som spritade 
händerna, antal MRSA 
infektioner 
Datainsamlingsmetod: 
Observation via 
övervakningskamera vid entrén 
Dataanalys: Fisher’s exact test. 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla som gick in på 
avdelningen 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 215 
personer, 74746 
observationer 
Antal bortfall: - 

Billig metod som är enkel att 
använda och ger bra resultat. 
Studien visar att det finns ett 
samband mellan mängden sprit och 
antal MRSA infektioner. 

8/16 
 
Kvantit-
ativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Wandel, D., 
Maes,L., Labeau, S., 
Vereecken, C., Blot, S. 
 
2010  
Belgien 

Behavioral 
determinants of hand 
hygiene compliance in 
intensive care units. 

Att identifiera och beskriva 
prediktorer och avgörande 
faktorer för bristande 
efterlevnad till handhygien 
föreskrifter hos 
intensivvårdssjukskötersko
r genom en upprepad enkät 
baserad på en beteende 
teori modell. 

Design: Deskriptiv 
Utfallsmått: Beteende faktorer 
Datainsamlingsmetod: Enkät i 2 
omgångar 
Dataanalys:Faktor-analys. 
IntraClass Correlation (ICC), 
Cronbach alfa, beroende t-test, 
Pearson’s produkt 
momentkonrrelation. 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla ssk 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 
148/108 ssk 
Antal bortfall: 1:a 
gången 40 st,  
2: gången 51 st 

Hög arbetsbelastning verkar inte 
påverkar handhygien följsamheten. 
Ssk var medvetna om effektiviteten 
av bra hand hygien men de 
underskattade konsekvenserna av 
dålig följsamhet och försökte 
förminska problemet. Mest 
framgångsrika är de åtgärder som 
inkluderar olika sätt att nå en 
beteende förändring. 

9/16 
 
Kvantit-
ativ 

Duerink, D.O., Hadi, 
U., Lestari, E.S., 
Roeshadi, D., 
Wahyono, H., 
Nagelkerke, N.J., Van 
der Meulen, R.G., Van 
den Broek, P.J. 
 
2013 
Nederländerna/Indonesi
en 

A tool to assess 
knowledge, attitude and 
behavior of Indonesian 
health care workers 
regarding infection 
control. 

Att undersöka kunskap, 
attityd och beteende mot 
infektionskontroll på två 
universitetssjukhus på ön 
Java med hjälp av ett 
frågeformulär och att 
utvärdera användningen av 
frågeformuläret som ett 
verktyg. 

Design: Deskriptiv 
Utfallsmått: Kunskap, attityd och 
beteende mot infektionskontroll 
Datainsamlingsmetod: Enkät 
samt ostrukturerade intervjuer 
med vissa deltagare 
Dataanalys: chi2-test, ANOVA, 
Spearmans rho, Crohnbach’s 
Alpha 
Etik:- 

Inklusionskriterier: 
50% av varje 
yrkeskategori på varje 
sjukhus och avdelning 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 1036 
Antal bortfall: - 

75% av personalen hade bristande 
kunskap om förebyggandet av VRI. 
Samband mellan kunskap, attityd, 
självskattat beteende och upplevda 
hinder för följsamheten bekräftas. 

8/14 
 
Kvantit-
ativ 
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Erasmus, V., Brouwer, 
W., Van Beeck, E.F., 
Oenema, A., Daha, 
T.J., Richardus, J.H., 
Vos, J., Brug, M.C. 
 
2009  
Nederländerna 

A Qualitative 
Exploration of Reasons 
for Poor Hand Hygiene 
Among Hospital 
Workers: Lack of 
Positive Role Models 
and of Conv- incing 
Evidence That Hand 
Hygiene Preve-nts 
Cross Infection 

Att studera potentiella 
faktorer för följsamhet till 
handhygien bland 
vårdpersonal på en 
sjukhusavdelning. 

Design: Kvalitativ 
Utfallsmått: Faktorer som ger till 
följsamhet 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer i 
fokus-grupper samt indivi- duella 
intervjuer 
Dataanalys: Nvivo  
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Intensivvårds personal 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 9 
grupper med totalt 58 
personer samt 7 
personer. Totalt 65 
Antal bortfall: - 

Personalens tro på effektiviteten av 
handhygien och normer beslutade 
av högre tjänstemän är viktiga. 
Positiva förbilder är viktiga för att 
bryta mönster. 
Workshops och utbildning med 
fokus på att skydda patienter har 
liten effekt när personalen bara vill 
skydda sig själva. 
 

11/14 
 
Kvalitativ 

Erasmus, V., Kuperus, 
M.N., Richardus, J.H., 
Vos, M.C., Oenema, 
A., van Beeck, E.F. 
 
2010 
Nederländerna 

Improving hand 
hygiene behaviour of 
nurses using action 
planning: a pilot study 
in the intensive care 
unit and surgical ward. 

Att undersöka det praktiska 
utförandet av handhygien 
och effekterna av en 
handlingsplan gällande 
handhygienbeteende hos 
sjuksköterskor. 

Design: Pre- och post 
Utfallsmått: Antal 
handhygientillfällen jämfört med 
antal utförd handhygien 
Datainsamlingsmetod: 
Observation och strukturerade 
intervjuer 
Dataanalys: ANOVA 
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 10 
Antal bortfall: 7 

Intervjuer som inkluderar 
handlingsplaner kan vara 
användbara för att öka följsamheten 
till handhygien rutiner för enskilda 
ssk. Handlingsplaner kan hjälpa till 
att överbrygga glappet mellan tanke 
och handling vad gäller 
följsamheten till handhygien. Kan 
därför vara användbart i 
kombination med andra metoder. 

9/16 
 
Kvantit-
ativ 

Fakhry, M., Hanna, 
G.B., Anderson, O., 
Holmes, A., Nathwani, 
D. 
 
2012  
Storbritannien 

Effectiveness of an 
audible reminder on 
hand hygiene 
adherence 

Att förbättra 
sjukvårdspersonalens och 
besökarnas följsamhet till 
handhygien rutiner genom 
ett system med 
rörelsesensorer och 
högtalare som uppmanade 
till att använda handsprit 
för att förebygga 
överföring av infektioner. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 
Utfallsmått: Följsamhet till 
hygien-rutiner, kvarstående 
förbättring vid senare mättillfälle 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer 
Dataanalys: Pearson’s chi2 test 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Besökare, 
sjukvårdspersonal och 
övrig personal 
Exklusionskriterier:  - 
Antal deltagare: 2863 
Antal bortfall: - 

Följsamheten steg från 7,6% till 
49,9%. En omedelbar förbättring 
sågs hos besökare och icke sjukhus 
personal. Motivation och 
engagerade chefer visade sig vara 
lyckade. Låg arbetsbelastning är 
associerade med bra följsamhet 
kring handhygienens riktlinjer. 
Dessa behöver upprepas för att 
uppnå en ihållande effekt.  
 
 

10/16 
 
Kvalitativ 



Resultattabell     Bilaga 1 

! VI!

Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Garus-Pakowska, A., 
Sobala, W., Szatko, F. 
 
2013a 
Polen 

Obervance of hand 
washing procedures. 
Preformed by the 
medical personnel 
before patient contact. 
Part I. 
 

Att bedöma 
överensstämmelsen med 
kravet på rengöring 
/desinfektion av händerna 
före varje kontakt med 
patienten.  

Design: Kvasi observation 
Utfallsmått: Antal handhygien 
tillfällen, genomsnitts tid för 
handtvätt 
Datainsamlingsmetod: 
Deltagande observation 
Dataanalys: Logistisk 
regressionsanalys och 2 sided 
test 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: Ssk 
och läkare på 6 
avdelningar på 3 olika 
sjukhus 
Exklusionskriterier: 
Där det ej gick att 
observera hela 
proceduren 
Antal deltagare: 188 
ssk och läkare. 4101 
möjliga handhygien 
tillfällen 
Antal bortfall: 603  

Två indikatorer definieras för att 
mäta arbetsbelastningens påverkan 
på hygien följsamhet , 
aktivitetsindex/index för effektiv 
arbetsbörda. 
Aktivitetsindex påverka inte medan 
arbetsbörde index påverkades. Den 
medicinska personalen använder 
skyddshandskar som ett substitut för 
handtvätt. Sämre hand hygien 
följsamhet vid sårvård, 
blodprovstagning och insättning av 
PVK. 

13/16 
 
Kvantita-
tiv 

Garus-Pakowska, A., 
Sobala, W., Szatko, F. 
 
2013b 
Polen 
 

Obervance of hand 
washing procedures. 
Preformed by the 
medical personnel after 
patient contact. Part II. 
 

Att bedöma 
överensstämmelsen med 
kravet av 
rengöring/desinficering 
händerna efter varje 
patientkontakt. 
 

Design: Kvasi-experimentell 
Utfallsmått: Varaktigheten av 
hygien, d.v.s. under hur lång tid 
personalen tvättade sina händer. 
Datainsamlingsmetod:observatio
ner  
Dataanalys: two sided test, 
logistisk regressions modell 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: Ssk 
och läkare 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 188 
ssk och läkare. 3498 
observationer 
Antal bortfall: 603 
observationer 

Högre arbetsbelastning är orsaken 
till att hygienrutiner på sjukhus 
oftare försummas. Handtvätt-
/desinfektionstiden är i genomsnitt 
hälften så lång som rekommenderat. 
Efterlevnaden av hygienrutiner 
påverkas av arbetsbördan. Ju fler 
aktiviteter de anställda hade att 
utföra desto mer sällan tvättade de 
sina händer. 

11/16 
 
Kvantit-
ativ 

Harne-Britner, S., 
Allen, M., Fowler, K.A.  
 
2011  
USA 

Improving hand 
hygiene adherence 
among nursing staff 

Att undersöka 
effektiviteten av utbildning 
och beteende interventioner 
för att öka följsamheten till 
handhygien samt att 
undersöka om ökning av 
handhygienen håller i sig 6 
månader efter inter-
ventionen och att titta på 
samband mellan hand-
hygien följsamhet och antal 
VRI på de studerade 
enheterna. 

Design:Kvasi-experimentel 
Utfallsmått: följsamhet till 
rutiner, antal VRI 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer under 6 månader 
Dataanalys:Chi2- test, Fisher 
exact test, ANOVA 
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Tjänstgörande personal 
på 3 avdelningar 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 1203 
observationer 
Antal bortfall: - 

Endast utbildning, inte ens utökad 
utbildning räcker för att öka 
följsamheten. Däremot ger positiv 
förstärkning en miljö som främjar 
offentlig belöning såsom 
klistermärken, diagram och 
erkännande i gruppen och detta kan 
påverka följsamheten. 

9/16 
 
Kvantit-
ativ 
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Korniewicz, D.M., El-
Masri, M. 
 
2008 
USA 

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

Att utforska vilka faktorer 
som kan associeras med 
handhygien följsamhet hos 
hälsovårdspersonal i det 
dagliga arbetet. 

Design: Deskriptiv  
Utfallsmått: Antal som utförde 
hand-hygien före och efter 
patient- arbete och risker de 
utsatts för  
Datainsamlingsmetod: 
Observation, enkät med slutna 
frågor  och frågeformulär 
Dataanalys: SPSS, deskriptiv 
analys, GEE analys 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 47 
hälsovårdspersonal/ 
612 observationer 
Antal bortfall: 11 

Före arbetsuppgiften var 
följsamheten till handhygien 41,7% 
efter arbetsuppgiften var 
följsamheten 72,1%. Standarden på 
handhygienen var högre när man 
utförde högrisk procedurer och när 
man utsattes för blod. Beteendet 
beror mer på personalens själv-
bevarelsedrift än på att de tänker på 
kvalité och säkerhet för patienten. 

9/16 
 
Kvantit-
ativ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee, K., Burnett, E., 
Morrison, K., Ricketts, 
I. 
 
2014 
Storbritannien 
 
 

Use of hand-held 
computers to determine 
the relative contribution 
of different cognitive, 
attitudinal, social, and 
organizational factors 
on health care workers’ 
decision to 
decontaminate hands 

Att med hjälp av en 
handdator anonymt samla 
in data vid tidpunkten för 
beslutsfattandet om 
huruvida man tvättar 
händer och bestämma den 
relativa betydelsen av olika 
kognitiva, attitydmässiga, 
sociala och organisatoriska 
faktorer. 
 

Design: Deskriptiv 
Utfallsmått: antal 
handhygientollfällen 
Datainsamlingsmetod: 
Handdator med enkätsfrågor 
Dataanalys: chi 2 test, t-test, 
Pearson produkt moment 
koefficients, Kolmogorov- 
Smirnovs test  
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Man utsåg dessa 
personer 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 10 
läkare, 25 ssk, 5 
fysioterapeuter. 
Antal bortfall: - 

Efterlevnaden var större än väntat 
efter exponering för kroppsvätska 
och innan aseptiska arbetsmoment 
och mindre än väntat före patient-
kontakt. Detta var inte signifikant. 
Deltagarna skattade sin efterlevnad 
högt trots inspelade fall där de inte 
gjorde vad de trodde att de skulle 
göra. Detta tyder på att personalen 
kan ha en annan definition av 
överensstämmelse än strikt 
observation av riktlinjerna. 

7/16 
 
Kvantit-
ativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macedo, C., Jacob, 
E.M., Silva, V.P., 
Santana, E.A., Souza, 
A.F., Marra, A.R.,  
Santos, O.F., 
Cendorogio, M., 
Edmond, M.B. 
 
2011 
Brasilien 

Positive deviance: 
using a nurse call 
system to evaluate hand 
hygiene pratices 

Att utvärdera ett "nurse call 
system" som ett redskap i 
"positive deviance" 
metoden för att förbättra 
följsamhet till handhygien 
rutiner.  
 

Design: Kvasi-experimentell 
studie 
Utfallsmått: Spritåtgång, antal 
sskbesök / patientsal och antal 
VRI. 
Datainsamlingsmetod: 
Elektronisk registrering av sprit 
och närvaro 
Dataanalys: Chi2-test, Fichers 
exakt test 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Alla som använde 
handsprit på de 2 
inkluderande 
avdelningarna 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: alla 
som använde handsprit 
Antal bortfall: - 

Genom föreläsningar och 
förbättrade handhygien rutiner kan 
antalet VRI minskas. För ett hållbart 
resultat är det viktigt att både 
personal och ledningen på sjukhuset 
prioriterar hygienfrågorna. Att 
använda strategier som innefattar 
personalens eget engagemang i 
planeringen av nya strategier leder 
till bättre resultat.  

8/16 
 
Kvantit-
ativ 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Marra, A.R., Noritomi, 
D.T., Westheimer 
Cavalcante, A.J., 
Sampaio Camargo, T. 
Z., Bortoleto, R.P., 
Durao Junior, M.S., 
Apisarnthanarak, A., 
Laselva, C., de Souza 
Pimentel, W., Rolim 
Ferraz, L.J., Fátima dos 
Cardoso, M., da Silva 
Victor, E., Pavão dos 
Santos, P.O., 
Cendoroglo Neto, M., 
Edmond, M.B. 
 
2013 
Brasilien, Thailand 

A multicenter study 
using positive deviance 
for improving hand 
hygiene compliance 

Att utvärdera en strategi för 
att förbättra inställningen 
till handhygien på flera 
sjukhus. 

Design:Deskriptiv 
Utfallsmått: Antal VRI, 
spritåtgången 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer 
Dataanalys: Symmetrisk 
korrelations struktur, dubbelsidig 
alternativhypotes 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: All 
personal med 
patientkontakt på de 
aktuella avdelningarna 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 5791 
observationen före 
interventionen och 
11724 observationer 
efter. 
Antal bortfall: - 

Positive deviance visade sig vara ett 
mycket lovande metod för att 
förbättra handhygienen inom flera 
slutenvårds avdelningar och 
associerades med en minskning av 
den genomsnittliga vårdtiden och 
förekomsten av VRI. 
 

8/16 
 
Kvantit-
ativ 

McAteer, J., Stone, S., 
Fuller, S., Michie, S.  
 
2014  
Storbritannien 

Using psychological 
theory to understand 
the challenges facing 
staff delivering a ward-
led intervention to 
increase hand hygiene 
behavior: a qualitative 
study. 

Att kartlägga faktorer som 
hjälpte eller hindrade 
implementeringen av 
"feedback intervention 
trial"(FIT) . 
 

Design: Kvalitativ 
Utfallsmått: Intervjusvaren 
Datainsamlingsmetod: Semi 
strukturerade intervjuer  
Dataanalys: TDF, inter-rater 
avtal 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Hygienansvariga på 33 
avdelningar på 16 
sjukhus inbjöds att 
delta. 
Exklusionskriterier: De 
som inte svarade 
Antal deltagare: 17 
Antal bortfall: 16 

De domäner som mest sannolikt 
förklarade bristfälligt genomförande 
av hand hygien var 
"miljösammanhang och resurser", 
"föreställningar om kapacitet", 
"sociala influenser" och "känslor".  

13/14 
 
Kvalitativ 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

McLaws, M-L., 
Maharlouei , N., 
Yousefi, F., Askarian, 
M. 
 
2012 
Iran 
 
 

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

Att identifiera signifikanta 
faktorer för handtvätt i 
samband med sjukhus ren 
och oren kontakt på 
sjukhus.  

Design: : Tvärsnittsstudie 
Utfallsmått: Vad som påverkar 
handtvätt 
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
Dataanalys: Likert - typ scale, 
Cronbach alpha coefficient, 
bakåt linjär regression, kvartil 
avståndet (ålder), odds kvoter, 
multipel logistisk 
regressionsanalys 
Etik: - 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor, 
medicin- och 
sjuksköterskestudenter 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 1077 
Antal bortfall: 123 

Man fann 5 faktorer som påverkade 
följsamheten efter patientkontakt.  
Den starkaste faktorn var det inlärda 
beteendet. Den vårdpersonal som 
angav hög följsamhet till 
handhygien i samhället hade också 
hög följsamhet i vårdarbetet. Det 
visar att kampanjer för att öka 
medvetenheten om hygien i 
samhället medför förbättringar i 
följsamhet till handhygien på 
sjukhus. 

9/16 
 
Kvantit-
ativ 

O’Boyle, C.,A. Henly, 
S.J., Larson,E. 
 
2001 
USA 
 

 

Understanding 
adherence to hand 
hygiene 
recommendations: The 
theory of planned 
behavior 
 

Att beräkna övergripande 
handhygien 
rekommendationer. 
Att beskriver relationer 
mellan variabler från 
Theory of planned 
behaviour (TPB), 
självrapporterad 
följsamhet, observerad 
följsamhet och 
aktivitetsnivå i 
vårdenheten.  
Att testa en 
förklaringsmodell baserad 
på TPB för självrapporterat 
och observerat handtvätts 
beteende i intensiv- och 
intermediärvård.  

Design: longitudinell 
observations design 
Utfallsmått: Korrelationen 
mellan självrapporterad och 
observerade följsamhet, vilka 
variabler som styr 
Datainsamlingsmetod: Cronbach 
alpha,  Pearson korrelations-
koefficienter, TPB. 
Dataanalys: Enkät och mätning 
av handtvätt 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: : 
Sjuksköterskor som 
tillhandahåller direkt 
patientvård, som var 
anställda i minst 6 
månader och som 
arbetade minst 1 dag 
per vecka i genomsnitt 
var berättigade till 
deltagande. 
Exklusionskriterier: 
Sjukhus ett 
exkluderades efter 
pilotstudie 
Antal deltagare: 100 av 
474 möjliga 
Antal bortfall: 374 av 
474 

TBP variabler, inklusive avsikt att 
praktisera handhygien kunde inte 
förutse faktisk, observerad 
handhygien. Istället fanns för 
intensitet i aktivitet i 
omvårdnadsenheten vid tidpunkten 
för observationen ett signifikant 
negativt samband med observerad 
följsamhet till handhygien 
rekommendationer. D.v.s. 
följsamhet var lägre när arbetet var 
stressigt. 

10/16 
 
Kvantita-
tiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultattabell     Bilaga 1 

! X!

Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Pessoa-Silva, C.L., 
Posfay-Barbe, K., 
Pfister, R., Touveneau, 
S., Perneger, T.V., 
Pittet, D 
 
2005 
Schweiz 
 
 

Attitudes and 
perceptions toward 
hand hygiene among 
healthcare workers 
caring for critically ill 
neonates 
 

Att identifiera övertygelser 
och uppfattningar som är 
förknippade med avsikt att 
följa handhygien bland 
neonatal vårdpersonal. 
 

Design: Kvalitativ 
Utfallsmått: Vad som styr 
avsikten att följa hygienrutiner 
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
Dataanalys: Cronbachs alpha 
koefficient, Logistisk 
regressionsanalys och odds 
kvoter. Bivariata analyser och 
multivariata analyser. 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: Ssk 
och läkare från en 
avdelning 
Exklusionskriterier: : 
Frågor med Cronbachs 
alpha koefficient med 
<0,2 exkluderades (två 
frågor) 
Antal deltagare: 61 
Antal bortfall: 19 

De flesta ansåg det lämpligt att 
utföra handhygien, som uttrycks 
med en positiv attityd, antingen före 
eller efter någon typ av direkt 
kontakt med patienten. De flesta 
deltagarna hade en positiv 
uppfattning om sin egen 
överlägsenhet gentemot handhygien 
vid patientkontakt, denna 
uppfattning var mindre än 50 % vid 
kontakt med omgivningen och efter 
handskborttagning. Uppfattning om 
kollegors följsamhet av handhygien 
var låg, endast vid pvk sättning 
överstiger den 50 %.  

9/16 
 
Kvalitativ 

Picheansathian, W., 
Pearson, A., 
Suchaxaya, P. 
 
2008  
Thailand, Australien, 
Indien 

The effectiveness of a 
promotion programme 
on hand hygiene 
compliance and 
nosocomial infections 
in a neonatal intensive 
care unit. 

Att undersöka vilken 
inverkan ett främjande 
program har för 
handhygien utövandet och 
dess effekt på antalet VRI 
på en neonatalavdelning. 

Design: Kvasi-experimeltell 
Utfallsmått: 
Datainsamlingsmetod:Focusgrup
per, djup intervjuer, 
observationer 
Dataanalys: chi2-test, Pearson’s 
produktmoment korrelation, 
innehålls analys av focusgrupper 
och intervjuver.  
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: All 
personal på 
avdelningen 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 26 
omvårdnadspersonal 
Antal bortfall: - 

Följsamheten korrelerade inte med 
arbetsbelastningen. Antalet VRI 
minskade inte efter programmet, 
troligen pga att infektioner har 
många orsaker. Alla deltagare sa att 
de utförde handhygien bättre efter 
programmet. Studien visar att ett 
program med flera insatser och 
fortsatt uppmuntran är nyckel 
faktorer som leder till en bibehållen 
hög nivå av ändamålsenligt 
handhygien utövande. 

6/16 
 
Kvantit-
ativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultattabell     Bilaga 1 

! XI!

Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 
Ansats 

Rees, S., Houlahan, B., 
Sanford-Ring, S., 
Shore, T., Schmitz, M. 
 
2013 
USA 

Success of a 
multimodal program to 
improve hand hygiene 
compliance 

Att undersöka införandet 
av en kvalitetsförbättring 
med inriktning på ett 
handhygien program som 
använde multimodala 
interventioner bestående av 
en skräddarsydd utbildning, 
månatliga uppföljningar 
och påminnelser kan öka 
handhygienen och 
bibehålla den ökningen. 

Design: Icke randomiserad 
kontrollerad studie, kvalitets-
förbättring 
Utfallsmått: Följsamhet till hand-
hygien regler 
Datainsamlingsmetod: 
Observationer, enkät 
Dataanalys: - 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: All 
personal på sjukhuset 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 
2951/9648 
observationer 
Antal bortfall: - 

Resultatet stöder andra studier som 
visat att enbart utbildning inte 
räcker för att öka handhygienen- 

7/16 
 
Kvantita-
tiv 

Sax, H., Uçkay, I., 
Richet, H., 
Allegranzi,B.,  Pittet, 
D. 
 
2007  
Schweiz 

Determinants of good 
adherence to hand 
hygiene among 
healthcare workers who 
have extensive 
exposure  

Att fastställa 
mängden/antalet olika 
beteende komponenter som 
styr sjukvårdspersonalens 
motivation att följa hand 
hygien rutinerna på en 
sjukvårdsinrättning med en 
tio årig historia av 
handhygien kampanjer 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie  
Utfallsmått: Beteende 
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
Dataanalys: chi2 test Fisher 
exakt test Mann -Whitney U test 
Wilcoxon 's teckenrangtest 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Stickprov från de olika 
personal-kategorierna 
Singlat slant, tagit 
varannan person 
Exklusionskriterier: - 
Antal deltagare: 2961 
Antal bortfall: 1919  
Läkare, ssk, 
undersköterskor  

Förmågan att tro på sitt eget 
beteende är stort. De svarande 
bedömde sig utföra handhygien i 
högre grad än siffrorna som 
sjukhuset publicerar. De uppfattade 
nyttan med handhygien högt. 
Interventionen bör vara 
multimodala och inkludera 
lättillgängliga ”verktyg” för 
handhygien på vårdplatsen . 

10/16 
 
Kvantit-
ativ 

Whitby, M., McLaws, 
M-L., Ross, M.W. 
 
2006 
Australien 

Why Healthcare 
Workers Don’t Wash 
Their Hands: A 
Behavioral Explanation 

Att belysa beteendet i 
samband med handtvätt 
bland sjuksköterskor. 
 

Design: Deskriptiv, kvalitiativ 
Utfallsmått:Beteende 
Datainsamlingsmetod:Semistrukt
urerade intervjuer i fokus-
grupper med ssk, barn, 
mödrar.Frågeformulär till ssk 
Dataanalys: ”Theory of planned 
behavior” Cronbach Alpha 
cofficient, Likehood skala 
Etik: Ja 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor på 4 
avdelningar på 2 
sjukhus samt mödrar 
och barn (ej patienter) 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare:1238 
ssk fick fråge-formulär. 
I fokus-grupperna 64 
ssk, 64 barn och 64 
mödrar 
Antal bortfall: - 

De ssk som fyllde i enkäter svarade 
att de inte hade tid att tvätta 
händerna, detta stämmer med andra 
studier. Upplev tidsbrist, gör att ssk 
handlar efter en själv-utvecklad 
riskbedömning för att bedöma om 
handtvätt är nödvändig. Alla 
grupper uttryckte identiska tankar 
om handtvättning det tyder på att 
handtvättbeteendet och dess 
utförandet uppvecklas under tidig 
barndom och genomgår därefter 
endast liten ändring. 

13/14 
 
Kvalitativ 
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! I!

Definitioner 
 

Hawthorne effekten – Förklarar hur sociala faktorer, såsom gruppnormer och informellt ledarskap, 

påverkar produktiviteten. Gör att personer omedvetet ändrar sitt beteende eftersom de vet att de är 

observerade (Nationalencyklopedin, i.d.). 

 

Positive deviance – metod att positivt förändra individers tillvägagångssätt och prestationer (på 

arbetsplatsen). Metoden förespråkar att befintliga positiva avvikande arbetssätt identifieras, 

analyseras och appliceras på resten av individerna i samma grupp via en ”bottom-up” process. 

Avsikten är att skapa en bestående och lönsammare lösning som vanliga konventionella 

förändringsmetoder inte brukar åstadkomma (positivedeviance, n.d.). 

 

TPB – (Theory of planned behavior) - "teorin om planerat beteende", förklarar vilka av de allmänt 

gällande normer som är individen är benägen att följa och dennes upplevda förmåga att kontrollera 

och styra eget beteende (Egidius, 2008). 

 


