
Abstrakt
Handhygien är en grundläggande princip som förebygger, kontrollerar och reducerar 
vårdrelaterade infektioner och är ensam den mest effektiva metoden för att bryta en 
smittspridning. Syfte: att belysa vårdpersonalens följsamhet till de basala rutinerna 
gällande handhygien. Metod: Författarna gjorde en litteratursökning och granskning 
av vetenskapliga artiklar inom området. Resultat: Vårdpersonalens följsamhet till 
handhygienrutinerna visade sig ligga mellan 16,5%-70% och var större efter än före 
patientvård. Det fanns faktorer som gynnade och minskade följsamheten. Diskussion: 
Författarna fann stöd i sin teori om att vårdpersonalen skyddar sig i första hand själv 
och utför därför handhygienen i större grad än efter patientkontakt. Då det visade sig 
att kunskap leder till ökad följsamhet ansåg författarna att en årlig genomgång av 
handhygienrutinerna är lika viktigt som att repetera hjärt- och lungräddning.
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Bakgrund
Handhygien är en grundläggande princip som förebygger och reducerar 

vårdrelaterade infektioner och det är den mest effektiva metoden för att 

bryta en smittspridning. När vårdpersonalen inte följer 

handhygienrutinerna riskeras att patienter får en skada eller livshotande 

komplikation som enkelt skulle kunna förhindrats. Vårdpersonalens 

följsamhet till hygienrutinerna har rapporterats vara dålig i många studier 

(Bjerke, 2004). Vårdrelaterade infektioner minskar i samband med att 

följsamheten till de rekommenderade handhygienrutinerna förbättrats 

(Boyce & Pittet, 2002). 

Dr Ignaz Philipp Semmelweiss gjorde 1846 en upptäckt. Han observerade 

medicinstudenter som utförde obduktioner innan de kom i kontakt med 

kvinnor som skulle förlösas på ett sjukhus i Wien och fann att dessa 

kvinnor dog i större utsträckning än kvinnor som förlöstes på andra 

kliniker som drevs av barnmorskor. Trots att medicinstudenterna tvättade 

sina händer fanns det illaluktande partiklar kvar. Han förstod sambandet 

mellan partiklarna på studenternas händer och kvinnorna som drabbades 

av barnsängsfeber. Semmelweiss införde handtvätt med en 

klorinblandning för att stoppa smittöverföringen vilket gjorde att antalet 

dödsfall minskade radikalt från 10 % till 1 %. Semmelweiss upptäckt var 

den första att bevisa att antiseptisk rengöring av händerna minskar risken 

för vårdrelaterade infektioner mer effektivt än rengöring med tvål och 

vatten (Bjerke, 2004; Boyce & Pittet, 2002; Codell Carter, 1981).

Florence Nightingale såg betydelsen av hygien i såväl hem- som 

sjukhusmiljö. Hon ansåg att renlighet, ventilation och rätt kost skulle 

fördriva mycket av den sjuklighet som fanns bland människorna i 1800-

talets Storbritannien. Omvårdnad kom därför att inriktas mot hygien. 

Florence arbetade fanatiskt mot de bakteriologiska landvinningar som 

gjordes under denna tid. Hennes attityd färgade även hennes syn på 

utbildningen av sjuksköterskor och hon var rädd för att sjuksköterskorna 

skulle bli medicinare istället för hygienens upprätthållare. Nightingale 
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definierade specifika element i miljön som hon ansåg behövde övervakas 

och vid behov korrigeras. Nightingale baserade betydelsen av dessa behov 

på en rent förnuftmässig syn på hygien. Erfarenheten hade lärt henne att en 

ren miljö förbättrade patientens möjligheter att överleva och tillfriskna från 

sina sjukdomar (Hamrin, 1997, s. 31-34).

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) betonar att Hälso- och 

sjukvården bland annat ska vara av god kvalitet och ha en god hygienisk 

standard. Socialstyrelsens föreskrifter om de basala hygienrutierna 

(SOSFS 2007:19) beskriver vilka rutiner som ska tillämpas av 

vårdpersonal för att begränsa vårdrelaterade infektioner: Händerna och 

underarmar ska vara fria från armbandsur och smycken. Omedelbart före 

och efter varje direktkontakt med en patient ska händerna desinfekteras 

med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Händerna ska också 

desinfekteras före och efter användning av handskar. Om händerna är 

synligt smutsiga ska de tvättas med vatten och flytande tvål innan de 

desinfekteras. Vid kontakt med patienter med maginfektioner ska händerna 

alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. Om man 

tvättar händerna ska de vara torra innan de desinfekteras. Skyddshandskar 

för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Skyddshandskarna ska tas av 

direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment. 

För att inte sprida mikroorganismer måste man ha en bra arbetsteknik. I 

alla vårdsituationer ska man oavsett om det finns en känd smitta eller inte 

skapa barriärer mot smittspridning, det vill säga tillämpa barriärvård. En 

god handhygien är vår enklaste, billigaste och mest effektiva 

infektionsförebyggande åtgärd (Gustavsson, Norberg & Struwe, 2000, s. 

15).

Handskar utgör ingen absolut barriär, de kan ha mikroskopiska hål och de 

kan skadas under arbetets gång. En engångshandske ska aldrig tvättas eller 

desinfekteras och användas igen. Handskar ersätter inte handhygien. 
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Handskar ska användas med förnuft, och vårdpersonalen ska tänka på att 

inte ta i rent och orent om vartannat (Gustavsson et al. 2000 s.18-19).

Målet med handhygienen i vården är att avlägsna smuts och minska 

tillfälliga bakterier på huden. Att ha en god handhygien är en förutsättning 

för att stoppa spridningen av multiresistenta bakterier. Det är viktigt att rätt 

metod används vid desinfektering med alkohol. Händer och underarmar 

ska vara torra och 2-4 ml handdesinfektion ska gnidas in överallt på 

händerna tills det dunstar. Det är viktigt att rengöra på fingertopparna, 

mellan fingrarna och i tumgreppet. Desinfektering är en effektiv metod, 

den är snabb och återfettande så att händerna vårdas. En person som 

slarvar med handhygienen kan snabbt sprida en smitta (Gustavsson et al. 

2000 s. 16-17; Hedin, 2008).

Med vårdrelaterad infektion avses varje infektionstillstånd som drabbar 

patienten till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård 

(Ericson 1995, s. 31-33). Spridningen sker bland annat genom att 

mikroorganismer från en patient förs över till vårdpersonalens händer. 

Mikroorganismerna måste kunna överleva på händerna i några minuter för 

att kunna överföras till en annan patient. Om vårdpersonalen inte har en 

god handhygien kan mikroorganismer överleva och föras vidare mellan 

patienterna (Boyce & Pittet, 2002).

Allt sjukvårdsarbete bör präglas av kunskap om hygien. Alla måste ta ett 

personligt ansvar. Människor tar intryck av varandra och det är lätt att 

efterlikna sina mer erfarna arbetskamraters beteende, det är därför viktigt 

att de föregår med gott exempel. Många arbetsuppgifter utförs i ensamhet 

och endast sjuksköterskan själv vet vad händerna berört stunden innan. 

Hon kan därmed i tysthet och utan spår överföra en infektion med sina 

händer, men hon kan även vara en förebild för en god handhygien 

(Ericson, 1995 s. 40).

Under en nagel ryms lika många bakterier som antalet invånare i Sverige. 

3



Under en ring ryms lika många bakterier som antalet invånare i Europa. I 

ett trasigt nagelband ryms lika många bakterier som hela jordens 

befolkning (Gustavsson et al, 2000, s. 14). Vårdpersonal som har långa 

naglar har fler bakterier på sina fingertoppar både före och efter handtvätt i 

jämförelse med vårdpersonal som har korta naglar (Boyce & Pittet, 2002). 

På en neonatalavdelning i USA visade sig två sjuksköterskor med långa 

naglar vara bärare av en bakterie som orsakade ett stort utbrott av 

infektioner med totalt 16 dödsfall (Hedin, 2008).

I maj 2008 drabbades 11,3% av de inlagda patienterna på sjukhus i Sverige 

av vårdrelaterade infektioner. För att hålla en hög kvalitet på vårdhygienen 

krävs riskförebyggande arbete inom alla vårdhygieniska områden och att 

hygienrutinerna följs av vårdpersonalen (Hedin, 2008). 

Sjukvårdsrelaterade infektioner drabbar hundratals miljoner människor 

över hela världen. Multiresistenta bakterier så som meticillinresistenta 

stafylococcus aureus (MRSA) är en stor utmaning för sjukvården runtom i 

världen. I Irland finns det MRSA-epidemier på många sjukhus. I Europa 

varierar andelen MRSA-stammar från 1 % i Skandinavien till 30 % i de 

sydliga delarna. Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat 

handhygien som en stor patientsäkerhetsfråga när det gäller vårdrelaterade 

infektioner (Willman, Burke, Smith & Sveinsdottir, 2008).

Det har under den senaste tiden varit mycket uppmärksammat med 

vårdrelaterade infektioner såsom MRSA och vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) på sjukhus runt om i Sverige. God handhygien (HH) 

är en enkel metod för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ökad 

kunskap om vårdpersonalens följsamhet till HH skulle kunna underlätta 

för sjuksköterskor att identifiera grundproblemet och på så vis finna 

lösningar för en högre kvalité på HH.
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                                                      Syftet
Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonalens följsamhet till de 

basala rutinerna gällande handhygien.

Frågeställningar

◦ Hur följer vårdpersonalen de basala hygienrutinerna?

◦ Vilka faktorer påverkar följsamheten hos vårdpersonalen?

Metod
Detta är en litteraturstudie och granskning av vetenskapliga artiklar inom 

området. Kvaliteten på artiklarna har värderats och klassificerats utifrån 

SBU/SSF nr 4 (1999).

Inklusion- och exklusionskriterier

Endast de vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska och 

publicerade mellan åren 2000-2009 inkluderades i studien. Vidare 

inkluderades de artiklar som fokuserade på vilka faktorer som påverkar 

följsamheten till handhygienen hos vårdpersonalen samt på hur 

följsamheten ser ut. Vetenskapliga artiklar som inte svarade på studiens 

syfte exkluderades.

Litteratursökning

Sökningar gjordes i följande databaser: Pubmed och Cinahl. Resultatet av 

sökningarna är sammanställda i tabell 1. Sökningen gav totalt 72 träffar i 

Pubmed och 42 träffar i Cinahl (totalt 114). Vidare söktes 2 artiklar 

manuellt genom att de hittats i referenslistan till de inkluderade artiklarna. 

Sökning av de manuella artiklarna gjordes 090210. Detta gav totalt 116 

artiklar.
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Tabell 1. Sökningar gjorda i Pubmed och Cinahl 090122. Översikt över 

antal lästa abstrakt, granskade studier och utvalda studier.

Sökord Pubmed Cinahl Lästa 

abstrakt

Granskade 

studier

Utvalda 

studier
Hand hygiene 2443 841 0 0 0
Hand wash 435 83 0 0 0
Hand hygiene OR Hand 

wash

2789 884 0 0 0

Guidelines adherence 8681 1279 0 0 0
Professional compliance 2732 3683 0 0 0
Guidelines adherence OR 

Professional compliance

11297 4792 0 0 0

Guidelines as topic 80193 329 0 0 0
Guidelines 161284 38409 0 0 0
Guidelines as topic OR 

Guidelines

161284 38409 0 0 0

Infection control 172904 26526 0 0 0
Hand hygiene OR Hand 

wash AND Guidelines 

adherence OR Professional 

compliance

138 239 0 0 0

Hand hygiene OR Hand 

wash AND Guidelines 

adherence OR Professional 

compliance AND Guidelines 

as topic OR Guidelines

105 55 4 4 4

Hand hygiene OR Hand 

wash AND Guidelines 

adherence OR Professional 

compliance AND Guidelines 

as topic OR Guidelines 

AND Infection control

82 45 0 0 0

Hand hygiene OR Hand 

wash AND Guidelines 

adherence OR Professional 

compliance AND Guidelines 

as topic OR Guidelines 

AND Infection control + 

limits: Publicerad senast år 

2000, Engelska.

72 42 114 23 9
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Klassificering och värdering av studier

Klassificeringen utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999) och studierna 

delades in i följande grupper:

◦ Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie 

där man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper.

◦ Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan 

slumpmässig fördelning.

◦ Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, 

med hjälp av exempelvis journalhandlingar.

◦ Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens 

upplevelser och erfarenheter.

Förutom klassificeringen värderades studiernas vetenskapliga kvalitet 

enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg 

vetenskaplig kvalitet (III):
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48).

I: Hög II: Medel III: Låg
C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen.

-

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder.

-

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.).

-

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48).

I: Hög II: Medel II: Låg
K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet

-

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, undersökningsgrupp 

för liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning
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Bearbetning

En bearbetning gjordes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser.

Fas 1

En första bedömning av de 116 artiklarna gjordes genom att läsa titlar och 

abstrakt för att välja ut de artiklar som motsvarade studiens syfte. 87 

artiklar valdes bort på grund av att 1) de uppfyllde inte 

inklusionskriterierna, 2) de var reviewartiklar, 3) de uppfyllde inte kraven 

för vetenskaplighet, 4) de motsvarade inte studiens syfte eller därför att 5) 

de var dubbletter. Efter fas 1 återstod 29 artiklar.

Fas 2 

Därefter granskade båda författarna alla artiklar tillsammans med hjälp av 

första sidan på granskningsmallen (bilaga 1). Det resulterade i att 

ytterligare 9 artiklar föll bort på grund av att de inte var originalartiklar. De 

20 artiklar som gick vidare till en mer ingående granskning delades upp 

mellan författarna, författare 1 granskade hälften av artiklarna och 

författare 2 granskade andra hälften av artiklarna. När detta var gjort bytte 

båda författarna artiklar och kontrollerade varandras granskningar. Efter 

den noggrannare granskningen exkluderades 3 artiklar som inte ansågs 

vetenskapliga då de inte hade utsatta rubriker för de olika delarna eller att 

de delar som ska ingå saknades. Totalt fanns det 17 artiklar kvar efter 

granskningen i fas 2.

Fas 3

Författarna klassificerade och värderade de vetenskapliga artiklarna enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16). Värderingen skedde enligt kriterierna i 

tabell 2 och tabell 3. Efter klassificeringen och värderingen återstod 15 

artiklar som skulle analyseras med hjälp av innehållsanalys. 2 av artiklarna 

exkluderades då de vid närmare gransking inte uppfyllde kraven på 

vetenskaplighet samt att den ena inte besvarade syftet. Granskningen och 

värderingen av artiklarna som ingår i resultatet presenteras i en tabell i 

bilaga 2. 
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Innehållsanalys

En innehållsanalys syftar till att identifiera mönster och återkommande 

teman/kategorier i en text (Polit & Beck, 2008, s. 132). Forsberg & 

Wengström (2008, s. 163,165) och Friberg (2006, s. 110-112) beskriver att 

man kan gå igenom artiklarna utifrån sina olika frågeställningar och att 

man sedan bör läsa igenom resultatet flera gånger för att identifiera de 

centrala fynden och sedan skapa nya övergripande områden.

Av de 15 utvalda artiklarna gjordes en innehållsanalys. De delar i 

artiklarnas resultat som motsvarade studiens syfte skrevs ner och delades 

upp i två grupper kring studiens frågeställningar. Texten lästes igenom 

flera gånger och delades sedan in i meningsenheter. Meningsenheterna 

delades sedan in i olika subkategorier och dessa delades i sin tur in i 

kategorier för att få en bra bild över återkommande begrepp och resultat i 

studierna. I bilaga 3 presenteras ett exempel på hur innehållsanalysen har 

utförts.

Tabell 4. Översikt över kategorier och subkategorier.

Subkategorier Kategorier
○ Graden av följsamhet hos 

vårdpersonalen

○ Följsamhet hos specifika yrkesgrupper

○ Vårdpersonalens följsamhet till 

handhygienrutiner
○ Ökad tillgänglighet

○ Kunskap

○ Positiv attityd

○ Stöd från andra

○ Faktorer som gynnar 

vårdpersonalens följsamhet till 

handhygienrutiner
○ Brist på tid

○ Förvärrad hudstatus

○ Använder handskar istället

○ Negativ attityd

○ Brist på resurser

○ Inflytande från annan personal

○ Arbetsuppgifter

○ Tid på dygnet

○ Faktorer som minskar 

vårdpersonalens följsamhet till 

handhygienrutiner
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○ Patientrummets placering

○ Kön

Etiska överväganden

God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. När ny kunskap 

inhämtas ska detta alltid vägas mot forskarens krav på att skydda de 

individer som deltar i undersökningen. Innan studien påbörjas ska ett etiskt 

tillstånd sökas från en etisk kommitté. Forskaren får inte orsaka deltagarna 

skada eller men, utan ska visa omsorg för detta i sin etiska avvägning. Det 

är ett krav på alla vetenskapliga studier att det görs etiska överväganden 

(Forsberg. & Wengström., 2008, s. 144). I den här litteraturstudien så 

uttrycks det i majoriteten av studierna att de har blivit godkända av en 

etisk kommitté. Övriga studier är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

och antas därmed ha genomgått ett etiskt övervägande även då detta inte 

nämns i studien. 

Resultat
I resultatet presenteras 15 artiklar varav 5 från USA, 2 från Storbritannien, 

1 från Turkiet, 2 från Irland, 1 från Kina, 1 från Nederländerna, 1 från 

Australien, 1 från Argentina samt 1 från Frankrike. 14 artiklar var 

kvantitativa och 1 artikel var kvalitativ. En översikt av artiklarna finns i 

bilaga 2. Ur artiklarna framkom 3 kategorier. Dessa kategorier var 

följande: Vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner, Faktorer som 

gynnar vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner samt Faktorer 

som minskar vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner.
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Vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner

Graden av följsamhet

Fem av studierna visar att vårdpersonalens följsamhet till HH ligger 

mellan 36,3%-70% (Creedon, 2003; Creedon, 2006; Girard, Amazian & 

Fabry, 2000; O´Boyle, Henly & Larson, 2001; Venkatesh et al., 2008).

I Rosenthal, McCormicke, Guzman, Villamayor & Orellano (2003) är 

vårdpersonalens följsamhet till handtvätt (HT) något lägre än i de övriga 

studierna (16,5%). I O´Boyle et al. (2001) gör vårdpersonalen även en 

självuppskattning som visar att följsamheten till HH är 82 %. I Quiros, Lin 

& Larson (2007) rapporterar nästan alla deltagare att de tillämpar de 

rekommenderade riktlinjerna.

I Girard et al. (2000) används den HH-metod som är lämplig för den 

kliniska situationen vid mer än hälften av tillfällena, men proceduren 

utförs korrekt endast ett fåtal gånger. Akyol (2005) beskriver samma 

fenomen då användandet av tvål vid HT är mycket lågt. Vidare beskriver 

Jenner et al. (2006) att desinfektion används när det egentligen är befogat 

med HT med tvål. Endast en av de observerade deltagarna utför HH helt 

korrekt.

Det visar sig att följsamheten till HH är större efter patientvård än före 

(Jenner et al., 2006; O´Boyle et al., 2001; Venkatesh et al., 2008; Whitby 

& McLaws, 2004). Något mindre än hälften av vårdpersonalen uppger i Ji, 

Yin & Chen (2004) att de inte alltid desinfekterar sina händer före och 

efter patientkontakt och att de inte alltid använder handskar då de 

undersökte patienterna. I Jenner et al. (2006) är följsamheten till HH 

betydligt lägre vid alla tillfällen före sårvård (när syftet är att förebygga 

sårinfektioner), än efter sårvård (då syftet är att förebygga smittspridning 

till andra patienter). Detta visar sig vara likartat vid andra vårdprocedurer. 

I Turnberg et al. (2008) rapporterar nästan alla deltagare att de utför HH 

före direkt kontakt med en patient samt efter vård av en hostande patient. 

I Dolores Arenas et al. (2005) och Turnberg et al. (2008) visar det sig att 

nästan all vårdpersonal byter handskar vid ingång och utgång till en patient 
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och vid provtagning. Dolores Arenas et al. (2005) visar att 

handskanvändandet är lägre vid hantering av avfall och rengöring av 

avdelningen än vid patientkontakt. 

HT vid kontakt med patienter i sårvård och i kontakt med patienters 

blodkärl skiljer sig mellan olika avdelningar trots att de har samma 

förutsättningar (Dolores Arenas et al., 2005). I Creedon (2003) rapporterar 

majoriteten av vårdpersonalen att de utför HH omedelbart efter att de tagit 

av sig handskar. Bara hälften av vårdpersonalen rapporterar att de utför 

HH efter att ha mätt puls eller blodtryck. 

Vårdpersonalens följsamhet till HH är högre efter kontakt med MRSA-

smittade patienter än efter kontakt med patienter som inte har MRSA. 

Dock är den generella följsamheten till HH före och efter kontakt med 

MRSA-patienter mycket låg (Jenner et al., 2006). I Dolores Arenas et al. 

(2005) visar det sig inte vara någon skillnad i HH vid kontakt med 

smittade patienter och icke-smittade patienter. 

Följsamhet hos specifika yrkes grupper

När man mäter följsamheten till HH hos endast sjuksköterskorna följer tre 

av fem riktlinjerna (Girard et al., 2000). Kvaliteten på HT var dålig hos 

majoriteten av sjuksköterskorna, endast en av fem har en bra kvalitet 

(Akyol, 2005). I jämförelse med annan vårdpersonal är sjuksköterskor 

sämst på att utföra HH innan de rör vid sitt eget ansikte, hår, ögon, tänder, 

näsa eller mun då de har kontaminerade händer (O´boyle et al., 2001). 

Rosenthal et al. (2003) finner att det finns ett signifikant samband mellan 

följsamheten och vilken yrkesgrupp vårdaren tillhör. Drygt hälften av 

sjuksköterskorna följer riktlinjerna till HH i jämförelse med övrig 

vårdpersonal där bara en av tre följer dessa riktlinjer. Sjuksköterskorna 

visar sig ha en högre följsamhet än läkare och undersköterskor då 

handskanvändandet i kontakt med patienter med influensasymtom 

observeras (Turnberg et al., 2008). Läkare är sämre än sjuksköterskor på 

att utför HH omedelbart efter att de tagit av sig handskar (Creedon, 2003). 

Mindre än hälften av läkarna och något fler av sjuksköterskorna utför HH 
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efter att ha vidrört föremål i närheten av en patient (Turnberg et al., 2008).

Faktorer som gynnar vårdpersonalens följsamhet till 

handhygienrutiner

Ökad tillgänglighet

När man inför automatiska pumpar med handdesinfektion fördubblas 

följsamheten till HH. Även om följsamheten ökar både före och efter 

patientkontakt så är följsamheten fortfarande högre efter patientkontakt 

(Venkatesh et al., 2008). I Withby & McLaws (2004) beskrivs flyttning av 

ett sjukhus till nya lokaler med större tillgång till tvättställ. Detta medför 

att följsamheten till HH ökar.

Kunskap

Utbildningsprogram om riktlinjer för infektionskontroll och HH visar sig 

påverka följsamheten positivt (Creedon, 2003; Creedon 2006; Garber et 

al., 2008; Rosenthal et al., 2003).

Den ökade kunskapen ger en större förståelse för att HH är nödvändigt, att 

den bör utföras både före och efter patientkontakt, när man byter syssla, 

mellan patienter, samt före procedurer som kan orsaka smittspridning och 

efter kontakt med utrustning och föremål som kan vara kontaminerade 

(Creedon, 2006).

Kunskapen om riktlinjerna gällande HH visar sig vara ganska hög innan 

och ökar ytterligare till 100% efter utbildningsprogrammet (Creedon, 

2003).

Deltagarna visar innan utbildningsprogrammet brister i kunskapen kring 

när och hur HH ska utföras. Vårdpersonalen tror att det tar längre tid än 

det egentligen behöver ta (Barrett & Randle, 2007).

Positiv attityd  och Stöd från andra

Majoriteten av deltagarna i Quiros et al. (2007) anser att om HH riktlinjer 

tillämpas skulle detta kunna minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

De som rapporterar att de har en positiv inställning till HH riktlinjer följer 

också dessa i större utsträckning än andra (Creedon, 2003; Quiros et al., 

2007). Attityder och avsikter har en påverkan på hur man självrapporterar 
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sitt beteende och attityden har en påverkan för hur man utför HH. Genom 

att förbättra dessa faktorer kan man påverka utförandet av HH positivt 

(Jenner et al., 2006).

Garber et al. (2008) och Rosenthal et al. (2003) finner att stöd från annan 

personal och från institutionen påverkar följsamheten positivt.

Faktorer som minskar vårdpersonalens följsamhet till 

handhygienrutiner

Brist på tid

Brist på tid visar sig vara en barriär till följsamheten till HH (Akyol, 2005; 

Barrett & Randle, 2007; Garber et al., 2008). Vårdpersonalen uppfattar att 

det inte finns tillräckligt med tid att fullfölja HH under morgonskiftet 

eftersom det är så många uppgifter som ska utföras då (Barrett & Randle, 

2007). Vidare beskriver Akyol (2005) att vårdpersonalen anser sig för 

upptagna för att hinna utföra HH.

Förvärrad hudstatus

Vårdpersonalen anser att upprepad HH förvärrar hudkonditionen vid till 

exempel eksem, detta gör att de är motvilliga till att tvätta sina händer 

(Barrrett & Randle, 2007). En anledning till att inte tvätta händerna är för 

att vårdpersonalens händer är såriga (Akyol, 2005).

I Barrett & Randle (2007) beskriver en av deltagarna: ”Handwashing is  

very drying. So if my hands are very dry I might not wash them as I should 

do.” (s.1854)

Vidare beskriver en annan deltagare I Barrett & Randle (2007): “I´ve seen 

people with really bad eczema because they´ve bin washing their hands 

too much. I think they still wash them but not really to the same degree as  

you´re  ment to.” (s. 1854)

Använder handskar istället

Barrett & Randle (2007) och Akyol (2005) beskriver att deltagarna 
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använder handskar istället för att desinfektera sina händer när detta ses 

som en effektiv metod att hålla händerna rena och ett snabbare alternativ 

till desinfektion och HT. 

Negativ attityd

Attityder visar sig vara barriärer i följsamheten till HH. Vårdpersonalen är 

oense om riktlinjerna, de har brist på själveffektivitet och brist på tron att 

HH har någon positiv effekt. HH utförs därför inte så ofta som den bör 

göras i praktiken (Garber et al., 2008).

Deltagarna i Ji et al. (2004) rapporterar att det tyckte att det är onödigt, 

obekvämt och besvärligt att desinfektera händerna och att använda 

handskar.

Brist på resurser

Att inte ha tillgång till resurser såsom handskar och vatten visar sig 

påverka följsamheten till HH (Akyol, 2005; Ji et al., 2004). Även 

ekonomin och tillgången till material visar sig påverka följsamheten 

(Garber et al., 2008).

Inflytande från annan personal

Inflytande från annan vårdpersonal tas många gånger upp i Barrett & 

Randle (2007) som en faktor som påverkar följsamheten till HH. 

Studenterna i studien eftersträvar att passa in och vill därför inte ifrågasätta 

personalen gällande HH eftersom att de känner att detta kan resultera i en 

negativ relation i gruppen eller att de inte skulle bli accepterade i gruppen. 

Men det finns även vårdpersonal som är goda förebilder för HH.

En deltagare beskriver i Barrett & Randle (2007): ”It´s amazing how you 

do copy what you see to try and fit in, especially if it´s you first placement 

you don´t want to upset anyone. You mix in with the crowd and do what 

they´re doing.” (s. 1854)

                  Arbetsuppgifter

Det visar sig finnas ett samband mellan dålig följsamhet till handtvätt och 
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antalet kontakter mellan sjuksköterska och patient, till exempel är personal 

som har fler patienter per dag mindre konsekvent med HH än personal som 

har färre patienter (Dolores Arenas et al., 2005). Även vilken typ av 

arbetsuppgift som utförs och typ av avdelning har betydelse för 

följsamheten till HH (Barrett & Randle, 2007; Rosenthal et al., 2003). 

Tung arbetsbelastning visar sig vara en barriär till följsamheten. 

Deltagarna tror också att HH är mindre viktigt i vardagliga aktiviteter 

(Barrett & Randle, 2007).

Tid på dygnet, patientrummets placering och kön

Venkatesh et al. (2008) visar att följsamheten till HH är bättre på dagtid än 

på kvällstid. Vidare har placeringen av patientrummet betydelse då 

följsamheten är högre i rum som är väl synliga från 

sjuksköterskeexpeditionen.

Rosenthal et al. (2003) finner ett signifikant samband mellan följsamheten 

och om vårdaren är kvinna eller man. Kvinnorna har 7 %-enheter högre 

följsamhet än männen.

Diskussion
Resultatdiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens följsamhet 

till de basala rutinerna gällande HH, att undersöka hur vårdpersonalen 

följer de basala hygienrutinerna samt vilka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens följsamhet. Resultatet visar att vårdpersonalens 

följsamhet till hygienrutinerna varierar mellan de olika studierna, men är 

lägre än önskvärt i alla studier. Det visar även att följsamheten är högre 

efter patientvård än före. Faktorer som gynnar följsamheten är kunskap, 

positiv attityd, stöd från andra och ökad tillgänglighet. Faktorer som 

minskar följsamheten är brist på tid, förvärrad hudstatus, negativ attityd, 

brist på resurser, att de använder handskar istället, inflytande från annan 

personal, arbetsuppgifter, tid på dygnet, patientrummets placering och kön. 
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Resultatet visar att vårdpersonalens följsamhet till HH rutiner ligger 

mellan 16,5%-70%. Dessa siffror är mycket låga och det är önskvärt att 

fler blir medvetna om denna enkla åtgärd som i sin frånvaro är ett stort 

problem.

Enligt Silvestri et al. (2005) är följsamheten till HH oacceptabelt låg i de 

flesta studier som publicerats under åren 1999 till 2005.

Den självuppskattade följsamheten visade sig vara högre än vid 

observationerna. Detta kanske kan ha att göra med brister i 

vårdpersonalens kunskap om HH och när den ska utföras. Om 

vårdpersonalen inte har rätt kunskap om detta så är det också svårt att 

bedöma om man utför HH på ett korrekt sätt och vid rätt tillfälle. Enligt 

resultatet så utförs HH korrekt vid endast ett fåtal tillfällen. I Hofer et al. 

(2007) observerades kvaliteten på HT hos sjuksköterskorna där 42% 

visade sig utföra detta med en god kvalitet. Huvudsakliga brister som 

observerades var: att de inte tvättade fingertopparna, tummarna, mellan 

fingrarna, handlederna eller att de tog på vattenkranen med sina rena 

händer. Huang & Wu (2007) har gjort observationer före och efter ett 

utbildningsprogram. Före utförde ingen av vårdpersonalen HH på rätt sätt. 

Mätningarna efter visar en ökad kunskap och högre följsamhet samt en 

förståelse för att endast vatten inte kan rengöra händerna.  

Resultatet i litteraturstudien visar att följsamheten är högre efter 

patientkontakt (då syftet är att förhindra smittspridning till andra patienter) 

än före patientkontakt (då syftet är att förebygga sårinfektioner). Gould, 

Drey, Moralejo, Grimshaw & Chudleigh (2008)  och Pan et al. (2008) 

styrker att följsamheten är högre efter än före patientkontakt i sina artiklar. 

En möjlig slutsats till detta kan vara att vårdpersonalen först och främst 

vill skydda sig själva från smitta. Detta är ju inte det egentliga syftet med 

HH, men kan ändå ha en positiv inverkan när man kan tänka sig att 

följsamheten skulle vara ännu lägre om det inte fanns en vilja att skydda 

sig själv. Genom att skydda sig själv skyddar man ju automatiskt också 

patienterna till en viss mån. Denna teori styrks i Moore, Gamage, Bryce, 

Copes & Yassi (2005) där man visar på ett samband mellan följsamhet och 
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ett självskyddande beteende. Vidare beskriver Pan et al. (2008) att detta 

förmodligen beror på att de ser HH som ett sätt att skydda sig själv som 

vårdpersonal.

I Pittet (2001) presenteras faktorer som ger brist i följsamheten till HH. 

Dessa faktorer var hudirritation, handskanvändning, högt arbetstempo och 

brist på resurser, kunskap om riktlinjerna, tid samt på information om dess 

påverkan på vårdrelaterade infektioner. Moore et al. (2005) beskriver 

bland annat kunskap, attityd, tillgång på resurser, övning och 

utbildningsprogram som faktorer vilka påverkar följsamheten. Vidare 

beskrivs ytterligare faktorer i Silvestri et al. (2005): yrkeskategori, tid på 

dagen/ veckan och intensitet i patientvården. Detta stämmer väl överens 

med de kategorier som presenteras i resultatet i denna litteraturstudie. Men 

i Pittet (2001) identifieras ytterligare några faktorer som ej finns 

presenterade i denna studie. Dessa är att HH inkräktar på patientrelationen, 

glömska och brist på personal.

Under innehållsanalysen när de olika faktorerna som påverkar 

följsamheten identifierades så hittades en vinkling som bara förekom i en 

studie. Detta var kön och innebar att kvinnor har en högre grad av 

följsamhet än män. Trots att det bara förekom vid ett tillfälle så togs detta 

ändå upp i resultatet då det vara en intresseväckande synvinkel och det 

skulle vara intressant att se mer forskning kring denna koppling för att reda 

ut eventuella samband.

Både positiva och negativa attityder visade sig påverka följsamheten. De 

som rapporterar att de har en positiv inställning till HH riktlinjer följer 

också dessa i större utsträckning än andra. I Moore et al. (2005) ser man att 

attityden och hur man utför sina handlingar spelar en stor roll i hur man 

skapar en bra eller dålig säkerhet i arbetsmiljön. 

Resultatet visar att det fanns ett signifikant samband mellan följsamheten 

och vilken yrkesgrupp vårdaren tillhörde där sjuksköterskorna var den 

grupp som hade högst följsamhet i jämförelse med läkare och 
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undersköterskor. I Pan et al. (2008) fann man däremot att läkarna har något 

högre följsamhet än sjuksköterskorna.

Metoddiskussion

Av de studier som ingår i resultatet är 14 kvantitativa och 1 kvalitativ.

För att komma djupare in på området skulle det kanske varit fördelaktigt 

om det funnits mer kvalitativa artiklar. Detta var dock svårt att finna inom 

det här ämnet.

De engelska uttrycken hand hygiene och hand wash kan defineras på olika 

sätt i studierna och kan därför ha påverkat resultatet. Ibland avses 

handtvätt med tvål och vatten och ibland avses alkoholbaserad 

handdesinfektion.

Studierna är ej gjorda i Sverige vilket kan göra att det finns variationer i 

riktlinjerna kring HH.

När inklusions- och exklusionskriterier för litteraturstudien först sattes upp 

så var målet att endast inkludera studier som publicerats de senaste 5 åren. 

Detta var dock inte möjligt eftersom det inte gav ett önskvärt antal artiklar 

och därför utökades inklusionskriterierna till artiklar som var publicerade 

senast år 2000. För att få ett bredare material så gjordes även en manuell 

sökning där man fann två artiklar. 

Ett annat kriterium var från början att alla studier skulle ha ett etiskt 

övervägande och vara godkända av en etisk kommitté. Det var dock svårt 

att finna tillräckligt med artiklar som uppfyllde dessa krav och fick istället 

förlita sig på att de artiklar som var publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

hade ett etiskt godkännande även om detta inte omnämts i artikeln.

Det som är positivt och styrker resultatet i denna litteraturstudie är att två 

personer har läst, granskat och analyserat allt material. Det har förts en 

diskussion inom de olika delarna samt att analysen har bearbetats 

gemensamt.
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Slutsats

En intressant faktor som framkom i innehållsanalysen var följsamheten 

hos specifika yrkesgrupper. Under denna subkategori presenteras ett 

tvetydigt resultat där sjuksköterskans grad av följsamhet i jämförelse med 

andra yrkesgrupper varierar från att vara både sämst och bäst i olika 

studier. Vidare forskning kring området skulle kanske ge en tydligare bild 

av detta.

Vi har endast funnit en studie med kvalitativ metod. Det vore därför 

positivt om fler kvalitativa studier runt HH gjordes. På det viset skulle man 

kanske kunna få en större förståelse för vad som ligger till grunden för den 

låga följsamheten. Man skulle också bättre kunna fånga vårdpersonalens 

uppfattningar och orsaker till att riktlinjerna inte följs.

Förslag till åtgärder för att höja den låga följsamheten till HH är att man på 

olika sjukvårdsavdelningar lägger större vikt vid att uppdatera personalen 

om vikten av att ha en god HH. Det ses som lika viktigt att ha en årlig 

genomgång av HH rutiner som det är att repetera hjärt- och lungräddning. 

Det är viktigt att påpeka att HH inte behöver ta så mycket av 

vårdpersonalens tid och att de besparar både patienter och personal onödigt 

lidande.
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(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999).

Artikel nr:………….  Granskare:…………………………………………..

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

.

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..

…………………………………………

Årtal:……….. Tidskrift:

……………………………………………………………

Land där studien utfördes: 

………………………………………………………………………

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □…………………..

    Kvantitativ     □        Kvalitativ     □
Område:  

1……………………………………. □

2…………………………………….. □

3…………………………………….. □

4…………………………………….. □

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □ 
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………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 
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KVALITETSBEDÖMNING

Frågeställning/hypotes:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Typ av studie

Kvalitativ:        Deskriptiv               □             Intervention        □

                          Annan                      □...........................................................................

Kvantitativ:      Retrospektiv          □         Prospektiv          □
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Kvalitativa studier
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Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □

                Storleken beskriven Ja □ Nej □
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Bilaga 2. Inkluderade artiklar

Författare
Årtal
Land

Studiens
syfte

Design/
Intervention

Deltagare/
(Bortfall)

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign-
Kvalitet

1.
Barrett, R., & 
Randle, J.
(2007) 
Storbritannien

Att undersöka faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskestudenters syn 
på utförandet av handhygien 
i praktiken.

Kvalitativ / 
(K)

10 / (0) innehållsanalys Tidsbrist och tungt arbete sågs 
som barriärer till följsamhet av 
HH. Studenterna såg 
sjuksköterskan som förebilder. 
Upprepad HH ansågs förvärra 
hudkonditionen tex vid eksem.

Hög (I)

2.
Turnberg, W., 
Daniell, W., 
Siexas, N., 
Simpson, T., 
Van Buren, J., 
Lipkin, E., & 
Cuchin, J.
(2008)
USA

Att undersöka vårdpersonal i 
primär- och akutvård om 
individuella och 
institutionella användandet 
av de rekommenderade 
riktlinjerna för 
infektionskontroll.

Kvantitativ 
/ (P)

630 / 
(23)

X2-test 91% utförde HH före 
direktkontakt med en patient. 
95% utförde HH efter arbete 
med en hostande patient. 81% 
utförde HH direkt efter 
handskanvändning på 
patienter som hade feber. 
Endast hälften utförde HH 
efter att ha mätt puls eller 
blodtryck. Mindre än hälften 
utförde HH efter att ha rört 
saker i närheten av en patient.

Medel (II)

3.
Venkatesh, A., 
Lankford, M, G., 
Rooney, D, M., 
& Blanchford, T.
(2008) 
USA

Att utvärdera 
vårdpersonalens följsamhet 
och att identifiera möjliga 
mått av förbättringar.

Kvantitativ 
/ (P)

8235 
tillfällen / 
(0)

Odd ratios (OR), 
Student´s t-test, X2-
test.

Under fas 1 var följsamheten 
36,3% och under fas 2 ökade 
följsamheten till 70,1%. HH 
var vid ingång till patientrum 
28,2% under fas1 och 57,3% 
under fas 2. Handdesinfektion 
visade sig vara mer frekvent 

Hög (I)
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efter patientvård än innan, 
45,1% respektive 80,8%.

4.
Garber, E., 
Desai, M., Zhou, 
J., Alba, L., 
Angst, D., 
Cabana, M., & 
Saiman, L.
(2008)
USA

Att identifiera möjliga 
barriärer till följsamhet inom 
infektionskontroll vid cystisk 
fibros.

Kvantitativ 
/ (P)

25 / (15) R statistical 
package

Kunskap, attityd, tillgång till 
riktlinjer och externa faktorer 
visade sig vara barriärer till 
brist i följsamheten till HH.

Medel (II)

5.
Quiros,  D. & 
Lin, S., Larson, 
E.
(2007)
USA

Att fastställa attityder mot 
praktiska riktlinjer gällande 
HH hos vårdpersonal i 
intensivvårdsenheter.

Kvantitativ 
/ (P)

1359 / 
(636)

Odd ratios (OR), 
beskrivande 
statistik (ANOVA)

Nästan alla (92,7%) av 
deltagarna rapporterade att de 
tillämpade de 
rekommenderade riktlinjerna 
och 67,2% använde en 
alkoholbaserad produkt vid 
HH.

Medel (II)

6.
Akyol, A. (2005)
Turkiet

Att utforska sjuksköterskans 
utövande och åsikter om 
handtvätt.

Kvantitativ 
/ (P)

129 / (0) SPSS, Chi 2-test Sjuksköterskan har generellt 
en dålig kvalitet på sin HT. De 
insåg själva nödvändigheten 
med HT men de kunde inte 
utföra den på grund av 
jobbförhållanden, otillräckligt 
med material och de ansåg att 
en frekvent HT ger torra såriga 
händer.

Hög (I)

7.
Jenner, E, A., 

Jämföra hur vårdpersonal 
uppfattar sin HH och hur HH 

Kvantitativ 
/ (P)

71 / (0) Chi 2-test Trots att vårdpersonalen visste 
att de var observerade så var 

Medel (II)
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Fletcher, B., 
Watson, P., 
Jones, F, A., 
Miller, L., & 
Scott, G, M.
(2006) 
Storbritannien

följs i praktiken. deras HH bristande. Man 
observerade att 
vårdpersonalen tyckte att det 
var viktigare att förebygga 
smittspridning mellan 
patienter av sjukhussjuka än 
att förebygga infektion av den 
enskilda patienten.

8.
Creedon, S, A. 
(2006) 
Irland

Att observera vårdpersonals 
följsamhet till HH under 
patientvård inom 
intensivvård i Irland.

Kvantitativ 
/ (P)

314 / 
(14)

SPSS Totalt var följsamheten till 
handhygienen för all 
vårdpersonal 51%. 
Sjuksköterskornas följsamhet 
var 56%, läkarnas följsamhet 
var 31% och övrig 
vårdpersonals följsamhet var 
66%.

Hög (I)

9.
Ji, G., Yin, H. & 
Chen, Y. (2005) 
Kina

Att identifiera graden av och 
riskfaktorer för bristande 
efterlevnad med 
handskanvändning och hh 
riktlinjer bland vårdpersonal 
inom obstetrik och 
gynekologi på landsbygden i 
Kina.

Kvantitativ 
/ (C)

137 / 
(12)

Two-tail-test. 61% av vårdpersonalen 
använde inte alltid handskar i 
kontakt med patienterna, 40% 
desinfekterade inte sina händer 
före och efter kontakt med 
patienter. Sammanlagt 
förekom dessa två brister i 
följsamheten med 67%. 
Orsaker till brister i 
följsamheten till 
handskanvändning var: 
Onödigt  47%, Obekvämt 19% 
eller inte tillgängliga 18%. 

Hög (I)
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Orsaker till brister i HH var: 
onödigt  40%, obekvämt 31% 
eller att vatten inte fanns 
tillgängligt 22%.

10.
Creedon, S, A. 
(2003) 
Irland

Att observera vårdpersonals 
följsamhet till HH inom 
patientvård i en 
intensivvårdsenhet i Irland.

Kvantitativ 
/ (P)

51 + 83 / 
(0)

SPSS, Chi 2-test, 
MannWhitney, U-
test.

Kännedomen om HH visade 
sig i förtest vara mellan 71%- 
91% och 100% i eftertestet. 
Attityden till följsamheten var 
generellt positiv.

Hög (I)

11.
O´Boyle, C, A., 
Henly, S, J., & 
Larson, E. 
(2001) 
USA

Att undersöka följsamheten 
till HH riktlinjer och att 
beskriva förhållandet mellan 
motiverande faktorer, 
följsamhet och enhets 
verksamheten. 

Kvantitativ 
/ (P)

1248 / 
(0)

Pearson Följsamheten till HH var 
87,08% efter patientkontakt 
och efter direktkontakt med 
kroppsvätskor 87,12%. Den 
genomsnittliga följsamheten 
var 70% och varierade mellan 
61% till 74%.

Hög (I)

12.
Whitby, M., & 
McLaws, M-L. 
(2004) 
Australien

Att undersöka effekten på 
HH vid ökad tillgänglighet 
till tvättställ.

Kvantitativ 
/ (P)

50 sängar 
/ (0)

Spearman´s 
korrelation 
coefficient

Följsamheten till HH efter 
patientkontakt varierade 
mellan enheterna och var på 
infektionsavdelningen 69% 
och  på 
intensivvårdsavdelningen 
49%.  

Medel (II)

13.
Rosenthal, V., 
McCormick, R., 
Guzman, S., 
Villamayor, C., 
& Orellano, P. 

Att undersöka effekterna av 
HT av vårdpersonal på tre 
Argentinska sjukhus. 

Kvantitativ 
/ (P)

15531 
tillfällen / 
(0)

Stata, Odds ratios 
(OR).

Totalt hade de tre sjukhusen 
16,5% följsamhet till HH i den 
första fasen, 43,8% i fas 2 och 
58,3% i fas tre. De fann högre 
följsamhet på sjukhus där man 
hade ett administrativt stöd.

Hög (I)
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(2003) Argentina 
& USA

14.
Dolores Arenas, 
M., Sánchez- 
Payá, J., Barril, 
G., Garcia- 
Valdecasas, J., 
Luis Gorriz, J., 
Soriano, A., 
Antolin, A., 
Lacueva, J., 
Garcia, S., 
Sirvent, A., 
Espinosa, M., & 
Angoso, M.
(2005)
Spanien

Att undersöka graden av 
följsamhet till riktlinjerna 
hos hemodialys personal i 
flera hemodialys-enheter, 
och att bedöma de faktorer 
som påverkar 
optimal följsamhet till HH.

Kvantitativ 
/ (C)

495 
tillfällen / 
(0)

Medelvärde, 
Standardavvikelse, 
Student´s t-test, 
beskrivande 
statistik (ANOVA).

Det visade sig finnas ett 
samband mellan dålig 
följsamhet till HT och antalet 
kontakter mellan 
sjuksköterska och patient. 
Personalen som hade tre 
schemalagda skift/ dag med 
dialys var mindre konsevent 
med HH än personal som 
utförde 1-2 skift / dag. Det 
visade sig att de bytte 
handskar mest mellan 
patienterna. Vid anslutning till 
patienten (89,1%), 
avstängning från patient 
(80,6%) och punktering av 
blodkärl (88,5%). Däremot var 
handskanvändningen lägre vid 
bortskaffande av avfall 
(56,2%) och rengöring av 
hemodialys-enheten (76,9%). 

Hög (I)

15.
Girard, R., 
Amazian, K. & 
Fabry, J.
(2001)
Frankrike

Att undersöka hur 
introducerandet av ett 
handdesinfektionsprogram 
med adekvat utrustning 
påverkar HH.

Kvantitativ 
/ (P)

87 fas 1 
+ 77 fas 
2 / (0)

SPSS, Student´s t-
test.

Den totala följsamheten visade 
sig vara 62.2%. 
Under den andra perioden 
hade den totala följsamheten 
ökat till 66.5%.
Användandet av HH som var 

Medel (II)
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lämplig i den kliniska 
situationen var under den 
första perioden  66.8% och 
ökade under den andra till 
84.3%.
Den inrättade och korrekt 
utförda proceduren av HH 
ökade från 6% under första 
perioden till 17.8% under den 
andra perioden. 
Sjuksköterskan visade en 
signifikant förbättring i 
följsamheten (60.8-68.4%).

Exkluderade artiklar
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Författare
Årtal
Land

Titel Exklusionsorsak

1. 
Eckmans, T., Schwab, F., Bessert, J., 
Wettstein, R., Behnke, M., Grundmann, H., 
Ruden, H., & Gastmeier, P. 
(2006) 
Tyskland

Handrub consumption and hand hygiene 
compliance are not indicators of pathogen 
transmission in intensive care units.

Vid en närmare granskning visade det sig att 
studien ej uppfyllde kraven för vetenskaplighet 
och att den ej heller  besvarade syftet.

2. 
Tvedt, C., & Bukholm, G.
(2004)
Norge

Alcohol-based hand disinfection, a more 
robust hand hygiene method in an intensive 
care unit

Vid en närmare granskning visade det sig att 
studien inte var tillräcklig för att uppfylla 
kraven på vetenskaplighet.



Bilaga 3. Exempel ur innehållsanalysen kring frågeställning 1.

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori
Turnberg, 
W et al.
2008
USA

Nästan alla, 91% av deltagarna rapporterade att de utförde handhygien (HH) 
före direkt kontakt med en patient, och 95% utförde HH efter arbete med en 
hostande patient. 
Mindre än hälften av läkarna och 60% av sjuksköterskorna utförde HH efter att 
ha vidrört föremål i närheten av en patient.
Färre (81%) rapporterade att de utförde HH omedelbart efter att de tagit av sig 
handskar,

Graden av 
följsamhet hos 
vårdpersonalen.

Vårdpersonalens 
följsamhet till 
handhygienrutiner.

läkarna gjorde detta mer sällan än sjuksköterskan. Bara hälften av läkarna och 
sjuksköterskorna rapporterade att de utförde HH efter att ha mätt puls eller 
blodtryck.

Följsamhet hos 
specifika 
yrkesgrupper.

Ungefär ¾ av sjuksköterskorna och annan vårdpersonal sa sig använda handskar 
när de kom i kontakt med en patient som hade influensasymtom, men bara 
hälften av undersköterskorna och 28% av läkarna rapporterade att de gjorde det. 
Nästan alla deltagare tog av sig handskarna direkt efter användning och innan 
man gick in till en ny patient.

Följsamhet hos 
specifika 
yrkesgrupper.
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Exempel ur innehållsanalysen kring frågeställning 2.

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori
Barrett, R. & 
Randle, J.
2007
Storbritannien

Brist på tid visade sig vara en barriär till följsamheten. Det uppfattades att 
det inte fanns tillräckligt med tid att fullfölja HH under morgonskiftet 
eftersom att det var så många uppgifter som skulle göras då.

Brist på tid Faktorer som minska 
vårdpersonalens följsamhet 
till handhygienrutiner.

Tung arbetsbelastning visade sig vara barriärer mot följsamheten.
Vilken typ av vård som utfördes hade också betydelse för följsamheten till 
HH. Deltagarna trodde att HH var mindre viktigt i vardagliga aktiviteter.

Arbetsuppgifter

Upprepad HH ansågs förvärra hudkonditionen som till exempel eksem. Förvärrad 
hudstatus

Inflytandet av annan vårdpersonal togs många gånger upp som en faktor 
som påverkar följsamheten till HH. Studenterna kände att de ville passa in 
och ville därför inte ifrågasätta personalen gällande HH eftersom att de 
kände att detta kunde resultera i en negativ relation i gruppen eller att de 
inte skulle bli accepterade i gruppen. Men det fanns även vårdpersonal 
som var goda förebilder för HH.

Inflytandet från 
annan personal

Deltagarna trodde att handskar var en effektiv metod att hålla händerna 
rena och sågs som ett snabbare alternativ till HH.

Använder 
handskar istället

Deltagarna visade brister i kunskapen kring när HH skulle utföras och Kunskap Faktorer som gynnar 
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under hur lång tid det skulle utföras. Alla trodde att det tog längre tid än 
det egentligen behöver ta.

vårdpersonalens följsamhet 
till handhygienrutiner.

Övriga artiklar har analyserat på samma sätt.
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