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Abstrakt 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner drabbar patienten till följd av sjukhusvistelse eller 
behandling i öppen vård. Därför är det viktigt att det finns hygienriktlinjer som stöd för daglig 
rengöring av ambulanser. Det finns få studier som belyser kunskapen och användningen av 
hygienrutiner inom den prehospitala verksamheten.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och användandet av 
hygienrutiner inom den prehospitala verksamheten. 

Metod: Intervjuer genomfördes med sju sjuksköterskor. För att analysera data användes 
kvalitativ innehållsanalys.   
Resultat: Resultatet i intervjustudien visade att faktorerna brister i hygienrutiner, god 

handhygien, utbildningsbehov samt vårdrelaterade infektioner var centrala delar i resultatet. 
Det framkom att handskar i regel bara användes när man kommit i kontakt med kroppsvätskor. 
Trots att det fanns hygienrutiner visste många inte var information om rutinerna fanns 
placerade. 
Slutsats: Det finns ett behov av utbildning inom hygienområdet för att minska de kostnader 
som vårdrelaterade infektioner medför samhället samt att det ska finnas tillgång till lokala 
hygienrutiner på ambulansstationerna. 
 
Nyckelord: handhygien, hygien, hygienrutiner, prehospitala samt vårdrelaterade infektioner. 
 

 

Abstract 

Background: Care related infections strike patients as a result of hospital stay or open care 
treatment. Therefore it is significant to have hygiene guide lines to support the daily cleaning 
of Sweden’s ambulances. There are few studies concerning the knowledge of and the use of 
hygiene routines within the pre hospital care. 
Aim: The aim of the study was to describe nurse’s experience and the use of hygiene routines 
within the pre hospital care. 

Procedure: Interviews were conducted with seven nurses. Qualitative content analysis is used 
in order to analyze the data. 

Result: The result of the interview study showed that the key factors lack in hygiene routines, 
adequate hand hygiene, education needs and care related infections were central parts of the 
results. The results show that gloves were only used when in contact with bodily fluids. 
Despite the existence of hygiene routines not many knew how to find them. 
Conclusion: There is clearly a need for education within the hygiene area in order to reduce 
the costs of care related infections upon the society and a need to assert the access to local 
hygiene routines in ambulance stations.  
 
Keywords: Hand hygiene, Hygiene, Hygiene routines (procedures), pre hospital and 
healthcare related infections 
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen drabbas årligen ca 10 % av de patienter som ligger inne för akutsjukvård 

av en eller flera vårdrelaterade infektioner. Följderna av detta blir stora kostnader för samhället 

i form av förlängda vårdtider och ett ökat lidande för patienterna. För att minska riskerna för 

smittspridning och få en så god vårdhygien som möjligt bör de basala hygienrutinerna följas. 

Enligt Socialstyrelsen skall basala hygienrutiner gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. 

Syftet är att förhindra smittspridning (Socialstyrelsen, 2006 s. 69). 

 

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som drabbar patienten till följd av sjukhusvistelse 

eller behandling i öppen vård, oavsett smittväg eller smittämne. Med vårdrelaterade infektioner 

avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet. Enligt 

Socialstyrelsen är vårdrelaterade infektioner en av de vanligaste komplikationerna som drabbar 

patienter vårdade på sjukhus. Exempel på vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner, 

pneumonier, postoperativa sårinfektioner samt infektioner i blodbanan. De som drabbas är 

patienter med ett nedsatt infektionsförsvar, där har sjukdom, trauma och särskilt blodsjukdomar 

betydelse (Lundholm, 2006). 

 

Det är angeläget att vårdgivare utanför landstingen har tillgång till vårdhygienisk kompetens 

för att kunna stödja arbetsledare och beslutsfattare i det vårdhygieniska arbetet. En kraftfull 

vårdhygienisk verksamhet kommer att vara nödvändig för att förhindra risken för 

vårdrelaterade infektioner och smittspridning i såväl slutenvård som hemsjukvård och 

kommunernas särskilda boenden (Lundholm, 2006).  

 

Sveriges kommuner och Landsting tog under 1990-talet initiativ till att samordna en gemensam 

Handbok för hälso- och sjukvård i landet. Handbokens syfte är att ge hälso- och 

sjukvårdspersonal riktlinjer för vårdarbetet och riktlinjerna är utarbetade som 

rekommendationer vilka är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälso- och 

sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen ligger till grund för handboken och den vänder sig 

framförallt till vårdpersonal. Riktlinjerna är avsedda att användas som ett hjälpmedel för 

vårdpersonalen och för att de skall kunna uppdaterad sin kunskap. Riktlinjerna skall finnas 

tillgänglig dygnet runt (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005). Vårdrelaterade infektioner 

innebär stora kostnader för samhället och orsakar ett stort lidande för de som drabbas.  
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Enligt Socialstyrelsens dokument är den vanligaste smittvägen kontaktsmitta via händerna. 

Därför ska händerna desinfekteras med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel före och efter 

alla vård- och undersökningsmoment (Socialstyrelsen, 2006 s. 69). 

 

Med goda hygienrutiner kan man även spara mycket lidande men även en ansenlig mängd 

pengar. Som exempel kan nämnas att 1992 togs 1 480 000 patienter in för vård i Sverige. Cirka 

670 000 medicinpatienter och knappa 785 000  inom den kirurgiska vården (Socialstyrelsen, 

2006). Enligt SoS rapport 1998:12 är det ingen orimlig hypotes att cirka 5 % drabbas av en 

sjukhusinfektion som i sin tur innebär en förlängd vårdtid med cirka 4 dagar. Detta innebär 

ungefär 296 000 extra vårddygn på grund av sjukhusinfektion. Vårddygnskostnaden i början på 

1990 talet var i genomsnitt 2400 kronor för medicinsk vård och 3600 kronor för det kirurgiska 

vårddygnet, vilket innebär att det kostar landstingen 890 miljoner kronor.  Jämförelsevis för år 

2002 så kostade ett vårddygn motsvarande 7373 kronor x 500 000 extra vårddagar på grund av 

vårdrelaterade infektioner. Detta ger en kostnad på 3,7 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2006 

s 24; jmf Awes 2005). 

 

Enligt socialstyrelsen har samtliga verksamheter ett krav på sig att dokumentera samt 

genomföra lokala egenkontroller för att förvissa sig om att de föreskrifter om basala 

hygienrutiner följs (Socialstyrelsen, 2007). Basal handhygien innebär att man tvättar händerna 

med tvål och vatten och eller ett tensidbaserat rengöringsmedel, som avlägsnar eller minskar 

transient hudflora från händerna (Socialstyrelsen, 2006 s 69). 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005 s 11-13) 

beskrivs det att sjuksköterskor skall ha kunskap om att använda sig av hygieniska principer och 

rutiner. Detta gäller främst vid olika typer av behandlingar och undersökningar. Detta för att 

förebygga smitta och smittspridning t.ex. genom att använda handskar och skyddsrock. 

 

Sveriges ambulanssjukvård har enligt Lennqvist (2007) 950 000 ambulansuppdrag per år 

avseende år 2006. Tusentals av dessa transporteras till och från olika sjukvårdsinrättningar 

varje dag, med relativt friska och ibland svårt skadade patienter. En del patienter har 

blödningar och en del hostar och nyser, men även kräkningar förekommer frekvent. Därmed 

sprids, diverse bakterier och andra mikroorganismer, till ambulanserna. Det kan även spridas 

vidare från personalen i ambulansen och även vidare till övriga kollegor i sjukvården som vi 

har kontakt med och in till våra sjukhus. Därför är det av vikt att det finns nationella och även 

lokala hygienriktlinjer som stöd för daglig rengöring av landets alla ambulanser, samt att man 
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även tänker på att sprita sina egna händer före och efter patientkontakt.  Ambulanstransporter 

är därför en smittkälla varför en studie av ambulanssjukvårdens hygienrutiner är av stort värde. 

 

Tidigare forskning 

Vid granskning av forskningsläget visade det sig vara brist på forskning inom detta område. 

Därför ansåg författarna att det var viktigt att försöka belysa hur det fungerar med 

hygienrutiner inom den prehospitala verksamheten. Med dagens underskott hos landstingen så 

tror vi på att sprida kunskap och förståelse för betydelsen av att följa basala hygienrutiner. Det 

går att minska de vårdrelaterade infektionerna bara genom basal handhygien och på det sättet 

spara vårddygn och pengar åt landstingen. 

 

I en studie från Amerika gjord av Alves och Bissell (2007) har man undersökt förekomsten av 

mikroorganismer av fyra olika ambulanser. Bland annat kontrollerades syrgasregulatorn, 

kommunikationsutrustning samt dörrhandtaget på förarsidan till ambulansen. Resultatet visade 

att syrgasregulatorn hos tre av fyra undersökta ambulanser hade tillväxt av bakterier varav en 

var fri från bakterietillväxt. När det gällde knapparna på kommunikationsutrustningen saknade 

en bakterietillväxt medan tre hade tillväxt av smittämnen. På dörrhandtagen däremot växte 

smittämnen på tre av fyra, varav den ena av dessa tre hade växt av en klebsiella sort. Den fjärde 

innehöll Staphylococcus epidermis och streptococcus viridans. Den undersökta stationen hade 

tillgång till en översiktlig dokumentation om hur personalen skulle rengöra och desinfektera 

sin utrustning samt sig själva. 

 

Nigam och Cutter (2003) har i en Engelsk studie undersökt ambulanser vid tre stationer i 

Wales. Studien pågick under Jan-Dec 2000. Här utfördes prover en gång varje månad före och 

efter rengöring av ambulanserna som sedan skickades på analys. I deras resultat framkom att 

det fanns en mängd bakteriesorter både före och efter att ambulanserna rengjorts. 

Totalt fjorton prov före och fjorton prov efter genomfördes varje månad. Totalt under året blev 

det 82 före och 82 efterprov. Före rengöring visade 61 % av proverna förekomst av 

bakterietillväxt, och efter rengöring hade denna siffra sjunkit till 35 %. Ett exempel ur studien 

var att 33,4% av ambulansernas rattar var kontaminerade före rengöring och märkligt nog var 

41,7% kontaminerade efter rengöring. Den mest gängse sorten av bakterier efter analys var 

staphylococcus epidermis och coliform. De flesta bakterieformerna som upptäcktes i 

ambulanserna var harmlösa och representerar den naturliga hudfloran. Staphylococcus areus 
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och staphylococcus viridans förekom också. På dessa stationer fanns ingen målmedveten 

utrustning för att rengöra utrustningen och heller ingen standardiserade rengöringsmedel eller 

protokoll för rengöring. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och användandet av 

hygienrutiner inom den prehospitala verksamheten. 

 

Metod 

Studien är utförd med en kvalitativ ansats baserad på intervjuer (jfr Polit och Beck, 2004, s. 

341-342; 570-572).  

De sjuksköterskor som deltog i studien uppmuntrades att fritt utifrån frågorna beskriva hur de 

upplever personalens kunskap och användande av hygienrutiner inom den prehospitala 

verksamheten. Den insamlade datan bearbetades med inspiration av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. Studien genomfördes med en kvalitativ design för att 

upptäcka nya betydelsefulla insikter (Kvale, 1997 s 96-97).  

 

Deltagare  

De deltagare som kom att ingå i studien valdes ut av författarna för att få en jämn 

könsfördelning. Totalt intervjuades sju deltagare, fyra manliga och tre kvinnliga sjuksköterskor 

i ambulansverksamheten. De manliga sjuksköterskorna i studien var mellan 30-41 år och 

medelåldern var 36 år. De kvinnliga sjuksköterskorna i studien var mellan 39-47 år och här var 

medelåldern 42 år. Deltagarna tjänstgör på tre olika stationer. Två är förlagda i Norrland och de 

benämns som A och B. Den tredje stationen som är förlagd i södra Sverige benämns med C. 

Inklusionskriterier var att man skulle vara sjuksköterska i åldern 25-65  år, samt varit verksam 

inom den prehospitala verksamheten i minst 3 år. Detta för att intervjupersonerna ska ha hunnit 

skaffa sig erfarenhet och praktisk kunskap om hygienrutiner.  

 

Procedur 

Tillstånd att genomföra studien söktes skriftligt hos respektive verksamhetschef/enhetschefer 

(bilaga 3) vid tre stationer inom landstingen i Västernorrland och Kronobergs län med olika 

geografiska placeringar. Samtliga verksamhetschefer/enhetschefer gav sitt tillstånd.  
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I samband med arbetsplatsträffar på stationer i Västernorrland och Kronoberg informerade 

författarna personalen om studien samt ställde frågan om intresse fanns för att delta. Flera 

visade sitt intresse. Två deltagare i Västernorrland erbjöd sig själva att delta, då de hört att en 

av författarna genomförde en magisteruppsats i ämnet hygienrutiner inom den prehospitala 

verksamheten. Fyra intervjuer genomfördes i Västernorrland och tre stycken i Kronoberg. I 

Kronoberg exkluderades två stycken då de inte uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Den första kontakten med sjuksköterskorna föregicks av ett samtal med berörd 

verksamhetschef/enhetschef på respektive enhet. Personlig kontakt togs med de sjuksköterskor 

som frivilligt ville delta i studien, för att mer utförligt förklara studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Därefter delades en skriftlig informationsblankett ut som de i lugn och ro 

kunde läsa igenom och ta ställning till om deltagande (bilaga 2). De fick också skriva under 

denna förfrågan för att säkerställa att de var införstådda med studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Enligt Trost (2005 s 117-120) är detta bekvämlighetsurval ett hjälpmedel för 

att få ett strategiskt urval. Alla tillfrågade intervjupersoner accepterade att frivilligt medverka i 

studien.  

 

Intervju 

Totalt genomfördes intervjuer med sju sjuksköterskor, fyra i Västernorrland och tre i 

Kronoberg. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna 

startade med en genomgång av hur guiden var upplagd. Deltagarna fick läsa igenom den så att 

eventuella frågor kunde ställas innan intervjun påbörjades. Vidare informerades om eventuella 

följdfrågor som t.ex. Hur menar du? Vad menar du med det? Utveckla gärna svaret o.s.v. 

(Kvale 1997 s 124). Utöver de två öppna intervjufrågorna uppmuntrades deltagarna att utifrån 

de underliggande frågeställningarna mer öppet berätta om sina erfarenheter t.ex. när 

intervjupersonen inte nämnt något om handsprit. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter i 

samtliga fall. Dessa spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant. När intervjuerna 

utfördes så var det viktigt att sitta enskilt utan tidspress och utan yttre störningar som t.ex. 

buller, ringande telefoner eller liknande (Hansagi & Allebeck 1994 s. 68; jmf Ely m.fl.1993, s. 

67-69). 
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Analys 

Innehållsanalys användes för att analysera insamlad data. Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008) menar att den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på granskning och tolkning av 

texter, till exempel utskrifter av inspelade intervjuer.  

Uppsatsförfattarna bekantade sig med materialet genom att först var för sig lyssna igenom och 

skriva ut de inspelade intervjuerna. Därefter läste författarna igenom den utskrivna texten var 

för sig, för att få en helhetsbild av innehållet och skrev ner meningsbärande enheter som 

författarna sedan jämförde med varandra. Det tredje steget genomfördes genom att författarna 

tillsammans markerade meningsbärande enheter som sorterades in efter frågeställningarna i 

intervjuguiden. Efter detta bröt författarna ner de meningsbärande enheterna till kondenserade 

enheter som visar det centrala i innehållet. Här formades koder som belyser innehållet i 

intervjutexten. Analysen resulterade i sju subkategorier och fyra huvudkategorier. Exempel på 

analysförfarandet visas i tabell 1. (Kvale, 1997 s 69; Graneheim & Lundman, 2004; Trost, 

2005 s 133) 

Tabell 1. Exempel på analysprocessens olika steg. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserande 
enheter 

Koder Subkategorier  Huvudkategorier 

Jag kanske inte 
använder allt som man 
borde använda och kan 
och bör använda tänker 
man handskar t.ex. så 
har jag i princip aldrig 
handskar på mig, vid 
varken nålsättning eller 
patientkontakt om det 
inte är uppenbart 
blodigt, kräkigt eller 
kontaminerat 

Jag kanske inte 
använder allt som man 
borde använda. 
 
Jag har i princip aldrig 
handskar på mig vid 
varken nålsättning 
eller patientkontakt 
 
Om det inte är 
uppenbart blodigt 
kräkigt eller 
kontaminerat 
 

Jag kanske inte 
skyddar mig så 
som jag borde. 
 
Jag har i princip 
aldrig handskar på 
mig.  
 
 
Om det inte är en 
uppenbar 
smittrisk 

 
 
 
 
 
 
Personalen väljer bort 
skydd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Brister i hygienrutinerna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Handtvätt först då 
mellan varje patient för 
jag spritar under tiden 
ganska ofta mellan 
varje patient efter 
vårdtillfället så tvättar 
jag med tvål och vatten 
och skrubbar under 
naglar och sen tar jag 
sprit efteråt men när 
jag så att säga är med 
patienten så brukar jag 
ta sprit emellanåt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jag tvättar händerna 
mellan varje patient 
 
Jag spritar ofta mellan 
patienterna 
 
Jag spritar ofta 
händerna under tiden 
jag har patienter 
 
Jag tvättar händerna 
med tvål och vatten 

 
 
 
 
Tvättar händerna 
 
 
Spritar ofta 
 
 
 
Använder tvål och 
vatten 

 
 
 
 
 
 
 
Personalen upplever 
sig ha en god 
handhygien 

 
 
 
 
 
 
 
God handhygien 
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Jag tror att det vore bra 
om hygiensköterskan 
kommer hit och har ett 
par timmar eller nått 
och ritar samt berättar 
så man blir på nytt 
född. 
 
Det man kanske skulle 
ha önskat sig i så fall 
är att hygiensköterskan 
själv skulle ha kommit 
hit och informerat oss 
på ett möte det skulle 
kanske ha bättre effekt. 

 
 
Vore bra om 
hygiensköterskan 
kommer hit 
 
Ritar och berättar så 
man blir på nytt född 
 
Att hygiensköterskan 
själv informerar 
 
Kanske skulle ha en 
bättre effekt 

 
 
Hygiensköterska 
kommer hit 
 
 
Ritar och berättar 
 
 
Hygiensköterskan 
själv informerar 
 
 
Bättre effekt 

 
 
 
 
 
 
Personalens behov av 
information och 
utbildning 

 
 
 
 
 
 
Utbildningsbehov 

 

 

Etiska överväganden  

Studien bygger på frivillig medverkan som föregås av både muntlig och skriftlig information 

(bilaga 2). I den skriftliga informationen ingår information om forskningsetiska principer om 

frivillig medverkan, och att intervjupersonen oavsett tidpunkt, skede och/eller anledning kan 

dra sig ur studien och ångra sin delaktighet utan några krav på förklaringar. Vidare gavs 

information om syftet med studien, hur datainsamlingen går till samt hur insamlat material 

kommer att skyddas. Principen om autonomi och integritet ingår på det sätt att ingen kommer 

att kunna härleda materialet till källan. 

 

Resultat 

Resultatet redovisas utifrån de fyra huvudkategorier och sju subkategorier som framkommit i 

analysen, se tabell 2. Citat har valts för att konkretisera resultatet.  

 

Tabell 2. Resultatöversikt  

Huvudkategorier Subkategorier 

Personalen väljer bort skydd. 
Brister i hygienrutiner 

Brister i rengörning av material 

God handhygien Personalen upplever sig ha en god handhygien 

Hygienrutiner 
Utbildningsbehov 

Personalens behov av information och utbildning 

Potentiella smittbärare  
Vårdrelateradeinfektioner 

Hygienrutinens roll för minskad smittspridning 
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Brister i hygienrutiner 

I denna huvudkategori ingår subkategorierna; personalen väljer bort skydd och brister i 

rengörning av material. 

 

Personalen väljer bort skydd 

Sjuksköterskorna berättar att de är medvetna om att de ska använda handskar i större 

utsträckning än vad de gör idag. I många fall använder man endast handskar då det är risk för 

smitta eller kontamination av kroppsvätskor. De finns en medvetenhet angående riskerna med 

att undvika att använda handskar. Möjligheterna att utföra sitt uppdrag med att vårda patienten 

med handskar på, kan i vissa fall upplevas som begränsat, då personalens erfarenhet är att 

patienten kan känna sig kränkt. Det kan också upplevas svårt att arbeta med handskar i mer 

tekniskt krävande uppgifter som exempelvis vid applicering av perifer venkater. Det betonas 

dock att vid vissa patientfall där man kan befara smittrisk eller att de är uppenbart nersölade 

med blod eller kräk, så användes oftast handskar. Det beskrivs exempelvis så här: 

 

Jag är som sagt var dålig på detta och är dålig på att ta på handskar. Får man 

en prio 2: a eller en prio1: a där man kan misstänka att det är sårskador eller de 

kräkts då tar jag på mig handskar redan innan, annars är jag nog dålig på det. 

Jag använder sällan handskar då jag sätter nål… för att jag tycker det är så svårt 

att känna.  

 

Det finns skyddsrockar, munskydd, glasögon i varje bil. Detta används dock uteslutande inte 

mer än till patienter som är uppenbart smittsamma, eller infektionskänsliga. Det kan också 

förekomma att dessa används vid patienten som är till synes väldigt skitiga och har en 

problematik, där man kan förvänta sig stor smittrisk.  

 

Det händer att vi använder munskydd och skyddsglasögon men det är oftast när 

vi vet att det är någon form av smitta. 
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Brister i rengörning av material   

I texten framkommer att utrustningen i ambulanserna generellt sett är dåligt skyddade. Den 

medicintekniska utrustningen som används ser olika ut beroende på vilken station man arbetar 

vid. På station C används mobimed samt ett väsksystem där all tillgänglig utrustning är packad 

i väskor, men där själva övervakningen av patientens vitalparametrar sköts via mobimed. Med 

denna utrustning mäts patientens blodtryck, puls, saturation, entidal-koldioxid samt tre eller 

12-avlednings EKG. På stationerna A och B används en annan form av övervakningsutrustning 

som benämns ”LP12; an” (Life pak 12). Utrustning mäter i stort sätt samma värden som 

mobimedenheten förutom entidital-koldioxidmätning, dock är denna utrustad med en inbyggd 

defibrillator. Efter avslutat uppdrag är det normalt sätt förarens ansvar att se till att återställa 

och rengöra den medicintekniska utrustningen som använts vid uppdraget. Det beskrivs om 

skillnader i hur utrustningen hanteras i ambulanserna samt i vilken utsträckning den rengörs 

efter avslutat uppdrag. Flera beskriver att rengörning endast sker då det är uppenbart eller 

synligt nedsmutsat. Det framkommer även att det finns begränsningar på vilket sätt 

rengöringen praktiskt skall hanteras då viss utrustning inte tål användandet av exempelvis 

spritprodukter på den. Det beskrivs att efter varje patient skall rengörning ske men att det oftast 

inte blir så och man upplever att det blir för sällan. 

 

Den medicinsktekninska utrustningen är ju ett kapitel för sig tycker jag. Jag 

anser att all utrustning generellt sett är dåligt skyddad.  

 

Båren täcks av en skyddande madrass som är utformad på olika sätt. En madrass är fastsatt i ett 

flertal remmar som innebär att den är svår att flytta på, samt en annan variant som endast är 

fast i två till tre remmar som man flyttar över patienten med till bårvagn på akutmottagningen. 

På samtliga är det en kudde i plast. Dessa täcks sedan med lakan eller pappersskydd samt ett 

örngott, dessutom ingår en filt modell landstingets. 

  

Det är efter varje patient och det är ju utefter vad man har haft för patient men 

oftast när man har en normal patient så rengörs det nästan ingenting om man ska 

vara krass, då det man gör är att man byter oftast, för det händer också att man 

inte byter lakanet efter varje gång, men det ska man ju göra. 
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God handhygien 

I denna huvudkategori ingår; personalen upplever sig ha en god handhygien. 

 

Personalen upplever sig ha en god handhygien 

Sjuksköterskorna anser sig ha en god handhygien där man regelbundet tvättar sina händer med 

tvål och vatten samt använder handsprit. Det beskrivs att innan och efter varje patientkontakt så 

tvättas händerna. I varje ambulans finns det tillgång till handsprit och de intervjuade beskriver 

att de kontinuerligt spritar sina händer, även ett flertal gånger under samma transport. De lyfter 

även fram att det nu finns handspritsbehållare på större delen av de platser som man har 

tillgång till på arbetsplatsen som exempelvis toaletter, vagnhallar och kontor. Det har under de 

senaste åren blivit en större förändring där man inom verksamheten belyst vikten av en god 

handhygien. Det lyfts fram av vissa intervjupersoner att man idag är duktig på att inte använda 

klockor och ringar medan andra erkänner att man har det trots att man inte borde använda det. 

 

Jag tvättar med tvål och vatten och spritar efteråt och jag spritar händerna även 

i bilen eftersom vi har sprit i bilen efter jag gjort någonting. Sedan försöker jag 

tänka på att verkligen tvätta händerna och se till att gnugga på tummar och ring 

ska man ju inte ha på sig men det har ju ändå och försöker att liksom tvätta 

under den och tvätta handleder och armar också. 

 

Utbildningsbehov 

Här ingår subkategorierna; hygienrutiner och personalens behov av information och utbildning. 

 

Hygienrutiner 

Det råder delade meningar angående vilka hygienrutiner som finns på respektive arbetsplats. 

På station A och B har de tydligt formulerade hygienriktlinjer som uppfattas som 

välfungerande. Här beskrivs att det finns utarbetade riktlinjer i varje bil där det beskrivs på 

vilket sätt man skall hantera hygienen inom verksamheten ”Ja vi har riktlinjer, de ligger i 

handskfacket i varje bil en liten skrift som är sammansatt av en grupp i länet”. 

 

Samtidigt framkommer det att personalen på station C har svårt att beskriva om det finns några 

nedskrivna riktlinjer för hur hygienarbetet skall hanteras. Det framgår tydligt att man inte kan 
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ta fram några nedskrivna riktlinjer. Det man däremot berättar om är att det finns en 

medarbetare som aktivt arbetar med hygienfrågorna. Denne förmedlar och informerar de 

arbetskamrater som ingår i arbetslaget samt att frågan belysts på vissa av möten inom 

verksamheten. De upplevelser som framställs är att det inte kommer alla anställda till del och 

att det därför inte blir någon enhetlig hantering av hygienenarbetet inom arbetsplatsen.   

 

Som du hör på mig är jag inte helt säker om jag skall vara ärlig, jag har inte 

jättekoll på det och om det verkligen finns nedskrivet, men jag har jobbat med 

kollegan i 4,5 år nu så det sitter som en smäck i skallen på mig (…) men det är 

klart då faller det genom stolarna, för dem som inte jobbar med kollegan. 

 

Personalens behov av information och utbildning 

Det finns olika syn på behovet av utbildning. Några deltagare anser sig ha tillräcklig utbildning 

medan andra menar att det finns brister i utbildningen. Det lyfts fram att man saknar 

information och utbildning inom området som exempelvis hur smittan sprids samt hur man 

skall hantera hygienen praktiskt i verksamheten. Att använda resurser som hygiensköterska till 

att utbilda är ett förslag som tas upp, då det skulle ge en större tyngd och innebära att man tog 

hygienen mer på allvar.  

 

Jag vet inte men det hade nog varit bra att ha en genomgång eller information 

från en hygiensköterska kanske en uppdaterad variant eller repetitions så man 

får det igen så man får en tankeställare att det är viktigt både för mig och 

patienten. Det är även viktigt privat då man kommer hem för fuskar man på 

jobbet med hygienen så drar man ju hem det.  

 

Vårdrelaterade infektioner 

I denna huvudkategori ingår subkategorierna; potentiella smittbärare och hygienrutinens roll 

för minskad smittspridning. 

 

Potentiella smittbärare 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att de själva kan vara smittspridare. Detta relateras till att de 

jobbar i patienternas hem och använder där den egna utrustningen samt går in med skorna som 
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riskerar att vara kontaminerade. Vidare beskrivs att utrustningen många gånger är svår att 

rengöra och därför finns risk att smitta sprids.  

 

Jag vet ju att i alla de här lägena att det ju ändå är patienten som i slutändan 

kommer att drabbas, inte den som jag har nu men den som kommer kanske? Vi 

går ju in med all utrustning som vi haft hos andra patienter, det går vi in i 

hemmet med, vi klampar in med skor, förutsättningarna är ju jättebra för att vi 

faktiskt ska sprida saker. 

 

Hygienrutinens roll för minskad smittspridning 

Informanterna beskriver att om tydliga hygienriktlinjer finns så minskar spridningen av 

vårdrelaterade infektioner. Vidare lyfter de fram att patienterna ofta har nedsatt immunförsvar 

och på så sätt lättare blir smittade men att även personal löper stor risk att smittas. 

 

Ja med tanke på studier både i Sverige och i USA har visat att det finns MRSA i 

ambulansen dels där man hanterar nålstättningsutrustningen och på ratten i 

förarutrymmet så medverkar vi ju i högsta grad till att det sprids vidare. Helst då 

vi inte städar och rengör efter varje patient.  

 

Kontinuerliga diskussioner på arbetsplatsen angående arbetskläderna är av stor betydelse. 

Deltagarna reflekterar över att de genom kontamination har mycket smuts och bakterier som de 

bär med sig utan att tänka på det. Vidare framkommer att det kan förekomma begränsade 

möjligheter till att hålla arbetskläder skiljda från civila kläder. Vid sådana tillfällen kan det 

innebära att man tar med sig mycket bakterier till sin hemmiljö och riskerar därmed att smitta 

närstående.  

 

… vi har inga möjligheter till att ha två skåp var, har ett skåp där vi blandar 

både dom kläderna som vi använder i yrket och personliga kläder, det är väl nått 

som om nått att sprida smittan, att dra med den hem till sina anhöriga.   

 

Det lyftes även att det är viktigt att byta arbetskläder regelbundet. Då man arbetar med 

patienter och att kläderna kontamineras. Det är en skiftande bild där man saknar klara direktiv 

på hur arbetskläder skall hanteras och när dessa skall bytas. Sjuksköterskornas erfarenheter är 

att det är upp till varje individ att avgöra när och hur ofta kläderna skall bytas. Det belystes att 
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man har ett begränsat antal kläder som skall räcka över flera pass vilket kan innebära att man 

tvekar att skifta kläder. 

 

Sen kan man ju tänka sig att man ska byta kläder själv om man har kommit lite 

för nära någon, man är ju mot alla patienter i princip med både byxor och tröjor 

det går ju inte att byta efter varje uppdrag. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Ett viktigt fynd i vår studie var att sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården 

upplever att de har brister i hygienrutinerna. Detta framträder då skydd väljs bort och att det 

brister i rengöringen av materiel. Vidare anser deltagarna att de har en god handhygien men 

efterlyser en adekvat utbildning inom hygienområdet. Detta beskrivs i socialstyrelsen (2005) 

där det framgår att kvaliteten i hälso- och sjukvården ska säkras så att den tillgodoser en hög 

patientsäkerhet samt rutiner för hur det ska uppnås ska tas fram. 

Vi ser att det finns mycket att vinna med god hygien inom den prehospitala verksamheten. Där 

möter vi oftast patienter som är sjuka och har ett sänkt infektionsförsvar och därför är det 

viktigt att skapa förutsättningar för att inte förvärra situationen för patienten genom att sprida 

infektioner vidare.  

 

I resultatet framkom att det finns brister i hygienrutinerna inom den prehospitala verksamheten. 

Detta gäller såväl rengöring och desinfektion av det material och utrustning som används. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2006) är den absolut viktigaste och effektivaste 

förbättringen som kan göras, att få vårdpersonal att följa grundläggande hygienrutiner. 

Resultatet visade att många ansåg att utrustningen som används endast rengörs när det är 

synligt nedsmutsat eller blodig, vilket även författarna håller med om. Utrustningen ska 

rengöras efter varje patient men man upplever att det oftast inte blir så. Här anser författarna att 

det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns möjlighet att införskaffa medicinteknisk 

utrustning som klarar av att behandlas med desinfektionsmedel, alternativt skydda dessa. 

Vidare framkom det att sjuksköterskorna kan bli mycket bättre på att använda skyddsutrustning 

som t.ex. handskar. Det betonades att handskar endast användes vid uppenbara riskpatienter.  
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Denna studie visade, trots att många av de intervjuade är dåliga på att använda handskar, så 

upplever de allra flesta att de har god handhygien. Här menar de att de regelbundet tvättar sina 

händer med tvål och vatten samt att de använder handsprit under arbetsdagen. Det beror på att 

på stationerna där intervjuerna utförts finns tillgång till hållare med handsprit på både toaletter 

och vagnhallar där ambulanserna finns uppställda. Man har under senare år märkt en 

attitydförändring inom verksamheten där vikten av god handhygien framhävts. Författarna 

anser att socialstyrelsen har del i det, då de beskriver att samtliga verksamheter har ett krav på 

sig att dokumentera samt genomföra lokala egenkontroller för att förvissa sig om att de 

föreskrifterna om basala hygienrutiner följs (Socialstyrelsen 2007).  

 

I resultatet framkom det att på station A och B fanns det tydligt formulerade hygienriktlinjer 

som överlag uppfattas som väl fungerande. På station C saknas det helt skrivna riktlinjer men 

att det finns en medarbetare som arbetar med hygienfrågor. Denne informerar kollegor som 

ingår i arbetslaget, vilket kan vara en brist eftersom att alla inte får ta del av den viktiga 

informationen. En annan del som belystes i studien var att man saknade utbildning från t.ex. 

hygiensjuksköterskan, eftersom att det kan öka vikten av hygienrutinerna. Här anser författarna 

att expertstöd ska anlitas för både utbildning och fortbildning inom området vilket även Awes 

(2005 s.14) belyser. Deltagarna beskriver att tydliga hygienriktlinjer kan minska spridningen 

av vårdrelaterade infektioner. Här är författarna helt överens, vi menar att det finns brister i 

hygienrutinerna vilket i sin tur kan leda till en ökad smittspridning, bland både patienter och 

övrig personal. Här ser vi att klara tydliga hygienriktlinjer skulle minska spridningen av 

vårdrelaterade infektioner.  

 

Vidare lyftes tillägg fram på vad som saknades under intervjun. Patel & Davidsson (1994 s. 64) 

menar att frågor om tillägg av sådant som inte kom med i frågorna men som kan upplevas 

betydelsefullt för deltagarna. Det nämndes som exempel att det på en station inte finns 

möjlighet att hålla personliga och arbetskläder åtskilda på arbetsplatsen. Det kan ge upphov till 

att man tar med sig bakterier och smuts till sin privata hemmiljö och föra eventuell smitta 

vidare. Det lyftes även fram att det är viktigt att byta arbetskläder regelbundet. 

 

Metoddiskussion 

För att författarna skulle få kännedom om hur sjuksköterskorna inom den prehospitala 

verksamheten beskriver sin kunskap och sitt användande av hygienrutiner, valdes en kvalitativ 
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ansats. Redan innan intervjuerna hade vi haft personlig kontakt med deltagarna som var 

oundviklig eftersom vi arbetar med dem. En nackdel kan ha varit att de hade svårt att tacka nej 

just på grund av att vi är kollegor. Innan intervjuerna startade så bestämdes tid och plats 

gemensamt mellan författare och deltagare för själva genomförandet av intervjun. Här var det 

viktigt att sitta i enrum utan störande moment som t.ex. buller, ringande telefoner (Hansagi & 

Allebeck 1994 s. 68). En av författarna genomförde dock en intervju under en deltagares 

arbetstid, där chansen att bli störd var mer påtaglig än vid de andra intervjuerna. Det hade 

kunnat innebära att intervjun fått avslutas, men den slutfördes ostört. Under själva intervjun 

användes en intervjuguide med två öppna frågor med underliggande frågeställningar/stödord 

för författarna. När den intervjuade inte nämnde något om t.ex. handsprit så kunde författarna 

ställa en följdfråga om just handsprit eller utveckla ett givet svar som exempelvis ”använder du 

handsprit”? eller ”vad menar du med det?” (Kvale 1997 s.124). De intervjuade fick som 

avslutning tycka till om vad som saknades under denna intervju.  

 

Intervjuerna utfördes av författarna var för sig i sina respektive hemlän, vilket kan anses vara 

en svaghet eftersom att det är en stor fördel om forskaren själv utför alla eller de flesta av 

intervjuerna. Intryck som man får vid en intervju kan inte ersättas av bandinspelningar eller 

anteckningar (Trost 2005 s.54). Då ingen av författarna hade genomfört en intervju förut borde 

vi ha gjort några provintervjuer på varandra. Alternativt hade vi kunnat använda oss av mer 

strukturerade frågor för att lättare kunna sortera ut frågor med svar under själva analysen. Detta 

moment blev svårt för oss då vi formulerade våra följdfrågor utifrån stödorden under själva 

intervjuerna. Ytterligare en svaghet var att författarna hade en förförståelse om det förväntade 

resultatet. Författarna jobbar själva inom den prehospitala verksamheten och märker själv hur 

hygienrutiner efterlevs, vilket även de intervjuade förstod. Vi har en känsla av att människor 

gärna förskönar sig själva när det gäller hygienen. Deltagarna kanske framställer sig själva som 

noggrannare än vad de egentligen är när det gäller att använda handsprit och tvätta händerna. 

Förförståelsen tycker författarna är en styrka för att kunna konstruera frågor och för att sedan 

kunna analysera resultatet. Forskarna bör ha en viss förförståelse i ämnet för att kunna ge ett 

seriöst intryck. Ett kriterium för en god intervjuare är att denne bör ha en viss kunskap om 

ämnet för att på så sätt kunna föra ett samtal om ämnet och att veta vilka frågor som är 

intressanta att gå vidare med (Kvale, 1997 s 99). Författarna anser inte att vår förförståelse haft 

någon negativ inverkan på resultatet, snarare tvärtom, eftersom vi har goda kunskaper inom 

området. 

 



 18 

Författarna anser inte att det finns någon risk för framtida anställning eftersom att studiens 

syfte finns reglerat hos socialstyrelsens författningssamling. Samtliga verksamheter har ett krav 

på sig att dokumentera samt genomföra lokala egenkontroller för att förvissa sig om att de 

föreskrifterna om basala hygienrutiner följs (Socialstyrelsen 2007). Tvärtom tror författarna att 

man får upp ögonen för hygienens betydelse för att förhindra smittspridning inom vården. Det 

leder i slutändan till samhällsekonomiska vinster i form av kortare vårdtiden och mindre 

lidande för patienten. Vad gäller författarnas roll som forskare på magisternivå och att vi 

intervjuat arbetskollegor, så är vår uppfattning att det inte har någon betydelse i framtida 

samarbete. Detta resonemang baserar författarna på att den studie som vi genomfört har 

betydelse för oss alla. Snarare anser vi att rollen mellan arbetskollegor och forskare förstärks 

med tanke på den fördjupade kunskap vi tar med oss till de andra kollegorna som till slut leder 

till en renare arbetsplats.  

 

Det finns många faktorer som avgör hur undersökaren lyckas fånga verkligheten och presentera 

den. Dessa faktorer kan bland annat vara att förbereda intervjun, ta ut relevanta intervjufrågor, 

valet av intervjupersoner samt själva intervjuprocessen. Forskaren arbetar med att skildra och 

fånga verkligheten som den upplevs av de människor som finns i den. Reliabilitet innebär att 

mätningar som sker under arbetets gång genomförs så korrekt att tillförlitligheten blir hög 

(Patel & Davidsson, 2003, jmf Trost 2005 s, 111-113, Grenness 2005 s. 102; Lantz 1993 s. 15-

17). 

 

Vid insamling av data uppstår det två frågor; mäter vi rätt sak och mäter vi på ett tillförlitligt 

sätt (Kvale, 1997, jmf Trost 2005 s.113). Ett enkelt och vanligt sätt att definiera validitet är att 

verkligen undersöka det som avses att undersökas (Grenness, 2005 s. 96-97). Eftersom vår 

studie var en kvalitativ studie går resultaten inte att generalisera, vilket inte heller varit 

författarnas avsikt. Däremot anser vi att resultatet kan transformeras och tillämpas till liknande 

situationer om resultatet placeras i liknande sammanhang (jmf. Polit & Beck 2004, p.286-308).  

 

Slutsats 

• Ett av de viktigaste resultaten vi funnit i vår studie var att sjuksköterskor verksamma 

inom ambulanssjukvården upplever brister i hygienrutinerna. 

• Studien har givit oss ökad insikt i vad som saknas inom hygienområdet prehospitalt, 

nämligen behovet av utbildning. 



 19 

• Studien kan vara en tankeställare om hur viktigt det är att följa de basala 

hygienriktlinjerna och att hygienen har stor betydelse för vårdrelaterade infektioner och 

dess kostnader.  

• Att det saknas hygienriktlinjer hos vissa stationer/län. 

• Det har framkommit tydligt att deltagarna i studien anser sig ha en god handhygien. 

• Eftersom att det saknas studier inom detta område är vidare forskning nödvändig.  

• Studien kan uppmärksamma andra som arbetar inom den prehospitala verksamheten 

vilka brister som finns inom hygienrutiner ute på fältet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
 
1. Kön, utbildning samt antal år inom verksamheten? 

 

2. Kan du berätta om dina erfarenheter om hur ni hanterar hygienrutinerna praktiskt, 

inom din verksamhet?  

Beskriv det runt ett uppdrag där ni hämtar och lämnar patient från hem till sjukhus? 

 

• Handhygien – Tvätt med tvål och vatten, sprit, ringar och klockor, handskar 

• Medicinskteknisk utrustning – tvätt och sprit 

• Skyddsutrustning – bårklädsel, skyddsrockar, munskydd? 

• När rengörs utrustning? När den är nedsmutsad? 

• Vad bedömer du som störst risk att du eller patienten får en vårdrelaterad infektion? 

 

3. Kan du beskriva de hygienrutiner ni arbetar efter på din arbetsplats? 

 

• Har ni riktlinjer? (arbetsplats, landsting)? 

• Hur är de utformade? 

• Anser du att dina kolleger följer dem? 

• Anser du att du arbetar efter dem? 

• Har ni den utbildning som behövs? Vad saknas? 

• Kan du se om det är någon skillnad mellan tiden före hygienrutiner och nu? 

• Hur bedömer du rutinernas inverkan på eventuell spridning av vårdrelaterade 

infektioner?  

• Vad anser du bör förändras för att få ett bättre resultat? 

 

4. Har du något du vill tillägga som du känner inte kommit fram i denna intervju?  
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 
 
 

Information angående studie 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 2009-02-05 – 2009-05-31. 

 

Vårt gemensamma intresse är att få ökade kunskaper om hygienens betydelse 
prehospitalt. För att kunna bidra med information som kan leda till förbättringar 
gällande prehospitala hygienrutiner finner vi det intressant att genomföra en studie 
med syftet att beskriva sjuksköterskors kunskaper samt erfarenheter och användande 
av hygienrutiner inom den prehospitala ambulansverksamheten.  
 
För att finna denna förståelse så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Kriterium för deltagande i studien 
är att varje deltagare (mellan 25-65 år) ska ha arbetat som sjuksköterska prehospitalt 
minst tre år. Vår ambition är att få en jämn könsfördelning. 
 
Studien bygger på frivilligt deltagande och Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande utan motivering. Om du väljer att delta bestäms tid och plats för när 
intervjun ska genomföras utifrån Dina önskemål. Din medverkan kan när som helst 
avbrytas utan några krav på förklaringar. Varje intervju beräknas pågå ca 40 – 60 
minuter och spelas in på band för att därefter skrivas ut och analyseras. Insamlat 
material kommer att behandlas enligt god forskningsetik och förvaras inlåst och 
endast tillgänglig för de som utför studien. Resultaten kommer att behandlas 
konfidentiellt och Din identitet kommer inte att kunna utläsas i resultatet.  
 
Inom en vecka kommer Du att kontaktas av någon av oss studenter med frågan om 
hur Du beslutat. Då ges även tillfälle till att ställa frågor samt att få ytterligare 
information om studien. Om du väljer att delta är vi tacksamma att få Ditt 
informerade samtycke på nedanstående svarstalong. Vidare bestäms tid och plats för 
när intervjun ska genomföras. Studien är ett studentarbete på D nivå och kommer att 
presenteras i form av en Magisteruppsats i omvårdnad med inriktning mot 
ambulanssjukvård. 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående 
 
Margareta Paulson Universitetslektor 
Margareta.paulson@miun.se 
 
Bo Ek Universitetsadjunkt 
Bo.ek@miun.se 
 
Joacim Berglund Leg. Sjuksköterska och student 
070-364 18 61 
j_berglund51@hotmail.com 
 
Björn Lindvall Leg.Sjuksköterska och student 
0733-87 03 23 
lindvall32@hotmail.com 
 

Svarstalong om deltagande i intervjustudie  

 
Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i studien med syftet att beskriva 
sjuksköterskors kunskaper samt erfarenheter och användande av hygienrutiner inom 
den prehospitala ambulansverksamheten. Jag är medveten om att deltagandet är 
frivilligt och att jag när som helst och utan att ange skäl kan avbryta mitt deltagande. 
 
Datum: 
 
Namnunderskrift: 
 
Namnförtydligande: 
 

Verksamhetsområde 
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 Bilaga 3 

 
 
 

 

  

 

 

Till Verksamhetschef/enhetschef  

Förfrågan om tillstånd avseende intervjustudie 2009-02-05 – 2009-05-31. 

 

Vårt gemensamma intresse är att få ökade kunskaper om hygienens betydelse 
prehospitalt. För att kunna bidra med information som kan leda till förbättringar 
gällande prehospitala hygienrutiner finner vi det intressant att genomföra en studie 
med syftet att beskriva sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter samt användande 
av hygienrutiner inom den prehospitala ambulansverksamheten.  
 
För att finna denna förståelse så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer och kriterium för deltagande i 
studien är att varje deltagare (mellan 25-65 år) ska ha arbetat som sjuksköterska 
prehospitalt minst tre år. Vår ambition är att få en jämn könsfördelning. 
 
Studien bygger på frivilligt deltagande och Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande utan motivering. Om du väljer att delta bestäms tid och plats för när 
intervjun ska genomföras utifrån Dina önskemål. Din medverkan kan när som helst 
avbrytas utan några krav på förklaringar. Varje intervju beräknas pågå ca 40 – 60 
minuter och spelas in på band för att därefter skrivas ut och analyseras. Insamlat 
material kommer att behandlas enligt god forskningsetik och förvaras inlåst och 
endast tillgänglig för de som utför studien. Resultaten kommer att behandlas 
konfidentiellt och Din identitet kommer inte att kunna utläsas i resultatet.  
 
Studien är ett studentarbete på D nivå och kommer att presenteras i form av en 
Magisteruppsats i omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård. 
 
Vi vänder oss till dig i egenskap av enhetschef då vi önskar få tillåtelse att genomföra 
denna studie. Vi frågar själva vilka som är intresserade av att deltaga i studien. 
Tacksam för svar i nedanstående svarstalong via fax till Margareta Paulson, 
Institutionen för hälsovetenskap Mittuniversitetet Östersund Fax: 063-16 56 26 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående 
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Margareta Paulson Universitetslektor 
Margareta.paulson@miun.se 
 
Bo Ek Universitetsadjunkt 
Bo.ek@miun.se 
 
Joacim Berglund Leg. Sjuksköterska och student 
070-364 18 61 
j_berglund51@hotmail.com 
 
Björn Lindvall Leg. Sjuksköterska och student 
0733-87 03 23 
lindvall32@hotmail.com 
 

Svarstalong om tillstånd till intervjustudie  

 
Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att studien får genomföras 
under angiven tidsperiod 2009-02-05- 2009-05-31 
 

_____________________________________________________________________ 

Datum och underskrift 

 

verksamhetsområde 
 

 
 
 

 


