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Abstrakt 
  

Bakgrund. Sjuksköterskans förmåga att utföra handhygien har visat sig ha god effekt vad 

det gällde att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI). Syfte. Belysa 

Sjuksköterskans följsamhet till handhygien och undersöka faktorer som påverkar 

följsamheten till handhygien inom slutenvården. Metod. Arbetet utformades som en 

litteraturöversikt som baserades på kvantitativa (n=10) och kvalitativa (n=1) artiklar som 

analyserades med induktiv analys. Resultat. Observerad följsamhet var lägre än den 

självskattade följsamheten och följsamhet innan patientkontakt var lägre än efter 

patientkontakt. Attityder, samarbete, arbetsbelastning, utbildning och tillgänglighet var 

faktorer som påverkade sjuksköterskan i utförandet av handhygien. Diskussion. Hälso- och 

sjukvårdslagen syftar till att vården ska vara säker och hygienisk vilket ej uppfyllts vid 

bristande handhygien. Sjuksköterskan ville utföra bättre handhygien än vad som utfördes 

men flertalet faktorer spelade in. Följsamheten innan och efter patientkontakt kunde kopplas 

till attityden att skydda sig själv respektive patienten. Samarbete med patienten sågs vara 

fördelaktigt för utförandet av handhygien. Slutsats. Förutom sjuksköterskans egna ansvar 

att utföra handhygien framkom att organisationen besatt ett betydande ansvar relaterat till 

arbetsbelastning, utbildning och patientsäkerhet. Det ansågs därför vara av stor vikt att 

anställa fler sjuksköterskor för att minska arbetsbelastningen och utbilda sjuksköterskor 

gällande handhygien.  

 

Nyckelord: Omvårdnad. Sjuksköterska. Handhygien. Följsamhet. Vårdrelaterad 

infektion. Litteraturöversikt. 
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Introduktion  

På 1850-talet bekämpade Florence Nightingale sårinfektioner genom renlighet, detta kan liknas 

med idag då vi bekämpar vårdrelaterade infektioner (VRI) med hygienrutiner (Ericson och 

Ericson, 2009, s. 9-10). VRI leder till sänkt livskvalitet och ökad dödlighet för den drabbade. 

European Centre for Disease Prevention and Control uppskattar att 4 131 000 patienter drabbas 

av cirka 4 544 100 episoder av VRI varje år i Europa samt att kostnaderna för VRI uppstiger till 

sex biljoner dollar per år i Europa (World Health organisation, u.å).  Harbarth, Sax och 

Gastmeier (2004) menar att uppskattningsvis skulle 20 procent av alla VRI kunna förebyggas 

genom optimalt utförda hygienrutiner. Allegranzi och Pittet (2009) menar att handhygien 

speciellt spelar en viktig roll för att minska VRI. Därför anses följsamhet till riktlinjer gällande 

handhygien vara viktigt. Henderson (1955/1991, s. 42) menar att det specifikt är sjuksköterskans 

roll att skydda patienten mot VRI då det är sjuksköterskan som har kontinuerlig kontakt med 

patienten.  

 

Bakgrund 

Historik 

Ericson och Ericson (2009, s. 9-10) refererar till Florence Nightingale och påstår att så länge 

människan har vårdat så har det existerat VRI. På 1850-talet utrustade Florence Nightingale 32 

sjuksköterskor för att bekämpa sårinfektioner i Krimkriget. Hon använde sig av metoder för att 

förbättra luften, näringen och avloppssystemet, hon införde även handdesinfektion och 

klädbyten. Allt detta gjorde att VRI minskade och dödligheten minskade från 42 till 2 procent. 

Ericson och Ericson (2009 s. 11) beskriver att förlossningsläkaren Ignaz Semmelweis samtidigt 

identifierade att det fanns ett samband mellan obduktion och barnsängsfeber. Ignaz 

Semmelweis hade en teori om att de döda hade ett gift som läkarna blev exponerade för vid 

obduktion som de sedan förde vidare till kvinnor vid förlossningen. Han införde obligatorisk 

handtvättning med klorin efter obduktion och dödligheten sjönk från 10 till 1 procent. Ignaz 

Semmelweis teori fick många motståndare. Louis Pasteur var en berömd professor i kemi som 
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30 år senare bekräftade Ignaz Semmelweis teori. Louis Pasteur påvisade förekomsten av 

streptokocker vilket var bakterien Ignaz Semmelweis syftade till (Ericson & Ericson, 2009, s. 11).  

 

Vårdrelaterade infektioner  

Socialstyrelsen (2006, s. 19) refererar till socialstyrelsen (1967) som definierar en VRI som en 

infektion som drabbar en patient till följd av vistelse på sjukhus oavsett om infektionen visar sig 

före eller efter vården. Även en infektion som personal dragit på sig under arbetstid räknas som 

en vårdrelaterad infektion. Världshälsoorganisationen (WHO, u.å) påtalar att VRI är en stor 

utmaning inom hälso- och sjukvården. VRI kopplas till försämrad livskvalitet, stigande 

dödlighet, förlängd vårdtid samt merkostnader för sjukvården. WHO refererar till European 

Centre for Disease Prevention and Control som rapporterat att den genomsnittliga förekomsten 

av vårdrelaterade infektioner är ca sju procent. De uppskattar att 4 131 000 patienter drabbas av 

cirka 4 544 100 episoder av VRI varje år i Europa samt att kostnaderna för VRI uppstiger till sex 

biljoner dollar per år i Europa. Enligt socialstyrelsen (2006, s. 23) drabbar VRI ofta personer med 

nedsatt immunförsvar, därför är förtidigt födda och gamla är särskilt utsatta. Sjukdomar och 

medicinska behandlingar kan påverka immunförsvaret som till exempel antibiotika som rubbar 

den normala bakteriefloran ökar risken för vårdrelaterade infektioner. WHO (u.å) menar att 

faktorer som kan orsaka vårdrelaterade infektioner kan vara bristande vårdhygien, 

underbemanning, överbeläggning, bristande kunskap om vårdhygien samt frånvaro av 

riktlinjer. Korrekt tillämpning av hygienrutiner är enkla och billiga medel för att minska VRI. 

Harbarth et al. (2004) beskriver att VRI kan minska från 10 till 70 procent med hjälp av korrekt 

utförda hygienrutiner. Utefter dessa siffror uppskattas 20 procent av alla VRI kunna 

förebyggas.  

Hygien  

Svensk MeSH (2018b) definierar att begreppet “hygiene” eller som den svenska översättningen 

lyder “hygien” i större sammanhang är samma som renlighet. Det är även vetskap om 

utförande och bevarandet av en hälsofrämjande miljö. Kirkevold (2000, s. 103). Beskriver 
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Florence Nightingales omvårdnadsfilosofi syftar till att det finns ett samband mellan människa 

och miljö. Renlighet och hygien är de viktigaste faktorerna för att förhindra förgiftnings 

processer i kroppen som orsakas av icke sanitär omvårdnad och att renlighet främjar naturens 

egna hälsofrämjande processer. Omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons menar att 

renligheten har både fysiskt och psykiskt värde. Renlighet är viktigt för patientens psykiska 

hälsa samt att det minskar infektionsrisken (Henderson, 1955/1991, s. 38). Ericson och Ericson 

(2009, s. 19-20) anger att det finns två olika typer av kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta är en 

smitta som sprids utan mellanhänder från en infekterad individ till en annan individ. Indirekt 

kontaktsmitta är en smitta som sprids via mellanhänder, det anses vara den vanligaste 

smittvägen inom vården. Det kan ske via kontaminerade kläder, föremål eller händer.  

 

Enligt Socialstyrelsen (SFOS, 2015:10) finns det hygienkrav för personer som arbetar inom 

hälso- och sjukvården. Dessa kallas basala hygienrutiner. Angående arbetskläder så ska dessa 

enbart användas på arbetet och ej privat. Ärmarna på arbetskläderna får ej gå längre än till 

armbågen. Arbetskläderna ska bytas varje dag samt när det blivit förorenade. Perry, Marshall 

och Jones (2001) uttrycker att arbetskläder är en stor smittkälla inom vården och påvisar vikten 

av att byta kläder vid kontaminering. Socialstyrelsen (SFOS, 2015:10) påvisar att plastförkläde 

ska användas vid patientkontakt och risk för kontakt med kroppsvätskor. Gaspard et al. (2008) 

menar att plastförkläden är ett mycket effektivt och enkelt sätt att minska kontamineringen av 

arbetskläder och därmed minska smittspridningen från dem. Socialstyrelsen (SFOS, 2015:10) 

påvisar att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha uppsatt hår så att det ej hänger över patienten. 

Naglarna ska hållas korta och får ej prydas med konstgjorda material. Juma (2005) menar att 

långa naglar är en smittkälla inom vården och menar att det ökar risken för att handskar ska gå 

sönder vid användning. Gammalt flagnat nagellack har påvisats ha mer bakterier än nytt och 

intakt nagellack. Socialstyrelsen (SFOS, 2015:10) påtalar att underarmar och händer ska hållas 

fria från smycken och andra potentiella smittkällor. Martin (2017) påpekar att ringar frekvent 

ses på hälso- och sjukvårdspersonal, specifikt vigselringar. Yildirim et al. (2008) menar att hälso- 

och sjukvårdspersonal som bär ringar under arbetet har mer mikroorganismer på händerna 
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jämfört med personal utan ringar. Detta trots att de utfört likvärdig handtvätt.  

 

Socialstyrelsen (SFOS 2015:10) menar att handhygien är en stor del av de basala 

hygienrutinerna. Allegranzi et al. (2009) menar att handhygien speciellt spelar en viktig roll för 

att minska smittspridning då smittspridning ofta sker via kontaminerade händer.  

Socialstyrelsen (SFOS 2015:10) menar att händerna ska tvättas när de är eller upplevs smutsiga 

och vid kontakt med kroppsvätskor. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att det 

är av stor vikt att sjuksköterskan arbetar på ett sådant sätt som minskar kontamineringen av 

händerna (Harmer & Henderson, 1955, s. 224). Jumaa (2005) påpekar att handfat och pumpar är 

potentiella smittkällor, sensorer på handfat och pumpar leder till därmed till färre smittkällor. 

Handdukar har visats ej optimalt i sjukhusmiljöer då detta leder till ökad smittspridning. Det 

finns istället flertalet andra sätt att torka händerna på så som papper, lufttork och självtorkning 

vilket är metoder som visats vara likvärdiga och bra metoder. Socialstyrelsen (SFOS 2015:10) 

delger att efter handtvätt ska händerna ska rengöras med ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel. Jumaa (2005) menar att handdesinfektionsmedel har god effekt på 

många bakterier och virus. Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel har påvisats ha mycket 

bättre effekt än handtvål med desinfektionsmedel i. Socialstyrelsen (SFOS 2015:10) påpekar att 

handdesinfektion ska användas när händerna är torra. Hübner et al. (2006) uppger också att 

handdesinfektionen har bäst effekt då händerna är torra. Socialstyrelsen (SFOS 2015:10) syftar 

till att handsprit ska användas både före och efter patientkontakt, hantering av produkter som 

ska hållas rena, handtvätt och handskar. Handskar ska användas vid patientkontakt och vid 

risk för kontakt med kroppsvätskor. Kuzu et al. (2005) påpekar att det är av stor vikt av att 

använda handskar enligt riktlinjer men utan att använda det som ett substitut för handtvätt 

eller handdesinfektion.   

Följsamhet till riktlinjer 

Det finns specifikt två begrepp som används för att beskriva följsamhet, dessa är “compliance” 

och “adherence”. Ordet "compliance" kommer ursprungligen från det latinska ordet complire 
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som definieras att slutföra en åtgärd, transaktion eller process eller att uppfylla ett löfte. Ordet 

“adherence” kommer ursprungligen från det latinska ordet adherence, vilket innebär att hålla 

fast vid, hålla nära eller förbli konstant (Aronson, 2007). Svensk MeSH (2018a) definierar 

begreppet “guideline adherence” eller som den svenska översättningen lyder “följsamhet till 

riktlinjer” som förmågan till anpassning till riktlinjer, rekommendationer och anvisningar. 

Socialstyrelsen (u.å) menar att riktlinjer är framtagna efter aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet. Riktlinjer finns till för att påvisa nyttan och risker med åtgärder samt ge stöd till 

hälso-och sjukvården att prioritera rätt åtgärder till dem som har störst behov. Riktlinjerna är 

enbart rekommendationer och ej juridiskt bindande. DuBois (2004) menar att följsamhet till 

riktlinjer oftast anses vara gynnande men samtidigt kan det finnas tider då följsamhet inte är 

önskvärt. Det kan till exempel vara då det är uppenbart att följsamhet kommer att skada en 

individ. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att sjuksköterskan måste besitta 

den kunskap som behövs för att själv kunna avgöra när riktlinjer är bra att tillämpa och när det 

inte passar (Harmer & Henderson 1955, s. 188).  

 

Sjuksköterskans ansvar  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 1 kap. 1 § omfattar personal som jobbar inom hälso- 

och sjukvården i kommun och landsting. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 1 kap. 2 § 

beskriver krav på hälso- och sjukvården. Vården ska vara hälsofrämjande, ska utföras på ett sätt 

som uppfyller kraven för god vård, inneha bra kvalitet och av vara av god hygienisk standard. I 

Patientlagen (SFS, 2014:821) 5 kap. 1 § beskrivs att hälso- och sjukvården ska utformas med 

patienten i så stor utsträckning som möjligt. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 4 § 

påtalas det att hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera till vårdgivare om en patient 

drabbats av vårdskada i samband med undersökning, vård eller behandling.  3 kap, 2 § 

beskriver att det är vårdgivarens ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada. 3 § beskriver att vårdgivaren har ett ansvar att utreda 

händelser som har eller har kunnat medföra vårdskada. 1 kap, 5 § definierar vårdskada som 
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lidande, kroppslig eller psykisk samt dödsfall som kunnat undvikits vid kontakt med 

sjukvården.  

 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

står det att den sjuksköterskan arbetar i team och ansvarar för att samordna 

omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att vara väl införstådd i omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskan ska arbeta patientcentrerat och värna om patientens behov, rättigheter och 

möjligheter. Sjuksköterskan ska använda sig av evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. 

Sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebygga vårdskador. Sjuksköterskan arbeta 

patientsäkert och tillämpa följsamhet gentemot regelverk och riktlinjer. Sjuksköterskan ska 

delta i kvalitetsutveckling. Vårdskada samt risk för vårdskada ska rapporteras. Sjuksköterskan 

ska även göra riskbedömningar angående vårdskada, identifiera förbättringsåtgärder samt 

delta i uppföljning och utvärdering (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Virginia Henderson 

beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska hjälpa både friska och sjuka och utföra 

åtgärder som verkar hälsofrämjande. Sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens 

grundläggande behov. Sjuksköterskan ska ta eget initiativ och ansvar över dessa 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskan tillsammans med sina kollegor ska utforma vårdprogrammet 

tillsammans med patienten. Hon påtalar att sjuksköterskan arbetar för patienten och att 

patientens delaktighet är högst viktig för en fungerande vård (Henderson, 1955/1991, s. 10-13). 

Virginia Henderson förklarar vidare att det finns flertalet grundläggande behov patienten har 

som sjuksköterskan ska beakta i vården, en av dessa är att skydda patienten från vårdskador 

såsom infektion. En patient som är i behov av vård har inte samma möjlighet att påverka sin 

omgivning som den friska personen har. Även om sjukhuset skulle ha en hög hygienisk 

standard så har sjuksköterskan mycket ansvar när det gäller bland annat smittspridning 

eftersom att det är sjuksköterskan som har kontinuerlig kontakt med patienten (Henderson, 

1955/1991, s. 42).  
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Problemformulering 

VRI leder till lidande och sänkt livskvalitet för patienter samt att det leder till merkostnader för 

samhället. Handhygien är en viktig del i de basala hygienrutinerna för att stoppa 

smittspridning och förekomsten av VRI eftersom smittspridning ofta sker via kontaminerade 

händer. Sjuksköterskan har kontinuerlig kontakt med patienten och har därför ett stort ansvar 

att skydda patienten mot VRI. Det anses vara av stor vikt att utforska sjuksköterskans 

följsamhet till riktlinjer angående handhygien och identifiera de faktorer som påverkar 

utförandet av handhygien.  

 

Syfte   

Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskans följsamhet till handhygien och undersöka 

faktorer som påverkar följsamheten till handhygien inom slutenvården.                                                                                                                    

 

Frågeställningar 

1. Hur ser sjuksköterskans följsamhet till handhygien ut inom slutenvården? 

2. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans följsamhet till handhygien inom 

slutenvården?  

 

Metod  

Arbetsprocessen i detta arbete är inspirerad av Polit och Beck (2017 s, 98). Se figur 1. 

 



 

  

 

 

8 
 

 

Figur 1, översikt över arbetsprocess.  

 

Design  

Designen på detta examensarbete är en litteraturöversikt. Polit och Beck (2017, s 733) beskriver 

att en litteraturöversikt är sammanställd kunskap inom ett område eller problem. En 

sammanställning av vetenskapliga artiklar i både kvalitativ och kvantitativ design har använts i 

detta arbete eftersom att båda designerna anses svara på syftet.  

 

Litteratursökning   

Databaser 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Polit och Beck (2017, s. 92) används 

Cinahl och PubMed av sjuksköterskor för att söka vetenskaplig information inom omvårdnad 

och medicin.  

 

Sökord  

Vid val av sökord väljs först ett ämne och utefter det mer centrala begrepp. Sökord används för 

att hitta litteratur som passar till syftet (Polit och Beck, 2017, s. 90-91). Sökord till Cinahl valdes 

med hjälp av Cinahl Headings och sökord till PubMed valdes med hjälp av Medical Subject 

Headings (MeSH). Polit och Beck (2017, s. 92- 95) menar att Cinahl Headings och MeSH 

används för att hitta huvudområden och underkategorier som sedan kan användas till sökord 
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som passar i Cinahl respektive PubMed. Sökorden användes som fritext för att bredda 

sökningarna. Sökorden som valdes ut ansågs relevanta för syftet. Sökorden användes i 

sökningen i respektive databas med operatorn AND emellan för att få med alla sökord och 

operatorn OR användes mellan sökord för att få fler träffar. Enligt Polit och Beck (2017, s. 91) så 

används operatorn AND emellan sökorden för att koppla ihop dessa så att alla sökord kommer 

med och operatorn OR används emellan när det finns sökord som berör samma sak och bara ett 

av dessa sökord behöver finnas med. Sökschema av sökord redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1, sökschema över sökord. 2018-01-22. 

#Nummer   Sökord  Träffar i Cinahl  Träffar i PubMed 

#1 nurse 376 305 350 288 

#2 nurses  376 305 232 579 

#3 hand hygiene  2 863 9 728 

#4 handwashing   3 123 7 970 

#5 hand disinfection  527 6105 

#6 glove use  1017 4 127 

#7 adherence  26 458 128 611 

#8 compliance 51 172 158 854 

#9 guidelines  98 246 361 251 

#10 regulations 45 948 766 742 

#11 standards 193 861 732 036 

#12 factors  760 775 3 859 242 

#13 causes  114 698 8719 498 

#14 barriers  45 855 108 241 

#15 challenges  89 628 211 466 

#16 #1 OR #2 376 305 350 288 

#17 #3 OR #4 OR #5 OR #6 7 844 15 559 

#18 # 7 OR #8  66 245 251 578 

#19 #9 OR #10 OR #11  234 295 2 754 473 

#20 #12 OR #13 OR #14 OR #15 921 725 10 867 864 

#21 #16 AND #17 AND #18 AND #19 AND #20 78 119 

 

 

Inklusions- och exklusions kriterier  

Inklusionskriterierna som användes var att studierna skulle handla om allmänsjuksköterskans 

följsamhet till handhygien inom slutenvården eller faktorer som påverkar 

allmänsjuksköterskans följsamhet till handhygien inom slutenvården. Exklusionskriterierna 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=9
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som användes var review artiklar och artiklar där omständigheter i det specifika landet kunde 

påverka handhygienen. Enligt Polit och Beck. (2017, s. 250) är inklusionskriterier något som 

används för att avgränsa urvalet till rätt befolknings egenskaper och exklusionskriterier 

används när det finns icke relevanta egenskaper populationen inte behöver besitta.  

 

Avgränsningar  

Avgränsningar som lades till är att artiklarna ska vara skrivna på engelska och publicerade 

inom 10 år. Polit och Beck. (2017, s. 93) påtalar att årtal och språk är vanliga avgränsningar som 

används i sökningar. Avgränsningar underlättar att sortera bort material som inte anses vara 

intressant.  

 

Urval  

Databassökningen redovisas i tabell 2. Sammanlagt valdes elva artiklar ut, se bilaga 1. 

Tabell 2, översikt över databassökningar. 

Databas  

Datum  

Sökord Avgränsningar  Relevanta träffar  

Cinahl  

2018-01-22 

nurse OR nurses AND hand hygiene OR 

handwashing OR hand disinfection OR glove use 

AND adherence OR compliance AND guidelines 

OR regulations OR standards AND factors OR 

causes OR barriers OR challenges 

2008-2018 

English  

 

*54 

**13 

***7 

****6 

*****6 

PubMed  

2018-01-22 

nurse OR nurses AND hand hygiene OR 

handwashing OR hand disinfection OR glove use 

AND adherence OR compliance AND guidelines 

OR regulations OR standards AND factors OR 

causes OR barriers OR challenges 

10 years  

English 

*77 

**21 

***15 

****10 

*****5 

* antal artikel träffar, ** valda artiklar efter läst rubrik, *** valda artiklar efter läst abstrakt, **** valda artiklar efter  

läst artikel, ***** valda artiklar efter exkludering av dubbletter.  

Analys  

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna bedömdes med hjälp av granskningsmallar av 

Polit och Beck (2017, s. 102-109), “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
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Report” och “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Alla artiklar som 

granskades inkluderades litteraturöversikten då de ansågs ha medel eller hög kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 1.  

 

Litteraturbearbetning  

Analysen i detta arbete är inspirerad av den induktiva analysprocessen av Friberg (2012, s. 127-

129). Se figur 2.    

 

Figur 2, översikt av analysprocess. 

 

Studierna lästes flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning av studierna, därefter 

identifierades huvud fynden i respektive studie. De studierna med huvudresultat inom samma 

områden delades in i mappar, utefter det skapades huvudkategorier. Studierna lästes sedan om 

igen och de delar i artiklarna som redovisade samma områden färgmarkerades, utefter det 

skapades subkategorier. Därefter formulerades kategorierna och subkategorier. En beskrivning 

formulerades under respektive kategori för att öka tydligheten för läsaren. Sammanfattningsvis 

sammanställdes resultatet under respektive kategori och subkategori. 

 

Etiska överväganden  

Etiken vid forskningsprocessen beskrivs av Polit och Beck (2017, s. 137-138) som ett system av 

moraliska värderingar vilka syftar till att följa professionella, juridiska och sociala skyldigheter 

vid studier som involverar mänskliga deltagare. Lagen om etikprövning som avser människor 

(SFS 2003:460) styr detta. I lagen beskrivs att deltagarna i studien ska få tillräcklig information 

om studiens syfte, de metoder som kommer att användas i forskningen, eventuella risker och 

vem som är forskningshuvudman. Deltagandet skall baseras på ett frivilligt deltagande utan att  
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särskilda skäl för avhopp skall behöva delges. Då redogörelsen för forskningsetiska principer 

varierar i olika studier har en generell bedömning av detta gjorts. För att studien skulle 

inkluderas i litteraturstudien skulle det skriftligen framgå om det funnits ett godkännande av 

en etisk kommitté eller ett att de beskrivits ett adekvat etiskt resonemang.  

 

Resultat  

Efter analys av litteraturen har sex kategorier identifierats utefter frågeställningarna. Under 

dessa kategorier har 18 subkategorier identifierats. Detta redovisas i tabell 3.  

Tabell 3, översikt av frågeställningar, kategorier och subkategorier. 

Frågeställningar  Kategorier  Subkategorier  

Hur ser sjuksköterskans följsamhet 

till handhygien ut? 

Följsamhet till handhygien  Övergripande följsamhet till handhygien  

Följsamhet till handhygien vid arbetsmoment  

Följsamhet till handhygienens delar  

Vilka faktorer påverkar 

sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien?  

Sjuksköterskans attityder 

till handhygien  

Viljan att skydda patient  

Viljan att skydda sig själv   

Motivation att utföra handhygien  

 Sjuksköterskans 

arbetskultur 

Kollegors attityder  

Förebilder på arbetsplatsen  

 Sjuksköterskans 

arbetsförhållanden   

 

Dag- och nattarbete 

Personaltäthet på arbetet  

Tidsrelaterad stress  

Organisationsproblem  

 Kunskap och 

kompetensutveckling  

Kunskap om handhygien  

Utbildning om handhygien  

Erfarenhet inom yrket  

 Praktiskt utförande av 

handhygien   

Tillgänglighet av handhygien produkter och handfat  

Förekomsten av hudirritation  

Svårigheten att få på sig handskar med blöta händer  
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Följsamhet till handhygien  

Åtta studier redovisade sjuksköterskans följsamhet till handhygien. Observerad 

följsamhet till handhygien hade en tendens att vara lägre än självskattad följsamhet 

och följsamheten till handhygien hade en tendens att vara högre efter utfört moment 

än innan utfört moment.  

 

Övergripande följsamhet till handhygien  

Observationer gjorda i studierna av Korniewicz och El- Masri (2018), Huis et al. (2013), 

Mahfouz, El Gamal och Al-Azraq (2013) och Saha, Panja, Ray och Rao (2010) påvisade 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande hygienrutiner. I enkätstudier utförda av 

Lengerke et al. (2015), Ho et al. (2013) och Wandel et al. (2010) identifierades sjuksköterskans 

upplevda följsamhet till riktlinjer gällande handhygien. Den övergripande identifierades vara 

mellan 34 och 82 procent. Observerad följsamhet låg mellan 34 och 67 procent medans den 

självskattade låg mellan 69 och 82 procent. Sjuksköterskans övergripande följsamhet till 

riktlinjer gällande handhygien redovisas i figur 3.   

 

Följsamhet till handhygien vid arbetsmoment 

Korniewicz och El-Mazir (2018), Mahfouz et al. (2013) och Wandel et al. (2010) redovisade i sina 

studier sjuksköterskans följsamhet till hygienrutiner vid arbetsmoment. Följsamhet till 

handhygien före och efter patientkontakt var 39 respektive 87 procent. Vid exponering av blod 

var följsamheten till handhygien vid observation 47 procent och självskattning 99 procent. 

Sjuksköterskans följsamhet till handhygien vid arbetsmoment redovisas i figur 4.  
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Figur 3, Sjuksköterskans övergripande följsamhet till handhygien.  

 

 

Figur 4, Sjuksköterskans följsamhet till handhygien vid olika arbetsmoment. 

 



 

  

 

 

15 
 

Följsamhet till handhygienens delar  

Huis et al. (2013) utförde i sin studie observationer som visar att sjuksköterskans följsamhet till 

korta ärmar på arbetskläder var 85 procent och följsamheten till att inte bära smycken var 98,6 

procent. I observationsstudien av Korniewicz och El-Mazir (2010) påvisades att följsamhet till 

användningen av handskar bland sjuksköterskorna var 37,6 procent.  

Sjuksköterskans attityder till handhygien 

Fyra studier belyste sjuksköterskans attityder till handhygien och dess inverkan på 

följsamheten. Viljan att skydda patienten och sig själv hade positiv inverkan på handhygienen 

och motivationen var en bidragande faktor för att utföra handhygien.  

 

Viljan att skydda patient 

White et al. (2015b) utförde en intervjustudie med sjuksköterskor där både positiva och 

negativa faktorer för handhygien identifierades. Sjuksköterskor uttryckte att patienten behövde 

skyddas från personalens sjukdomar då personalen ofta kom till arbetet trots sjukdom. Många 

av sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte demonstrerade mot handhygienrutinerna 

utan snarare uppskattade det. Men några sjuksköterskor menade dock att de upplevde att 

patienter blev förolämpade när de tillämpat handhygien efter patientkontakt.  

 

Viljan att skydda sig själv  

I White et al. (2015b) och White et al. (2015a) studier redovisas att sjuksköterskorna var rädda 

för att bli smittad av patienters sjukdomar. I White et al. (2015b) studie beskrivs att 

sjuksköterskorna därför utförde handhygien mer frekvent, de uttryckte även att det var viktigt 

med handhygien för att inte ta hem sjukdomar till sin familj. White et al. (2015a) studie 

identifierades bland annat att sjuksköterskor utförde handhygien för att minska risken för att 

bli smittad med sjukdom samt risken att sprida sjukdom till kollegor.  
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Motivation att utföra handhygien  

White et al (2015a) och Lengerke et al (2015) påvisar i sina studier att sjuksköterskans 

motivation var en bidragande faktor i följsamheten till handhygien. Lengerke et al. (2015) 

beskriver att följsamheten till handhygien vid låg motivation var 54,4 procent medans vid hög 

motivation 88,1 procent. I enkätstudien av Chatfield, Nolan, Crawford, och Hallam (2017) 

påvisas att med hjälp av belöningar i form av gratis mat och extra semester kunde följsamheten 

till handhygien öka. 

Sjuksköterskans arbetskultur  

Fyra studier belyste hur sjuksköterskans arbetskultur påverkade utförandet av handhygien. 

Kollegors attityder påverkade sjuksköterskans följsamhet till handhygien både positivt och 

negativt och förebilder hade en positiv effekt.  

 

Kollegors attityder  

Lengerke et al. (2015) beskriver att vid lågt samarbete var följsamheten till handhygien bland 

sjuksköterskor 68,8 procent och vid högt samarbete 70,7 procent. I studierna av Wandel et al. 

(2010), White et al. (2015a) och White et al. (2015b) beskrivs kollegor som positiva och stöttande 

till utförandet av handhygien vilket i sin tur hade positiv effekt på följsamheten till handhygien. 

Wandel et al. (2010) menar att sjuksköterskor ansåg att kollegor var införstådda med vikten av 

handhygien och att positiv feedback var vanligare än negativ feedback. I studien av White et al. 

(2015a) delgavs att kollegor var stöttande i utförandet av handhygien. White et al. (2015b) 

menar att sjuksköterskorna upplevde att kollegor påminde varandra angående handhygien och 

att det hade positiv effekt på handhygien. Sjuksköterskorna beskrev även att de hade personal 

på avdelningarna som var extra kunniga i handhygien som de kunde fråga om de hade 

hygienfrågor. I White et al. (2015b) studie delgavs även att sjuksköterskor upplevde negativ 

attityd gällande handhygien hos läkarna. Det beskrevs att läkarna ofta hade ifrågasatt effekten 

av handhygien vilket hade negativ effekt på sjuksköterskans följsamhet till handhygien.  
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Förebilder på arbetsplatsen  

Wandel et al. (2010) och White et al. (2015b) påpekar i sina studier att det förekom positiva 

förebilder på arbetsplatserna. White et al. (2015) menar att sjuksköterskorna upplevde att 

personal som arbetade med infektionskontroll var bra förebilder eftersom de var kunniga och 

föregick med gott exempel.  

Sjuksköterskans arbetsförhållanden 

I sex studier delgavs att arbetsförhållanden hade inverkan på sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien. Nattarbete, personalbrist, tidsbrist och organisationsproblem hade en negativ 

effekt på handhygien utförandet.  

 

Dag- och nattarbete 

Observationer som gjorts i en studie på sjuksköterskor visar att det fanns signifikanta skillnader 

mellan hur sjuksköterskorna tillämpade handhygien mellan dag och nattskift. Resultatet visade 

att 63,8 procent av sjuksköterskorna tillämpade handhygien under dagen motsvarande 55,4 

procent på natten (Saha et al., 2010).  

 

Personaltäthet på arbetet  

Att arbetsförhållanden som personaltäthet var av betydelse för följsamheten till handhygien 

redovisas i Sadule-Rios och Aguilera (2017) och Lengerke et al. (2015) enkätstudier. I studien av 

Sadule-Rios och Aguilera (2017) angavs att sjuksköterskorna identifierade hög arbetsbelastning 

och underbemanning som de faktorer som påverkade följsamheten till handhygien negativt. 

Det ansågs att en högre personaltäthet skulle medföra att personalen hade mer tid till att utföra 

handhygien samt att små påminnelser i form av informationslappar strategiskt utplacerade vid 

datorer, anslagstavlor, vid patient och liknande kunde agera substitut för den medmänskliga 

påminnelsen. Lengerke et al. (2015) påvisar att vid låg personaltäthet var följsamheten till 

handhygien 64,4 procent och vid hög personaltäthet uppgick den till 71,8 procent. 
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Tidsrelaterad stress  

Sadule-Rios och Aguilera (2017), Wandell et al. (2010), White et al. (2015a) och White et al. 

(2015b) delger i sina studier att många av sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i utförandet av 

handhygien och att följsamheten till handhygien då brast. Sadule-Rios och Aguilera (2017) 

påvisar i sin studie att stress ansågs vara en bidragande faktor till låg följsamhet till 

handhygien. Det redovisades att sjuksköterskor ansåg att det var tidskrävande att fylla på 

hygienartiklar varav det därför uteblev. White et al. (2015a) delger i sin studie att 

sjuksköterskor ansåg att det var tidsslösande att utföra handhygien och därför utfördes ej 

handhygien korrekt. I White et al. (2015b) studie visar resultatet att sjuksköterskor ansåg att 

handhygienen tog för lång tid när det redan var en stressig arbetsmiljö. White et al. (2015a) och 

White et al. (2015b) redovisar att sjuksköterskorna ansåg att det ej varit prioriterat med 

handhygien när andra viktiga moment i arbetet krävt fokus. White et al. (2015b) delgav att 

sjuksköterskorna inte ansåg att det var adekvat att gå och tvätta händerna vid akuta situationer 

då detta skulle leda till att den akuta situationen måste vänta tills handhygienen blivit utförd. 

White et al. (2015a) och White et al. (2015b) påvisade att sjuksköterskan förutom tidsbrist även 

glömde bort att utföra handhygien. 

 

Organisationsproblem  

I studien av Lengerke et al. (2015) påvisas att sjuksköterskans följsamhet till handhygien vid 

upplevda organisationsproblem var 68,8 procent och utan påvisades en följsamhet på 70,7 

procent.  

Kunskap och kompetensutveckling  

Sex studier berörde sjuksköterskans kunskap och kompetensutveckling. De var många 

av sjuksköterskorna som upplevde bristande kunskap om handhygien. Utbildning 

hade positiv effekt på följsamheten till handhygienen. Erfarenhet inom yrket hade en 

negativ effekt på kunskap om handhygien men en positiv effekt på följsamheten.  
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Kunskap om handhygien  

Wandel et al. (2010) och Ho et al. (2013) utförde enkätstudier som utforskade sjuksköterskornas 

kunskap gällande handhygien. Sjuksköterskorna svarade i genomsnitt 54 procent rätt 

respektive 54,5 procent rätt på frågorna om handhygien i enkäterna. I studien utförd av White 

et al. (2015a) hade sjuksköterskorna delgivit att de inte tycker att de har rätt kunskaper för att 

utföra handhygien korrekt. Lengerke et al. (2015) och Wandel et al. (2010) visar i sina studier att 

sjuksköterskors upplevda självförmåga hade stor inverkan på följsamheten till handhygien. 

Wandel et al. (2010) anger att sjuksköterskornas självförmåga till handhygien skattades till 71 

procent. Lengerke et al. (2015) menar att vid upplevd låg självförmåga var följsamheten 62 

procent och vid hög 80,7 procent.  

 

Utbildning om handhygien  

White et al. (2015b) visar i sin studie att sjuksköterskorna ville ha mer kontinuerlig utbildning 

för att kunna utföra handhygien korrekt då de upplevde att deras kunskaper om handhygien 

inte var adekvata. Sjuksköterskorna upplevde att utbildning och träningsprogram ökade deras 

följsamhet till handhygien då de fick upp ögonen för hur viktigt det var samt hur mycket 

smittsamma ämnen det finns. I studien av Huis et al. (2010) visade att utbildningsprogram hade 

bra effekt på följsamhet till handhygien. Studien visade att utbildning rörande bland annat 

kunskap och utförande av handhygien, påminnelser och återkoppling ökade följsamheten från 

23 procent till 42 procent som sedan varit stabil vid uppföljning sex månader senare.  

 

Erfarenhet inom yrket  

I studien av Ho et al. (2013) redovisas att sjuksköterskans år i arbetet har inverkan på kunskap 

och följsamhet till handhygien. Nyexaminerade sjuksköterskor besatt en större kunskap om 

handhygien medan sjuksköterskorna med flera års erfarenhet besatt minst kunskap. 

Sjuksköterskorna som arbetat flertalet år hade dock större följsamhet till handhygien än vad 

nyexaminerade sjuksköterskor hade.  
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Praktiskt utförande av handhygien 

Fem studier berörde det praktiska utförandet av handhygienen. Tillgänglighet av handhygien 

produkter och handfat ansågs vara viktigt för att kunna tillämpa handhygien vid vård 

momenten. Förekomsten av hudirritation och att inte kunna få på sig handskar då händerna var 

blöta hade negativ effekt på följsamheten till handhygien. 

 

Tillgänglighet av handhygien produkter och handfat  

Lengerke et al. (2015) påvisar i sin studie att låg tillgång till resurser hade dålig inverkan på 

följsamheten till handhygien. Vid hög tillgång till resurser var följsamheten 69,7 procent och vid 

låg 60,8 procent. Chatfield et al. (2017) och White et al. (2015b) påpekar att påfyllning av 

produkter var viktigt för att kunna utföra handhygien. White et al. (2015a), White et al. (2015b) 

och Sadule-Rios och Aguilera (2017) påvisar i sina studier att det förekom en bristande 

tillgänglighet till handfat och handhygienens produkter. White et al. (2015a) menar att 

sjuksköterskorna upplevde att handfaten på arbetsplatsen var felaktigt eller olämpligt 

placerade, att det saknades tvål och handdesinfektionsmedel tillgängligt. I White et al. (2015b) 

studie redovisas att sjuksköterskorna ansåg att handfat och produkter inte fanns tillgängliga för 

att kunna utföra adekvat handhygien. Sadule-Rios och Aguilera (2017) redogjorde i sin studie 

att sjuksköterskor angav avsaknad av handhygienens produkter tillgängligt vid vårdtillfället. 

Några tyckte det var svårt att skilja på tvål och handdesinfektion beroende på produkternas 

design och snarliknande utseende. 

 

Förekomsten av hudirritation 

White et al. (2015b) menar att sjuksköterskorna upplevde hudirritationer och spruckna händer 

vid frekvent utförande av handhygien. Sadule-Rios och Aguilera (2017) redogjorde i sin studie 

att sjuksköterskor ansåg att det ofta saknades återfuktande hand produkter för händerna. White 

et al. (2015b) angav i sin studie att sjuksköterskorna delgett att deras chefer ständigt påmint 

personalen om att det finns hjälp att få via arbetet om man fått hudproblem, man kan få en tid 

hos en hudspecialist.  
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Svårigheten att få på sig handskar med blöta händer  

Sadule-Rios och Aguilera (2017) menar att sjuksköterskorna i deras studie upplevde svårigheter 

med att få på sig handskar när händerna var blöta efter utförandet av handhygien vilket ledde 

till att handhygien inte utfördes.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion   

Litteratur  

Litteraturen som valts till detta arbete är vetenskapliga artiklar, läroböcker, fackböcker och 

offentliga dokument såsom lagar och författningar. Källorna har granskats kritiskt för att enbart 

inkludera källor med hög kvalitet och pålitlighet. Segesten (2012, s. 47-52) menar att 

vetenskapliga artiklar är ett bra sätt att samla information då den redovisar ny kunskap, är 

möjlig att granska samt att den redan varit utsatt för att bli bedömd. Det som är viktigt att tänka 

på med läroböcker är att informationen kan vara färgad av författarens åsikter. När man 

använder sig av läroböcker eller fackböcker är det viktigt att identifiera originalkällorna för att 

se om dessa är pålitliga. Offentliga dokument kan spegla politik, men innehåller även en 

sammanställning av kunskap inom olika ämnen.  

 

Databaser  

Artiklar söktes i Cinahl och PubMed för att få både en omvårdnad och medicinsk inriktning på  

artiklarna. Polit och Beck (2017, s. 92- 95) beskriver att Cinahl är en databas med omvårdnad  

och allierade hälsoområden och PubMed är en databas med medicinsk inriktning.  

 

Val av ämne  

De huvudområden som valdes ut var sjuksköterskans handhygien vilket senare utvecklades till 

sjuksköterskans följsamhet till handhygien och faktorer som påverkar. I de basala 

hygienrutinerna medräknas fler delar än enbart handhygien. Att handhygien valdes som fokus 
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i detta arbete beror på att det fanns ett behov av avgränsning i arbetets storlek. Sedan valdes 

kontexten slutenvården, denna kontext avgränsade dock ej arbetet specifikt då artiklar från 

mottagningar och kommunal verksamhet var få. I flertalet artiklar nämns begreppet 

vårdpersonal, begreppet vårdpersonal är brett då det ingår många professioner. I denna 

litteraturöversikt har fokus lagts på sjuksköterskan då sjuksköterskans utbildning och 

arbetsuppgifter skiljer sig från annan vårdpersonals. Om arbetet berört vårdpersonal skulle 

resultatet bli ett annat, detta kan dock ha varit positivt eftersom att all vårdpersonal är 

inkluderade i hygienarbetet. Artiklar som handlade enbart om sjuksköterskan var få, därför 

inkluderades artiklar som handlade om vårdpersonal, men enbart resultatet om sjuksköterskan 

användes.  

 

Sökord 

Vid de första databassökningarna användes sökordet “cross infection” som betyder VRI på 

svenska. De togs senare bort då sökordet genererade många icke relevanta träffar relaterat till 

syftet. Syftet diskuterades att kopplas till VRI men detta ansågs ge en ett mindre klart syfte. 

Både sökordet “compliance” och “adherence” har använts som sökord för att benämna det 

svenska begreppet följsamhet och detta beror på att artiklarna i sökningarna benämnde 

följsamhet olika. “Compliance” hade mer koppling till patienternas följsamhet till behandling 

och i vissa fall även sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer. “Adherence” användes mestadels 

för att beskriva sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer men även i vissa fall patientens 

följsamhet till behandling. Sökorden i arbetet valdes ut i avsikt om att spegla syftet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes i arbetet för att få fram artiklar som gick att 

vinkla till syftet. Review artiklar ansågs ej vara aktuella eftersom att arbetet är utformat som en 

litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2017, s. 88) ska resultatets del utgöras av vetenskapliga 

originalartiklar. Artiklar från hela världen inkluderades då handhygien ansågs vara ett globalt 

ämne. Artiklar exkluderades om de angav sig ha problem med handhygien på grund ut av 
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faktorer kopplat till det specifika landet där studien utfördes. Men eftersom artiklar inkluderats 

från många olika länder så kan kontexten skilja sig och därmed generera ett mindre enhetligt 

resultat.  

 

Avgränsningar  

Avgränsningar som valdes var 10 år och engelskt språk, detta gjordes för att få aktuell 

forskning på ett språk som författarna kunde hantera. Östlundh (2012, s. 74) beskriver att 

eftersom vetenskapligt material är en färskvara vill man använda sig av material som är så 

aktuell som möjligt samt att avgränsning i språk kan vara av vikt för att få artiklar på ett språk 

som anses hanterbart.  

 

Urval 

Båda frågeställningarna söktes med samma blocksökning, detta för att få så mycket användbar 

information som möjligt i artiklarna. Fördelen med att göra separata sökningar för vardera av 

frågeställningarna hade varit att det skulle genererat fler träffar och fler artiklar hade kunnat 

inkluderats. Flertalet artiklar valdes bort för att de ej berörde sjuksköterskans handhygien utan 

vårdpersonalens, några valdes bort för att de berörde kommunal verksamhet, några valdes bort 

för att de berörde barnspecialist sjuksköterskor och några valdes bort för att de berörde 

tandvården. Flertalet av de senare utvalda artiklarna berörde intressanta ämnen som ej svarade 

på syftet i litteraturstudien. Fokus har hållits på syftet och därmed har dessa ämnen ej 

inkluderats. Sammanlagt inkluderades tio kvantitativa och en kvalitativ artikel i 

litteraturstudien. Det gjordes ingen manuell sökning efter artiklar då elva artiklar ansågs vara 

tillräckligt. Dock kan fler kvalitativa artiklar lyft litteraturstudien ytterligare. De kvantitativa 

artiklarna ansågs ge en bra överblick över det valda ämnet medans den kvalitativa ansågs ge 

arbetet ett större djup då den berörde individnivå. Enligt Polit och Beck (2017, s. 741) inriktar 

sig kvantitativ forskning på undersökning av fenomen medans den kvalitativa forskningen 

strävar efter en ökad förståelse genom att identifiera teman, kategorier och mönster. I 

litteraturstudien har observationsstudier, enkätstudier och en intervjustudie inkluderats. 
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Observationsstudier ansågs ge en bra överblick av hur handhygienen utförts, enkätstudier 

ansågs ge en bra inblick i hur sjuksköterskan upplevde följsamheten till handhygien och de 

faktorer som påverkat handhygienen och intervjustudier ansågs ge en större inblick i vilka 

faktorer som upplevdes påverka handhygienarbetet.  

 

Kvalitetsgranskning  

Polit och Beck (2017, s. 172) beskriver att självrapportering kan ha bristande validitet och 

exakthet. Detta för att självskattning enbart ger belägg för det deltagarna anger vilket inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. I denna litteraturstudie har enkätstudier inkluderats där 

sjuksköterskor bland annat självskattar sin följsamhet till handhygien. Dessa studier 

inkluderades för att redovisa hur sjuksköterskan upplever sin följsamhet och ej för att bevisa 

följsamheten till handhygien. Polit och Beck (2017, s. 44) uppger att det är viktigt att 

kvalitetsgranska utvalda artiklar för att arbetet ska grundas på artiklar med bra kvalitet. 

Artiklarna i detta arbete har granskats med Polit och Beck (2017, s. 102-109) granskningsmall för 

att bedöma kvalitet. Artiklar med låg kvalitet planerades i detta fall att exkluderas ur arbetet. 

Alla artiklar ansågs ha medel eller hög kvalitet så alla artiklar inkluderades. Se bilaga 1. Det 

identifierades under kvalitetsgranskningen att två kvantitativa observationsstudier ej 

informerat deltagarna om observationen av handhygien. Polit och Beck (s. 173) menar att detta 

leder till bättre validitet då deltagarna kan bete sig annorlunda om de vet att de blir 

observerade, detta benämns reaktivitet. Under kvalitetsgranskningen identifierades även att 

många kvantitativa studier hade få deltagare. Polit och Beck (s. 232) menar att antal deltagare i 

kvantitativa studier är avgörande för validiteten och att desto fler deltagare desto bättre 

validitet. Detta beaktades under kvalitetsgranskningen men detta ledde ej till att artiklarna 

bedömdes ha för låg kvalitet för att inkluderas. Det identifierades även under 

kvalitetsgranskningen att många kvantitativa studier ej beskrev deltagarna utförligt. Polit och 

Beck (s. 229) menar att det är viktigt att deltagarna är beskrivna med tanke på tillämpbarheten. 

Detta beaktades men eftersom att alla inkluderade artiklar beskrev profession ansågs det räcka. 

Artiklar som inkluderas kan upplevas inneha annan kvalitet av andra kvalitetsgranskare, detta 
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på grund ut av att granskningsmallen som använts i denna litteraturstudie ger utrymme till en 

egen tolkning av kvalitetsnivå. Det kan även bero på författarnas vaga kunskaper om att 

kvalitetsgranska artiklar. 

 

Etiskt resonemang  

Polit och Beck (s. 140) menar att det ej är önskvärt ur ett etiskt perspektiv att inte informera 

deltagare. De två kvantitativa observationsstudier som ej informerat sina deltagare om syftet 

med observationerna ansågs ha ett sämre etiskt utförande än de andra observation studierna 

men valdes ändå att inkluderas eftersom deltagarna ändå var medvetna om att de blev 

observerade. Polit och Beck (2017, s. 148) påpekar att konfidaliteten vid kvalitativ forskning är 

svår, detta för att ett mindre antal deltagare inkluderas. I litteraturstudien inkluderades en 

kvalitativ intervjustudie. I studien ingick 27 deltagare och ålder, kön, år i yrket, yrke, 

medicin/kirurgi avdelning samt anställning redovisades i tabell vilket kan anses vara riskfyllt 

för att bibehålla anonymiteten. Studien bedömdes efter övervägande att inkluderas i arbetet då 

det inte förelåg någon anledning att tro att författarna till studien inte behandlat informationen 

konfidentiell samt att handhygien ansågs vara ett stort ämne som är svårt att koppla ihop med 

en specifik individ. 

 

Litteraturbearbetning  

Kategorier och subkategorier har valts utefter vad som identifierats i litteraturen för att 

redovisa resultatets alla delar. I sammanställningen av resultatet har mycket tid lagts ner på 

formulering för att inte övertolka resultatet. Det har vidtagits en försiktighet vid översättning 

från engelska till svenska. En fördel har varit att författarna har varit två då dialog har kunnat 

förts om tolkning av data samt hur kategorierna och subkategorierna skulle formuleras. Data 

kan dock ha tolkats fel på grund ut av den vaga erfarenhet författarna besitter angående 

tolkning av data. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet har styrkts med nya artiklar och kopplats till Florence Nightingales 

omvårdnadsfilosofi, Virginia Hendersons omvårdnadsteori samt gällande riktlinjer 

och regelverk.  

 

Resultatet påvisade varierande men övervägande låg följsamhet till handhygien. I resultatet 

visas att den observerade följsamheten var mellan 22 och 64 procent och den självskattade 

mellan 69 och 82 procent. Den observerade följsamheten hade en tendens att vara lägre än 

självskattad följsamhet. Detta styrks i studien av Al-Wazzan et al. (2010) där den självskattade 

följsamheten redovisades vara 90 procent medans den observerade följsamheten var 55 procent 

för personal på vårdavdelning. Haas och Larsson (2007) påvisar även detta mönster mellan 

observationsstudier och enkätstudier i sin litteraturstudie. Moret, Tequi och Lombrail (2004) 

delger att enkätstudier trots detta anses ha validitet i vad sjuksköterskan upplever. En slutsats 

som kan dras är därför att sjuksköterskan oftast upplever och vill ha bättre följsamhet till 

handhygien än vad som egentligen utförs. Det kan antas vara att sjuksköterskan skattar sin 

följsamhet utefter hur sjuksköterskan tycker att handhygienen borde utföras men att det i 

praktiken brister. I studien av Whitby McLaws och Ross (2007) beskrivs att intention till 

utförandet av handhygien inte hade ett specifikt samband med det faktiska utförandet av 

handhygien.  

 

Resultatet visar att följsamheten innan patientkontakt var betydligt lägre än följsamhet till 

handhygien efter patientkontakt. Följsamheten innan patientkontakt var 39 och efter 87 procent. 

Detta beskrivs även i studien av Allegranzi et al. (2013) där resultatet visade att följsamheten 

innan patientkontakt var 49 och efter 69 procent. I resultatet i detta arbete beskrivs att 

sjuksköterskor var benägna att skydda patienten från smittämnen från personalen och även att 

skydda sig själv, sin familj och sina kollegor mot patientens smittämnen vilket hade en positiv 

effekt på handhygienen. Jang et al. (2018) och Erasmus et al. (2009) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna var mer benägna att skydda sig själv och sin familj än att skydda patienten. 
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Slutsatsen är att det kan finnas ett samband mellan viljan att skydda sig själv respektive 

patienten med utförandet av handhygien innan respektive efter patientkontakt. I resultatet 

identifierades att sjuksköterskor upplevde att patienten kunde ta illa vid sig vid utförandet av 

handhygien efter patientkontakt. Vilket kan förstås utefter Whitby et al. (2007) studie där det 

delges att sjuksköterskor bedömde behovet av handhygien efter patientens renlighet. Det 

beskrivs i Florence Nightingales omvårdnadsfilosofi att det finns ett samband mellan människa 

och miljö och att renlighet minskar förgiftningsprocesser i kroppen vilket betyder att det är av 

stor vikt att patienten behåller renligheten (Kirkevold, 2000, s. 103). Virginia Henderson delger i 

sin omvårdnadsteori att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten med renlighet då den 

sjuka patienten inte kan utföra detta själv. Renlighet leder till bättre mående både psykiskt och 

fysiskt för patienten. Det består av att patienten kan känna sig lite bättre i sin utsatta situation, 

att patienten får uppmärksamhet att få sina behov uppfyllda och att infektionsrisken minskar 

(Henderson, 1955/1991, s. 38).  

 

I resultatet identifierades att kollegors attityder och agerande kunde ha en positiv och negativ 

effekt på sjuksköterskans utförande av handhygien. Detta styrks i studien av Boscart, Fernie, 

Lee och Jaglal (2012) som påvisar att kollegors attityder hade en stor inverkan i utförandet av 

handhygien. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att det är sjuksköterskan som 

har det yttersta ansvaret att skydda patienten från vårdskador så som VRI (Henderson, 

1955/1991, s. 42). Virginia Henderson beskriver vidare att sjuksköterskan ej ska låta sig påverkas 

av kollegors attityder och handlingar utan utföra de åtgärder hon själv tror på (Harmer & 

Henderson, 1955, s. 188). I resultatet påvisas att läkarna hade en attityd till att tillämpningen av 

handhygien saknade effekt för att undvika förekomsten av VRI, detta påverkade 

sjuksköterskorna negativt i hygienarbetet. Liknande resultat framkommer i studien av Erasmus 

et al. (2009) där det beskrivs att läkare uppgett att det saknas evidensbaserad forskning som 

stödjer teorin om att handhygien minskar VRI och att detta har lett till att läkarna inte följer 

hygienrutinerna. Man kan därför anta att mer forskning behöver publiceras om ämnet för att 

uppnå en ökad följsamhet till handhygien hos läkare. Sjuksköterskor beskrev i studien av 
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Erasmus et al. (2009) att de kopierar läkarens handhygien beteende som en norm.  I studien av 

Lankford et al. (2003) delges att hierarki förekommer inom vården. Detta ledde i deras studie 

till att om en person med högre rang såsom en läkare inte tvättade händerna enligt riktlinjer så 

var sannolikheten att sjuksköterskan som var i lägre rang inte gjorde det heller. Utefter detta 

kan det antas att läkare kan påverka sjuksköterskan positivt i utförandet av handhygien genom 

att vara en bra förebild. Virtanen et al. (2018) beskriver i sin studie att högt fungerande 

samarbete ledde till minskad prevalens för VRI. Man kan därför anta att samarbete för en bättre 

handhygien kan vara fördelaktigt för en god och säker vård. Vilket även beskrivs i Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori, eftersom sjuksköterskan arbetar i team är samarbete är av största 

vikt för en fungerande vård (Henderson, 1991, s. 10).  

 

Förutom samarbete med kollegor kan parallellen dras att samarbete med patienten bör vara 

fördelaktigt för en optimal följsamhet till handhygien. Whitby et al. (2007) studie påvisar att 

sjuksköterskan uttryckt att patienter hade för lite kunskaper om smittspridning och därför var 

extra utsatt för smitta. I studien av Duncanson (2005) angav 71% av patienterna att de ville vara 

delaktiga i att förbättra hygienarbetet inom hälso- och sjukvården. McGuckin, Taylor, Martin, 

Porten och Salcido (2004) redovisar i sin studie att det påvisats effektivt att utbilda patienter 

med hjälp av broschyrer där information funnits gällande när, hur, vem och varför 

handhygienen skulle utföras. Pittet et al. (2011) beskriver i sin studie att då patienten frågat 

sjuksköterskan om handhygien var sannolikheten större att den utfördes. McGuckin et al. (2004) 

styrker detta och menar att även icke verbala påminnelser så som broscher med frågan har du 

tvättat händerna var effektiva för att öka handhygienen hos sjuksköterskorna. Ett antagande 

kan vara att informera och göra patienten delaktig kan vara fördelaktigt för samarbetet med 

patienten och sjuksköterskans följsamhet till handhygien. I Patientlagen (SFS, 2014:821) skrivs 

att hälso- och sjukvården ska bedrivas och utformas med patienten i så stor utsträckning som 

möjligt. Virginia Henderson beskriver även i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan jobbar för 

patienten och att patientens delaktighet är viktig för en fungerande vård (Henderson, 

1955/1991, s. 10-13). 
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Resultatet i detta arbete redovisade att sjuksköterskans arbetsmiljö hade stor inverkan på 

följsamheten till handhygien. Personalbrist och tidsrelaterade problem ansågs vara två av de 

faktorer som påverkade sjuksköterskan negativt i utförandet av handhygien. Pittet (2000) 

styrker detta och delger att det fanns ett samband mellan personalbrist och underbemanning 

med lägre följsamhet till handhygien. Jang et al. (2018) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna upplevde tidsbrist och delgav att de inte alltid kunde prioritera handhygien. 

Personalbrist och underbemanning kan anses vara starkt relaterade till varandra då båda berör 

arbetsbelastning. Beggs el al. (2006) redovisar i sin studie att hög arbetsbelastning ledde till 

lägre följsamhet till handhygien. I studien av Virtanen et al. (2018) påvisas att hög 

arbetsbelastning ledde till ökad prevalens för VRI. VRI är en patientsäkerhetsfråga som berörs 

av patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 3 kap, 2 § där det beskrivs att det är vårdgivarens 

ansvar att organisera för att förebygga uppkomsten av vårdskador. I 6 kap.  § 4 beskrivs att 

hälso- och sjukvårdspersonal där inräknat sjuksköterskan har ansvar att rapportera vårdskador 

till vårdgivare för att förbättringsarbete ska kunna utföras. Utefter detta kan man anta att 

arbetsgivaren tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen där med sjuksköterskan har en 

viktig roll i organisationsarbetet för att förebygga VRI. 

 

Resultatet i arbetet redovisade att sjuksköterskans kunskaper om handhygien inte var optimal. 

Accardi et al. (2017) och Jang et al. (2018) styrker detta i sina studier och menar att 

sjuksköterskor inte hade en optimal kunskap till hygien principer och menar att bristande 

kunskap ledde till brister i utförandet av hygienen. Därför kan det dras antagandet att 

sjuksköterskans kunskaper kan påverka hur och när handhygien utförs vilket påverkar 

följsamheten till handhygien. Större kunskap borde därmed leda till mer korrekt utförande av 

handhygien och därmed en ökad följsamheten gentemot riktlinjer gällande handhygien. 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att det är viktigt att sjuksköterskan får 

kunskap och utbildning om smittspridning och hygien för att få möjligheten att utföra 

hygienrutiner och förebyggande åtgärder mot VRI korrekt (Harmer & Henderson, 1955, s. 188). 

I resultatet påvisas att utbildning hade en god effekt på sjuksköterskans följsamhet till 
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handhygien, utbildningen berörde kunskap och utförande av handhygien, påminnelser och 

återkoppling. Följsamheten höll i sig vid uppföljning. Salama, Jamal, Mousa, AbdulGhani och 

Rotimi (2013) styrker detta och redovisar i sin studie att sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien kunde ökas genom rätt utbildning, utbildningen fokuserade på hur och när 

handhygienen skulle utföras. Följsamheten kunde även där hålla i sig efter utbildningen genom 

påminnelser i form av instruktioner om handhygien över handfat.  I detta arbetes resultat 

redovisas även att sjuksköterskorna ofta glömde bort att utföra handhygien. Vilket styrks i 

studien av Erasmus et al. (2009) som delgav i sin studie att glömska var en stor faktor för icke 

utförd handhygien. En slutsats kan då vara att påminnelser är effektivt för att sjuksköterskan 

inte ska komma ihåg hur, när och att utföra handhygien. Flertalet år i yrket delgavs i resultatet 

ha en positiv effekt på följsamheten till handhygien men en negativ effekt på kunskap. Det 

styrks i studien av Buffet-Battailon et al. (2010) som påtalar i sin studie att flertalet år i yrket 

visade en ökad följsamhet till handhygien. Whitby et al. (2007) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna ej tänkte då de utförde handhygien utan utförde den på rutin. Ett antagande 

kan då vara att sjuksköterskor som jobbat flertalet år inom yrket utför handhygien på rutin men 

att det behövs kontinuerlig utbildning för att kunna bibehålla kunskapen om handhygien.  

 

Resultatet i detta arbete redovisade att tillgängligheten av handfat och handhygien produkter 

var väsentligt för att sjuksköterskan skulle kunna utföra handhygienrutinerna. Det delger även 

Kampf (2004) som menar att det var viktigt med att behållare till handhygiens produkter var 

tillgängliga. Lämpliga placeringar var bredvid patientens säng, vid handfatet och vid dörren. I 

studien av Pittet et al. (2000) delges att handdesinfektions produkter i litet format i fickan ökade 

sjuksköterskans följsamhet till handhygien. Erasmus et al. (2009) beskriver i sin studie och att 

genom att göra handhygien produkter mer tillgängliga och påfyllda ökade följsamheten till 

handhygien. Slutsatsen som kan dras av detta är att det finns flertalet strategier att göra 

handhygien produkter mer tillgängliga som i sin tur leder till ökad följsamhet till handhygien. 

Resultatet beskriver att förekomst av hudirritation hos sjuksköterskan ledde till sämre 

följsamhet till handhygienrutinerna. I studien av McCormick, Buchman och Maki (2000) 
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påvisades hudlotion ha god effekt mot hudirritationer. Resultatet i detta arbete beskriver att 

hudlotion ofta inte fanns tillgängligt. En slutsats att dra av detta är att hudlotion bör finnas 

tillgängligt för personalen för att minska risken för hudirritation. Erasmus et al. (2009) delger i 

sin studie att byta ut hudirriterande handhygien produkter till icke- hudirriterande handhygien 

produkter ökade sjuksköterskans följsamhet till handhygienrutiner. Boyce, Kelliher och 

Vallande (2000) redogör i sin studie att genom att använda vattenlös handdesinfektionsgel 

istället för frekvent handtvätt minskade förekomsten av hudirritationer samt att det ökade 

följsamheten till handhygien. Slutsatsen som kan dras av det är att handdesinfektionsgel kan 

vara fördelaktigt att använda inom hälso- och sjukvården för att minska hudirritation. Larson et 

al. (2006) beskriver att felaktigt utförande av handhygien som att frekvent tvätta händerna efter 

användning av alkoholbaserade produkter kunde leda till hudirritation. Ett antagande kan då 

vara att det är fördelaktigt att följa hygienrutinerna men ej låta det gå till överdrift. Resultatet 

redovisar att sjuksköterskans handhygien påverkades negativt av att händerna var blöta efter 

utförandet av handhygien för att det var svårt att få på sig handskar vilket ledde till att 

handhygienen ej utfördes innan användning av handskar. Larson et al. (2006) menar att 

använda handskar när händerna var blöta ökade risken för hudirritation. Därför kan det antas 

att det är viktigt att låta händerna torka innan användning av handskar. I studien av  

Rocha, Borges och Filho (2009) redogörs att torra och spruckna händer hade en ökad förekomst 

av mikroorganismer jämfört med hälsosamma händer. En slutsats kan vara att ta hand om sina 

händer är viktigt för sjuksköterskans följsamhet till handhygien och även för att minska 

smittspridning från händerna.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att allmänsjuksköterskans följsamhet till handhygien inom slutenvården är låg. 

Observerad följsamhet visade sig vara lägre än självskattad och handhygien innan 

patientkontakt var lägre än efter. Resultatet visar även att det finns flertalet faktorer som 

påverkar allmänsjuksköterskans följsamheten till handhygien inom slutenvården. Faktorer som 

identifierades ha positiv effekt på utförandet av handhygien var viljan att skydda sig själv och 
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patienten från smittämnen, motivation till att utföra handhygien, kollegor som var införstådda 

med vikten av handhygien, förebilder på arbetsplatsen, dagarbete, utbildning om hur och när 

handhygien ska utföras och att ha arbetat flertalet år inom yrket. Faktorer som identifierades ha 

negativ effekt på handhygienen var dålig motivation till att utföra handhygien, kollegor med 

dåliga attityder till handhygien, nattarbete, personalbrist, tidsbrist, organisationsproblem, 

otillräcklig kunskap, att vara nyexaminerad sjuksköterska, otillgänglighet av handfat och 

handhygien produkter, hudirritation och problem att få på sig handskar med blöta händer. 

Slutsatser som kan dras är att sjuksköterskan ofta vill utföra bättre handhygien än vad som 

utförs, det kan finnas ett samband mellan sjuksköterskans utförande av handhygien före och 

efter patientkontakt relaterat till attityder om att skydda sig själv respektive patienten, det är 

fördelaktigt med samarbete inte bara mellan kollegor utan även med patienten, det är viktigt 

med kontinuerlig utbildning och påminnelser för att behålla kunskapen om handhygien, 

tillgänglighet av handhygiensprodukter spelar en viktig roll i utförandet av handhygien och att 

vårda sina händer är viktigt för både följsamheten och smittspridningen. 

 

Förutom sjuksköterskans egna ansvar att utföra handhygien besitter organisationen ett 

betydande ansvar relaterat till arbetsbelastning, utbildning och patientsäkerhet. Därför kan 

slutsatsen dras att det behöver anställas fler sjuksköterskor för att minska arbetsbelastningen 

och att sjuksköterskor behöver utbildas mer om handhygien. Sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien och faktorer som påverkar sjuksköterskan i hygienarbetet är ett viktigt och 

intressant ämne. Att adressera faktorerna som påverkar sjuksköterskans handhygien kan anses 

vara svårt då det är många och komplexa faktorer. Denna litteraturöversikt kan ha betydelse för 

sjuksköterskor i det praktiska arbetet och chefer, då resultatet kan göra att sjuksköterskor och 

chefer får en ökad förståelse och uppmärksamhet för vilka faktorer som kan påverka 

handhygienen för sjuksköterskor, detta för att sedan kunna undvika eller adressera dessa 

faktorer. Resultatet kan även ha betydelse för utvecklandet av riktlinjer.  



 

  

 

 

33 
 

Framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är sjuksköterskans handhygien, då fåtalet studier fokuserat på 

sjuksköterskan utan på vårdpersonal. Ett annat förslag till framtida forskning är forskning om 

handhygien i kommunal verksamhet, då det finns lite forskning inom det ämnet. Ett annat 

förslag till framtida forskning är forskning om hygienrutiner, då mestadels av forskningen 

fokuserar på handhygien. Ett sista förslag är kvalitativ forskning inom ämnet då ämnet 

domineras av kvantitativ forskning.  
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påverkar. 

Datainsamlingsmetod: enkät. 

Dataanalys: Statistical Package 

for the Social Sciences version 

16, deskriptiv analys, T-test och 

Analysis of Variance.  

Etik: etiskt resonemang. 

84 sjuksköterskor blev 

tillfrågade att delta i 

studien och alla 

fullföljde även studien. 

Medelpoängen för sjuksköterskornas 

kunskap var 60.65 utav 90 och för 

följsamhet 84.65 utav 114. Det delgavs 

även att sjuksköterskorna som jobbat 

fler år hade sämre kunskap och 

följsamhet till hygien än de som jobbat 

färre år. 

 

Artikeln bedömdes ha hög kvalitet.  

Resultatet ansågs ha validitet och 

tillämpbarhet i praktiken. 

 

 

 

Titel: Impact of a team and leaders-directed 

strategy to improve nurses' adherence to hand 

hygiene guidelines: A cluster randomised trial. 

Författare: Huis, A., Schoonhoven, L., Grol, R., 

Donders, R., Hulscher, M.& Achterberg, T. 

Tidskrift: International Journal of Nursing 

Studies. 

Land: Nederländerna. 

År: 2013. 

Syftet med studien var 

att utvärdera den 

innovativa team- och 

ledarstyrda strategin och 

dess effekt på 

sjuksköterskans 

följsamhet till 

handhygienrutiner.  

Design: kvantitativ, 

interventionsstudie. 

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

Dataanalys: logistikanalys och 

lme4 package. 

Etik: etiskt resonemang. 

2733 sjuksköterskor 

deltog i studien. 10,785 

observationer utfördes. 

Följsamheten till handhygien efter 

utbildning ökade från 23 procent till 42 

procent på kort sikt och till 46 procent 

på lång sikt.  

Artikeln bedömdes ha hög 

kvalitet.  

Deltagarna redovisas ej förutom antal och 

profession. Deltagarna var inte medvetna 

att deras handhygien blev observerad 

vilket kan anses dåligt ur ett etiskt 

perspektiv, dock hade rådfrågning skett 

med etisk kommitté innan.  Detta minskar 

även risken för reaktivitet. Resultatet 

ansågs ha validitet och tillämpbarhet i 

praktiken. 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/journal/00207489
https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/journal/00207489


 

 

Titel: Exploring the factors associated with hand 

hygiene compliance of nurses during routine 

clinical practice. 

Författare: Korniewicz, M. & El- Masri, M. 

Tidskrift: Applied Nursing Research. 

Land: USA. 

År: 2008 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

faktorer som kan 

förknippas med 

följsamhet inom 

handhygien i 

sjuksköterskans dagliga 

omvårdnadsarbete. 

   

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien och faktorer som 

påverkar. 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

Dataanalys: Statistical Package 

for the Social Sciences version, 

deskriptiv analys och GEE 

analys. 

Etik: godkänd av etisk 

kommitté och etiskt 

resonemang.  

58 sjuksköterskor blev 

tillfrågade och 47 

fullföljde studien.  

612 observationer 

utfördes. 

 

Medel följsamheten för sjuksköterskan 

var 34,3 procent. Innan patientnära 

arbete var följsamheten 41,7 procent, 

efter arbetsuppgiften var följsamheten 

72,1 procent. Högre standard på 

handhygienen sågs utföras vid 

högrisk procedurer och när man 

utsattes för kontakt med blod. 

Artikeln bedömdes ha medel kvalitet.  

Att enbart 47 deltagare ingick i studien kan 

tyckas vara lite klent för en kvantitativ 

studie i form av validitet dock har 612 

observationer utförts. Deltagarna visste att 

de blev observerade vilket kan ha lett till 

reaktivitet. Resultatet ansågs ha validitet 

och tillämpbarhet i praktiken. 

Titel: Psychosocial determinants of self-reported 

hand hygiene behaviour: a survey comparing 

physicians and nurses in intensive care units. 

Författare: Lengerke, T., Lutze, B., Graf, K., 

Krauth, C., Lange, K., Schwadtke, L., Stahmeyer, 

J. & Chaberny, I. 

Tidskrift: Journal of Hospital Infection. 

Land:Tyskland.  

Årtal: 2015. 

Syftet med studien var 

att identifiera 

självrapporterade 

handhygiensbeteenden 

hos läkare och 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning. 

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien.  

Datainsamlingsmetod: enkät.  

Dataanalys: T-test och 

Statistical Package for the 

Social Sciences version 21.  

Etik: etiskt resonemang.  

433 läkare och 549 

sjuksköterskor blev 

inbjudna till att delta i 

studien. 307 läkare och 

348 sjuksköterskor 

fullföljde studien genom 

att svara på enkäten.  

238 av sjuksköterskorna motsvarande 

69,4  procent svarade att de alltid utför 

handhygien enligt riktlinjer och 105 av 

sjuksköterskorna motsvarande 30,6  

procent svarade  att de inte alltid gör 

det. Sjuksköterskor hade en större 

följsamhet till handhygien än vad 

läkare hade. 

Artikeln bedömdes ha hög kvalitet.  

Resultatet ansågs ha validitet och 

tillämpbarhet i praktiken.  

 

 

Titel: Hand hygiene non-compliance among 

intensive care unit health care workers in Aseer 

Central Hospital, south-western Saudi Arabia. 

Författare: Mahfouz, A., El Gamal, M. & Al-

Azraq, T. 

Tidskrift: International Journal of Infectious 

Diseases. 

Land: Saudiarabien.  

År: 2013.  

Syftet med studien var 

att mäta graden av 

överensstämmelse med 

handhygienpraxis hos 

sjukvårdspersonal vid 

intensivvård vid Aseer 

Central Hospital. 

 

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien.  

Datainsamlingsmetod: 

observation.  

Dataanalys: Statistical Package 

for the Social Sciences version 

13, Chi- square test och 

logistisk regression.  

Etik: etiskt resonemang.  

536 observationer 

gjordes. 179 

sjuksköterskor, 34 läkare 

och 23 annan 

sjukvårdspersonal 

deltog i studien. 

 

 

Sjuksköterskor hade en genomsnittlig 

icke följsamhet till handhygien på 32,6  

procent. Före patientkontakt 60,9 

procent. Före aseptisk procedur 87 

procent. Efter kroppsvätska 

exponering 50 procent. Efter 

patientkontakt 8,1 procent. Efter 

patientrelaterad kontakt 12,5 procent. 

Artikeln bedömdes ha medel kvalitet.  

Det etiska resonemanget bestod enbart av 

att resonera att datan insamlades 

konfidentiellt och anonymt. Detta kan 

tyckas vara lite klent etiskt resonemang. 

Beskrivning av deltagare redovisades ej 

förutom profession, dock är 

observationstillfällen bra beskrivna. 

Deltagarna visste att de blev observerade 

vilket kan ha lett till att deltagarna därför 

betett sig annorlunda. Trots detta  

ansågs resultatet ha validitet och 

tillämpbarhet i praktiken. 

  



 

 

Titel: Nurses' perceptions of reasons for persistent 

low rates in hand hygiene compliance. 

Författare: Sadule-Rios, N. & Aguilera, G. 

Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing. 

Land: USA.  

Årtal: 2017. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

orsakerna till långvariga 

låga nivåer till 

följsamhet till hygien 

och deras 

rekommendationer för 

förbättringar. 

Design: kvantitativ, 

tvärsnittstudie.  

Utfallsmått: faktorer som 

påverkar följsamhet till 

handhygien.  

Datainsamlingsmetod: enkät.  

Dataanalys: T-test, Analysis of 

Variance och Statistical 

Package for the Social Sciences 

version 23.0.  

Etik: godkänd av etisk 

kommitté och etiskt 

resonemang. 

Alla sjuksköterskor som 

jobbade på utvald 

avdelning blev 

tillfrågade att delta. 47 

sjuksköterskor fullföljde 

studien.  

Sjuksköterskorna menade att hög 

arbetsbelastning, underbemanning 

och brist på tid var de största 

problemen med följsamhet till 

handhygien. För det andra 

identifierade de svårigheter att få 

tillgång till handfat blöta händer vid 

påtagning av handskar och brist på 

lämpligt placerade hand 

rengöringsprodukter vid patienten.   

 

Artikeln bedömdes ha medel kvalitet.  

Beskrivning av deltagarna förutom antal 

och profession saknas. 47 deltagare kan 

tyckas vara klent för en kvantitativ studie i 

form av tillämpbarhet. Resultatet ansågs 

trots det ha validitet och tillämpbarhet i 

praktiken. 

 

 

Titel: Diurnal variation in hand hygiene 

compliance in a tertiary level multidisciplinary 

intensive care unit. 

Författare: Saha, S., Panja, S., Ray, S. & Rao, B.  

Tidskrift: American Journal of Infection Control.  

Land: Indien  

Årtal: 2010.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

överensstämmelsen med 

hand hygieniska 

riktlinjer bland läkare, 

sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal 

under dag och natt på 

intensivvårdsavdelning.  

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien. 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

Dataanalys:  Statistical Package 

for the Social Science version 

11.5 och X-test.  

Etik: godkänd av etisk 

kommitté.  

 2841 observationer 

gjordes. All personal 

som arbetade under de 6 

månaderna studien 

pågick inkluderades i 

studien.  

Sjuksköterskorna följde 

hygienrutinerna vid 1150 av 1802 

observationer dagtid. Vilket är en 

följsamhet på 63.81 procent. På 

nattetid följdes hygienrutinerna 575 av 

1039 observationer. Vilket är 55.34 

procent. Den totala följsamheten var 

60.7 procent för sjuksköterskor.  

Artikeln bedömdes ha medel 

kvalitet. 

Det fördes inget etiskt resonemang utöver 

att studien är godkänd av etisk kommitté. 

Personalen var inte medvetna om att de 

blev observerade i sin handhygien vilket ur 

ett etiskt perspektiv kan ses som negativt 

men positivt i frågan om att minimera 

reaktivitet. Antal och beskrivning av 

deltagare redovisades ej. Dock hade 

observationstillfällen 

beskrivits utförligt. Resultatet ansågs trots 

detta ha validitet och tillämpbarhet i 

praktiken. 

Titel: Behavioral determinants of hand hygiene 

compliance in intensive care units. 

Författare: Wandel, D., Maes, L,. Labeau, S., 

Vereecken, C. & Bolt, S.   

Tidskrift: American Journal of Critical Care  

Land: Belgien  

Årtal: 2010. 

Syftet med studien var 

att identifiera och 

beskriva prediktorer och 

avgörande faktorer av 

bristande följsamhet till 

handhygien föreskrifter 

hos sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning 

med hjälp av 

frågeformulär. 

Design: kvantitativ, 

interventionsstudie. 

tvärsnittsstudie. 

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien. 

Datainsamlingsmetod: enkät. 

Dataanalys: Statistical Package 

for the Social Science version 

12.0.  

Etik: godkänd av etisk 

kommitté och etiskt 

resonemang.  

148 sjuksköterskor blev 

inbjudna till studien. 57 

sjuksköterskor fullföljde 

studien genom att svara 

på enkäterna. 

 

självrapporterad följsamhet var var 

82,0 procent. Det varierade från 79,2 

procent för "kontaminerad ytkontakt" 

till 98,8 procent "blodkontakt" och 98,8 

procent för "smuts kontakt". 

Kunskapspoängen för handhygien 

varierade mellan 12 procent till 87 

procent rätta svar.  

Artikeln bedömdes ha medel kvalitet.  

Beskrivning av deltagarna förutom antal 

och profession saknas. Att enbart 57 

sjuksköterskor fullföljde studien kan 

tyckas vara klent för en kvantitativ studie i 

form av tillämpbarhet. Resultatet ansågs 

trots detta ha validitet och tillämpbarhet i 

praktiken. 



 

 

Titel: Key beliefs of hospital nurses' hand-hygiene 

behaviour: protecting your peers and needing 

effective reminders. 

Författare: White, K., Jimmieson, N., Obst, P., 

Graves, N., Barnett, A., Cockshaw, W., Gee, P., 

Page, K., Campbell, M., Martin, E., Brain, D. & 

Paterson, D. 

Tidsskrift: Health Promotion Journal of Australia. 

Land: Australien. 

År: 2015.  

Syftet med studien var 

att identifiera viktiga 

övertygelser som ligger 

till grund för hur 

sjuksköterskan förhåller 

sig till handhygien för 

att finna strategier som 

uppmuntrar till 

följsamhet.  

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

Utfallsmått: faktorer som 

påverkar handhygienen.  

Datainsamlingsmetod: 

enkät. 

Dataanalys: Statistical Package 

for the Social Sciences version 

och multipel regressionsanalys. 

Etik: godkänd av etisk 

kommitté. 

1581 sjuksköterskor blev 

tillfrågade att delta och 

797 sjuksköterskor 

fullföljde studien genom 

att svara på enkäterna.  

Skydda sina kollegor, tidsbrist samt 

glömska var de övertygelser som 

sjuksköterskorna i studien angav som 

de främsta faktorerna som medförde 

en försämrad följsamhet till 

handhygien.  

Artikeln bedömdes ha hög kvalitet. 

Resultatet ansågs ha validitet och 

tillämpbarhet i praktiken. 

 

Titel: Using a theory of planned behaviour 

framework to explore hand hygiene beliefs at the 

'5 critical moments' among Australian hospital-

based nurses. 

Författare: White, K., Jimmieson, N., Obst, P., 

Graves, N., Barnett, A., Cockshaw, W., Gee, P., 

Haneman, L., Page, K., Campbell, M., Martin, E. 

& Paterson, D. 

Tidsskrift: Health Promotion Journal of Australia. 

Land: Australien. 

År: 2015. 

Syftet med studien var 

att utforska 

beteendemässiga, 

normativa och 

kontrollerade 

övertygelser relaterade 

till utförande av 

handhygien. 

 

Design: kvalitativ, 

deskriptivstudie. 

Utfallsmått: följsamhet till 

handhygien och faktorer som 

påverkar. 

Datainsamlingsmetod: intervju.  

Dataanalys: TPB-ram. 

Etik: godkänd av etisk 

kommitté och etiskt 

resonemang. 

27 sjuksköterskor deltog 

i studien och fullföljde 

den. 

De övertygelser som uppfattades som 

största anledningen till att utföra 

handhygien var patientskydd, skydda 

sig själv, positiv uppmuntran 

kollegialt och förekomsten av att ha 

resurser att kunna utföra 

handhygienen.   

Artikeln bedömdes ha hög kvalitet. 

Resultatet ansågs ha validitet och 

tillämpbarhet i praktiken. 

 

 

 

 

 


