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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Vikten av hygienrutiner upptäcktes redan på 1800-talet. 

Vårdrelaterade infektioner är än idag ett stort problem. Syfte: Att belysa vilka 

faktorer som påverkar följsamheten av basala hygienrutiner bland hälso- och 

sjukvårdspersonal. Metod: Litteraturöversikten baserades på 15 kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna 

PubMed och Cinahl. De utvalda artiklarna analyserades med hjälp av manifest 

innehållsanalys. Resultat: Det visade sig att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

alltid följde riktlinjerna för hygienrutiner. Det framkom att stress, brist på 

kunskap, tillgång till hygienprodukter var några av faktorerna som påverkade 

följsamheten. För att öka följsamheten användes olika typer av utbildning och 

feedback. Diskussion: Vad är det som gör att det är svårt att följa de basala 

hygienrutinerna? Är det så att sjukvårdspersonal faktiskt tror att de följer rutiner 

på ett korrekt sätt och därför inte ändrar sitt beteende? Slutsats: Information, 

praktiska övningar samt feedback behövde införas kontinuerligt för att uppnå god 

effekt. 

 

Nyckelord: följsamhet, handtvätt, intervention, litteraturöversikt, omvårdnad, 

vårdrelaterade infektioner. 
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BAKGRUND 

 

Vårdrelaterade infektioner 

Inom hälso- och sjukvården är vårdrelaterade infektioner ett växande problem. 

Till dessa infektioner räknas alla infektionstillstånd som patienten får till följd av 

sjukhusvistelse eller behandling inom primärvården, samt infektionstillstånd som 

drabbar personal till följd av sitt arbete inom hälso- och sjukvården. För att kunna 

minska och förebygga vårdrelaterade infektioner är det viktigt att personalen 

förstår hur de uppstår och förhindras. Handhygien har en viktig roll i det 

förebyggande arbetet (Björkman & Karlsson, 2009, s. 8-9).  

 

Den sjuksköterska som förstår hur infektioner uppkommer, hur de 

kan kontrolleras och förebyggas kan i hög grad bidraga till att 

säkerställa en god omvårdnad”…” (Ericson & Ericson 2002, s.7). 

Vårdhygienens pionjärer 

Den ungerske läkaren Ignaz Philippe Semmelweiss arbetade under mitten av 

1800-talet för att minska dödligheten i barnsängsfeber. Han var den som drog 

slutsatsen att kvinnorna drabbades av en infektion under förlossningen. Detta 

samband upptäckte han då en kollega drabbades av samma symtom efter att ha 

stuckit sig på en kniv under en obduktion. Efter denna upptäckt införde 

Semmelwiess obligatorisk handtvätt med klorvatten vid alla förlossningar vilket 

ledde till en direkt minskning av dödligheten i barnsängsfeber från 10% till 1% 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 11).  

 

En annan person som betytt mycket för sjukhushygienens utveckling var 

sjuksköterskan Florence Nightingale. Hon arbetade under Krimkriget på 1800-

talet med att ta hand om sårade soldater. Där låg de sårade på golven, tätt ihop. De 

fick dela på pottorna och dricksvattnet var nedsmutsat. Florence började där inse 

vikten av hygien. Hon började jobba för bättre miljö genom att införa 

välfungerande avloppssystem, enskilda sängar samt tvättning av patienter och 

deras kläder. Den hygieniska standarden förbättrades avsevärt och efter bara en 

månad hade dödligheten minskat från 42% till 2%. Florence Nightingale startade 
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år 1860 den första sjuksköterskeskolan och med tiden blev det fler och fler 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 10-11).  

 

Joseph Lister är den som anses vara antiseptikens fader. Han tog fram en 

desinfektionsmetod redan under sent 1800-tal som gick ut på att dränka kirurgiska 

instrument och bandage i karbolsyra samt att spruta syra i luften. Med Lister’s 

metod ökade överlevnaden efter operationer. Under det senaste århundradet har 

nya desinfektions- och steriliseringsmetoder utvecklats men eftersom 

mikroorganismerna förökar sig och förändras i sin patogenitet är vårdrelaterade 

infektioner än idag ett aktuellt problem (Ericson & Ericson, 2002, s. 12-14).  

 

Basala hygienrutiner 

The World Health Organization (WHO) har uppmärksammat problemet med 

vårdrelaterade infektioner och anser att handhygien är ett viktigt verktyg för att 

förebygga dessa. I den kliniska verksamheten är följsamheten av rutinerna 

gällande handhygien ofta låg.  I WHO’s världsomfattande kampanj ”Clean care is 

safer care” var handhygien ett av de fem mest prioriterade målen för att öka 

patientsäkerheten. Kampanjen pågick mellan åren 2006 och 2010 och över 7000 

sjukhus i 132 länder deltog (Kampf & Löffler, 2010).  

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god 

vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. I ansvaret ingår även att förebygga 

att patienter drabbas av vårdskador (URL1).  

 

Enligt Socialstyrelsen ska föreskrifterna om basala hygienrutiner tillämpas inom 

all verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen samt 

lagen om omskärelse av pojkar. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) om 

basala hygienrutiner ger riktlinjer för hur personalen ska arbeta för att begränsa 

spridningen av vårdrelaterade infektioner. Detta innebär att personalen bör 

använda kortärmade arbetskläder, ta av sina smycken och ha sitt långa hår uppsatt. 

I vårdpersonalens ansvar ingår också att desinfektera händerna både före och efter 

varje patientkontakt samt före och efter användning av handskar. Personal inom 
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hälso- och sjukvård ska använda skyddsrock eller engångsförkläde av plast om det 

finns risk för att arbetskläderna kan komma i kontakt med kroppsvätskor eller 

annat biologiskt material. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid risk 

för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material och ska bytas ut 

mellan olika arbetsmoment. Verksamhetschefen har ett ansvar att fortlöpande 

följa upp verksamheten och säkerställa att bestämmelserna tillämpas (URL2).  

 

Syftet med föreskrifterna om basala hygienrutiner är att förhindra smitta från 

patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta) samt 

mellan patienter via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). I de 

basala hygienrutinerna ingår arbetskläder, handhygien, handskar, skyddskläder, 

stänkskydd och andningsskydd (URL3). Kontaktsmitta med händerna är den 

vanligaste smittvägen, vilket gör handhygienen till en viktig del av de basala 

hygienrutinerna. Särskilda riktlinjer finns för hur händerna bör tvättas med tvål 

och vatten samt hur handdesinfektionsmedlet används för att vara så effektivt som 

möjligt. En grundregel är att alltid desinfektera händerna med alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel före och efter varje patientkontakt, före rent arbete och 

efter smutsigt arbete samt före och efter användning av handskar (URL3; 

Björkman & Karlsson, 2009, s. 9). Enligt Maskerine och Loeb (2006) menar 

Conterno, Wey och Castelo (1998) att effekten av handdesinfektionsmedel är 

märkbart större än handtvätt och minskar drastiskt förekomsten av de flesta 

patogener. Enligt Haas och Larson (2008) menar Boyce et al. (2000) att 

handdesinfektionsmedel är skonsammare mot huden än tvätt med tvål och vatten. 

Enligt Haas och Larson (2008) anser Earl et al. (2001) att användandet av 

alkoholbaserad handtvätt har gjort handhygienen mer effektiv och mindre 

tidskrävande samt att behovet av handfat minskar.  

 

Konsekvenser av dålig följsamhet  

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar 

patienter. Smittspridning mellan sjukvårdare och patient skulle minska om 

vårdpersonalen skötte sin handhygien och följde de basala hygienrutinerna bättre 

(URL4).  Sambandet mellan god följsamhet av riktlinjerna för handhygien och 

graden av vårdrelaterade infektioner har visat sig vara tydligt. I takt med att 
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följsamheten ökar, minskar de vårdrelaterade infektionerna (Helms, Dorval, St. 

Laurent & Winter, 2010). Socialstyrelsen meddelar efter att ha frågat samtliga 

landsting och regioner, sammanlagt 82 vårdenheter, att det behövs förbättring och 

utveckling inom tillämpning av basala hygienrutiner, egenkontroll, uppföljning 

och kompetensutveckling (URL5). 

 

Enligt Maskerine och Loeb (2006) anser Naikoba och Hayward (2001) att 

spridningen av vårdrelaterade infektioner inte bara orsakar sjukdom och död utan 

även ger ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården. Dålig följsamhet av 

de basala hygienrutinerna kostar pengar för verksamheten eftersom patienterna 

som drabbas av en vårdrelaterad infektion oftast blir kvar fler dagar på sjukhuset 

(URL4). 

 

Vi vill göra denna litteraturöversikt för att smittspridningen av vårdrelaterade 

infektioner är ett problem som vi troligtvis kommer att stöta på när vi kommer ut i 

verksamheten. Med detta examensarbete vill vi ur vårdpersonalens perspektiv 

belysa vikten av följsamhet av basala hygienrutiner och vad som krävs för att 

kunna arbeta effektivt med att förhindra smittspridning. 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka faktorer som påverkar 

följsamheten av basala hygienrutiner bland hälso- och sjukvårdspersonal
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 I Patientsäkerhetslagen definieras hälso- och sjukvårdspersonal som den som har 

legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam vid 

sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av 

patienter (SFS 2010:659). 
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METOD 

 

Design 

Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. Genom sökning, 

granskning och analys av både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar 

skapades en överblick av ett avgränsat vårdvetenskapligt område (Friberg, 2006, 

s. 117).  

 

Litteratursökning 

Endast vetenskapliga artiklar i form av primärkällor i vilka etiska resonemang 

fanns inkluderades i studien. Artiklarna skulle vara relaterade till denna 

litteraturöversikts syfte och vara publicerade de senaste fem åren.  Artiklar där 

urvalet inte fokuserade på hälso- och sjukvårds personal uteslöts, liksom studier 

där sjuksköterskor som yrkesgrupp inte var representerade. 

Artiklar som efter kvalitetsgranskning bedömdes till grad III  enligt nedan 

exkluderades.   

 

Vetenskapliga artiklar söktes i PubMed och Cinahl (se Bilaga 1). I första 

sökningen i PubMed användes handwashing som enda MeSH-term, vilket gav 

194 träffar när samtliga avgränsningar användes. Även i Cinahl användes 

handwashing vid första sökningen vilket gav 125 träffar. Andra sökningen 

utfördes sedan med orden handwashing och nursing vilket gav 40 träffar i 

PubMed och 42 träffar i Cinahl.  Beslut togs att använda fler MeSH-termer för att 

smalna av och få träffar med högre relevans.  

 

De sökord som användes i PubMed var; handwashing, nursing, hygiene, guideline 

adherence, behaviour, methods, observation, disinfection, infection, compliance, 

attitude of health personnel, attitudes, practice, health personnel, health behavior, 

health knowledge, cross infection, prevention, control, statistics och numerical 

data vilka samtliga var MeSH-termer som hämtats från Karolinska institutets 

sökverktyg http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm Dessutom användes 

fritextsökning med orden; hand hygiene, factors, world health organization, WHO 

och prevention.  

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
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I Cinahl användes följande headings vid artikelsökningarna; handwashing, 

compliance, cross infection, behavior,behavior attitude. Fritextsökningar för att 

öka antalet träffar i Cinahl gjordes med orden; hygiene, nursing. 

 

 I sökningarna i PubMed användes avgränsningarna; 5 år, abstrakt, engelska, 

svenska, norska, alla vuxna. I Cinahl användes avgränsningarna; 2005-2011, 

abstrakt samt engelska. För att öka antalet träffar användes i vissa sökningar 

endast några av dessa avgränsningar. Utifrån referenslistor funna i utvalda artiklar 

gjordes även sekundärsökningar. 

 

Urval 

Urvalsprocessen finns presenterad i tabellform (Bilaga 1). I det första urvalet 

lästes titeln för att ta reda på om artikeln var relevant för studien eller om den 

skulle förkastas.  I andra urvalet lästes abstrakt för att bedöma om artikeln var 

relaterad till studiens syfte. Om abstraktet upplevdes adekvat lästes den i fulltext.  

De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes genom 

Mittuniversitetets bibliotek.  I det tredje urvalet kvalitetsbedömdes (Bilaga 3 och 

4) kvarstående artiklar och de som då bedömdes vara av låg kvalitet enligt nedan 

förkastades. Artiklar som tidigare inkluderats (dvs dubletter) förkastades. 

 

Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna utfördes enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar (Bilaga 

3 och 4). Poängen på originalmallen ändrades genom att stryka punkten, patienter 

med lungcancerdiagnos. Maxpoängen på respektive mall har därför minskats med 

3 poäng, vilket inte påverkade bedömningen .  Kvalitetsgranskningen utfördes i 

två steg. Författarna till litteraturöversikten läste och granskade först alla artiklar 

på varsitt håll, sedan jämfördes och sammanställdes resultaten av den enskilda 

granskningen. Kvalitetsbedömningen gav därmed varje artikel en kvalitetsgrad på 

en tregradig skala. Slutligen inkluderades15 artiklar varav 11 var kvantitativa , en 

kvalitativ och tre var av både kvalitativ- och kvantitativ metod. Studierna var 

utförda i USA, Turkiet, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Schweiz, Brasilien, 

Thailand, Japan och Australien, (Bilaga 2). 
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Etiska överväganden  

I en litteraturöversikt bör endast artiklar där noggranna etiska överväganden gjorts 

inkluderas och de artiklar som ingår i studien bör redovisas (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). I detta examensarbete har artiklarna som ingår i 

resultatdelen redovisats i tabellform se bilaga 2. Författarna anser att studierna i 

de inkluderade artiklarna har genomförts med ett etiskt övervägande. Urvalet av 

artiklar och sammanställandet av resultatdelen har gjorts objektivt, presenterat är 

resultat som både stöder och inte stöder författarnas åsikt. 

 

Analys  

I en litteraturöversikt analyseras redan färdigställda forskningsartiklars resultat 

(Friberg, 2006, s. 117) Resultaten från de 15 utvalda vetenskapliga artiklarna 

sammanställdes genom manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

metod för omvårdnadsforskning (Graneheim &Lundman, 2004). För att få en 

känsla för helheten lästes artiklarna upprepade gånger. Därefter delades texten in i 

aktuella meningsenheter av relevans för studiens syfte, varefter dessa 

kondenserades och kodades.  De olika koderna bildade slutligen kategorier och 

underkategorier (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

KUNSKAP 

Uppfattning om vikten av 

hygienrutiner 

Följsamhet 

FAKTORER Hinder till god följsamhet 

INRE- OCH YTTRE PÅVERKAN 
Inre press 

Förebilder/grupptryck 

INTERVENTIONER 

Information 

Utbildning 

Feedback 
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RESULTAT 

 

Kunskap 

Uppfattning om vikten av hygienrutiner 

En positiv attityd till handtvätt ökar intentionen att utföra hygienrutiner på rätt sätt 

(Aiello, Malinis, Knapp & Mody, 2009; Takahashi & Turale, 2009; Whitby, 

McLaws & Ross, 2006). På samma sätt ökar oddsen för att ha välskötta naglar om 

det hos personen finns en stark tro på att naglar spelar en stor roll i överförandet 

av infektioner (Aiello et al., 2009). En stor del av sjuksköterskorna har 

uppfattningen att handhygien är viktigt och nödvändigt (Aiello et al., 2009; De 

Wandel, Maes, Labeau, Vereecken & Blot, 2010; Sax, Uckay, Richet, Allegranzi 

& Pittet 2007). Sjuksköterskestudenter har en stark tro på nödvändigheten av 

handtvätt både före- och efter patientkontakt samt före- och efter användandet av 

handskar (Snow et al., 2006).  

 

Det har visat sig att sjuksköterskor i större utsträckning än andra yrkeskategorier 

tror att vårdrelaterade infektioner resulterar i längre sjukhusvistelse samt att god 

följsamhet av handhygien kan förebygga en betydande andel av dessa infektioner. 

De flesta sjuksköterskor förstår också att konsekvenserna som uppstår för 

patienten vid en vårdrelaterad infektion är allvarliga medan en större andel läkare 

jämfört med sjuksköterskor och vårdbiträden tror att en vårdrelaterad infektion 

leder till döden för 5 % av de drabbade patienterna (Sax et al., 2007). 

Uppfattningen om vikten av en säker vårdmiljö angående handhygien är större 

hos sjuksköterskor än hos läkare och vårdbiträden och åsikten att handhygien bör 

vara högsta prioritering för sjukhusledningen är också vanligare hos 

sjuksköterskor (Sax et al., 2007).  

 

En undersökning som gjorts har visat att en tredjedel av vårdpersonalen inom 

äldrevården uppger att de inte tänker ändra på sitt beteende kring handhygien trots 

rekommendationerna som finns i riktlinjerna. Samma studie visar att en stor del 

av deltagarna kände förtrogenhet med de aktuella riktlinjerna, hade positiv attityd 

till- och insåg vikten av dem (Ashraf et al., 2010). Sjuksköterskor kan vara väl 
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medvetna om vikten av god handhygien men underskattar konsekvenserna av 

dålig följsamhet (De Wandel et al., 2010).  

 

Följsamhet 

Följsamheten till hygienrutiner har visat sig vara betydligt bättre efter 

patientkontakt än före (Korniewicz & El-Masri, 2010). Nära hälften av 

vårdpersonalen har inte klarat av att utföra handhygien på ett enligt riktlinjerna 

korrekt sätt (Aiello et al., 2009; Akyol, 2007; Knoll et al., 2010; Picheansathian, 

2008). Enligt en studie har det visat sig att en del sjuksköterskor låter bli att tvätta 

händerna, tvättar händerna utan tvål och/eller använder händerna för att öppna och 

stänga soptunnan. När kvalitetsnivån på handtvätt jämförts med ålder, 

sysselsättning på kliniken och grad av utbildning, kan inget signifikant samband 

påvisas (Akyol, 2007). Brister i följsamhet av hygienrutiner förekommer även i 

hög-risk situationer, t.ex. vid kontakt med blod, urin, saliv och avföring men 

följsamheten har ändå visat sig vara högre än i låg-risk situationer t.ex. vid 

utdelning av matbricka till patient (Korniewicz, 2010).  

 

Den självuppfattade graden av följsamhet till handhygien var 90 % i en studie där 

det också visat sig att sjuksköterskor och vårdbiträden självskattade sin 

handhygien högre än läkare. Självrapporterad hög följsamhet kan förklaras med 

en stark känsla av kontroll, en stark normativ tro eller uppfattningen att endast en 

liten ansträngning krävs för att utföra handhygien korrekt (Sax et al., 2007).  

Kunnighet om hygienrutiner bland vårdpersonalen har visat sig öka den 

självrapporterade följsamheten signifikant (Ashraf et al., 2010). 

Sjuksköterskestudenter har visat sig skatta sin kunskap om och sitt beteende kring 

handhygien högt (Snow, White, Alder & Stanford, 2006). Teorin att vårdpersonal 

inte gör helt sanningsenliga självskattningar i relation till följsamheten av 

riktlinjer för handhygien, bekräftas av resultatet i en studie gjord av (Cole, 2009). 

 

Hinder till god följsamhet  

Sjuksköterskor har angett olika faktorer till varför handtvätt inte utförs enligt 

riktlinjerna för handhygien. Tillgången av desinfektionsmedel påverkar 

följsamheten eftersom tillgängligheten av handsprit underlättar för personalen att 
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rengöra händerna mer frekvent. Hudirritation samt användandet av handskar är 

faktorer som i vissa fall leder till att handtvätt försummas (Akyol, 2007; 

Picheansathian et al., 2008).  

 

Andra faktorer som lyfts fram är att desinficering av händerna tar för lång tid, 

glöms bort eller att stress förhindrar korrekt utförande av handhygien. Det har 

visat sig att en subjektiv uppfattning om stress orsakad av externa faktorer såsom 

graden av utnyttjad kapacitet på avdelningen, leder till en signifikant minskning 

av följsamhet till riktlinjer för handhygien. Detta trots en kompetent kunskapsnivå 

(Knoll et al., 2010). Sjuksköterskor som rapporterar dålig självskattad effektivitet 

eller attityd till tidsrelaterade hinder verkar ha lägre följsamhet av handhygien. Att 

graden av arbetsbörda påverkar beteendet kring handhygien går dock ej att bevisa 

(De Wandel et al., 2010; Picheansathian et al., 2008).  

 

Uppfattningen att händerna ej är nedsmutsade, brist på kunskap avseende 

riktlinjerna för handhygien och att vårdpersonal sysslar med för många uppgifter 

samtidigt är andra faktorer som påverkar följsamheten. Stress har visat sig leda till 

att vårdpersonal i större utsträckning bara tvättar handflatorna och handryggen 

eller väljer att endast tvätta de delar av händerna som de anser är smutsiga. Många 

har visat sig använda handsprit när de har bråttom trots att de skulle föredra att 

tvätta händerna med tvål och vatten om tid fanns (Picheansathian et al., 2008).  

 

Inre och yttre påverkan 

 

Inre press  

När det gäller handhygien har det visat sig att en yrkes- och moralisk förpliktelse 

har stor betydelse för vårdpersonal när det gäller att upprätthålla en hög standard 

(Cole, 2009). Det valda beteendet en person har avseende hygien i samhället har 

till synes stor påverkan på intentionen att utföra elektiv handtvätt på sjukhuset 

(Whitby et al., 2006).  
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Förebilder/grupptryck 

Patienters förväntningar har visat sig ha stort inflytande på normativa 

föreställningar hos vårdpersonal och ingen betydande skillnad mellan 

yrkeskategorier kunde påvisas. Ingen skillnad mellan olika yrkesgrupper kunde 

heller uppmärksammas när det gäller uppfattningen om hur mycket det egna 

beteendet kring handhygien påverkar kollegors beteende (Sax et al., 2007). En 

faktor som påverkar följsamheten av handhygien har visat sig vara kollegors 

förväntningar samt uppfattad god följsamhet hos kollegor (Sax et al., 2007; 

Whitby et al., 2006). Läkare rapporterar dock att de känner mindre socialt tryck 

från överordnade, kollegor och inflytelserika personer än andra yrkesgrupper (Sax 

et al., 2007). En stor del av sjuksköterskestudenterna tror att deras beteende vid 

handhygien i sin tur påverkar deras kollegor (Cole, 2009). Ett signifikant samband 

har påvisats mellan en handledares handhygien beteende och den 

sjuksköterskestuderandes grad av följsamhet (Snow et al., 2006).  

 

I remember thinking in my current placement everyone is washing 

their hands, it definitely has an impact. There is poor practice as 

well but you just rise above that (Cole, 2009). 

 

Interventioner 

 

Information 

Många sjuksköterskor rapporterar att de tycker att informationsaffischer är 

mycket motiverande. De flesta anser dock att affischen fungerar som en 

påminnelse men är mindre motiverande till följsamhet av hygienrutiner i 

jämförelse med andra metoder (Picheansathian et al., 2008). 

Informationskampanjer utan kompletterande utbildning har inte visat sig förbättra 

följsamheten av hygienrutiner i medium-risk eller hög-risk situationer (Dierssen-

Sotos et al., 2010). 

 

Utbildning 

 Efter införandet av ett kampanj- eller utbildningsprogram för handhygien har 

följsamheten ökat  (Ashraf et al., 2010; Dierssen-Sotos et al., 2010; Knoll et al., 

2010; Picheansathian et al., 2008; Sax et al., 2007). Det har visat sig att 
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sjuksköterskor är väldigt mottagliga för kompetensutveckling och exponering av 

kampanjer (Sax et al., 2007). En del vårdpersonal anser att utbildning är den 

effektivaste strategin för att uppmuntra till följsamhet av handhygien rutiner 

eftersom det ökar förståelsen för vikten av handtvätt. Detta leder till noggrannare 

handtvätt där varje nödvändigt steg fullföljs (Picheansathian et al., 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal tycker att utbildningsprogram är effektiva när det 

gäller att identifiera orsaker till spridandet av vårdrelaterade infektioner och för att 

definiera metoder för handhygien. Efter att ha genomgått ett utbildningsprogram 

påvisades en starkt ökad kunskap om att handsprit är den mest effektiva metoden 

för att minska antalet patogena bakterier på händerna när de inte är synligt 

smutsiga. Även medvetenheten om den låga graden av följsamhet bland 

vårdpersonal ökade signifikant (Alemagno et al., 2010).  

 

När vårdpersonalen själva fick välja vilka metoder för handhygien som behöver 

förbättras, var det mest valda området tvätt eller desinficering av händer; innan 

påtagning av handskar, efter kontakt med föremål använda i omvårdnad samt efter 

kontakt med patientutrustning. Även att påminna andra om att tvätta eller 

desinficera sina händer var områden som behövde förbättras enligt 

vårdpersonalens uppfattning (Alemagno et al., 2010). Hälso- och 

sjukvårdspersonal tyckte att det är bättre att använda flera olika strategier för 

motivation än att bara använda en enda eftersom varje strategi kan motivera 

personal till följsamhet på olika nivåer i jämförelse med andra (Picheansathian et 

al., 2008). 

 

Feedback  

Att införa feedback till hälso- och sjukvårdspersonal gällande hygienrutiner 

uppmuntrar och motiverar personalen till att förbättra följsamheten av de aktuella 

riktlinjerna (Picheansathian et al., 2008; Takahashi & Turale, 2010). Avseende 

mängden använd alkogel och klorhexidin kan dock ingen signifikant skillnad 

påvisas trots en kontinuerlig feedback kampanj (Marra et al., 2008). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka faktorer som påverkar 

följsamheten av basala hygienrutiner bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Resultatet visar att en positiv attityd till hygienrutiner, kunskap, utbildning och 

förståelse för vikten av en säker vårdmiljö är faktorer som förbättrar följsamheten 

till riktlinjer gällande handhygien. Hinder till god följsamhet har visat sig vara 

tidsbrist, upplevd stress, hudirritation, brist på kunskap om vikten av handhygien 

samt tillgängligheten av desinfektionsmedel. Det har framkommit att hälso- och 

sjukvårdspersonal kan påverka graden av sina kollegors följsamhet genom sitt 

eget beteende vid utförandet av handhygien. 

 

Resultatet tyder på att den självskattade följsamheten till riktlinjer för utförandet 

av handhygien inte stämmer överens med den observerade följsamheten, vilket 

bekräftas av Jenner et al., 2006. Detta minskar enligt oss trovärdigheten på den 

vetenskapliga studien och vi anser att det kan vara ett dåligt metodval att använda 

sig av självuppskattad handhygien i studier där syftet är att beskriva graden av 

följsamhet. Vi tror att detta fenomen är vanligt förekommande, att intentionen att 

upprätthålla god följsamhet leder till att personalen tror sig vara noggrannare än 

de i själva verket är. Konsekvensen av att personalen tror sig ha hög följsamhet 

blir att inget försök till förbättring görs. Det kan på längre sikt leda till att 

handhygienen blir sämre och orsakar fler vårdrelaterade infektioner.   

 

Att ge feedback till vårdpersonal direkt efter en observation av handhygien utgör 

ett effektivt inlärningstillfälle. Om feedbacken istället kommer vid ett senare 

tillfälle minskar effekten. Att ge feedback på ett dåligt resultat utan att komma 

med förslag på åtgärder kan leda till uppgivenhet bland personalen och bör därför 

undvikas (Sax et al., 2009).  

 

Andra typer av åtgärder för att öka följsamheten kan vara feedback i form av 

belöningar, eller straff. I en studie användes pizza som lockbete för att stegvis öka 

följsamheten bland vårdpersonal på ett sjukhus vilket resulterade i en signifikant 
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ökning och att den goda följsamheten sedan upprätthölls. I samma studie 

användes straff till de som inte följde riktlinjerna. Ett överträdelsebrev skickades 

till den aktuella personens överordnade som då fick vidta korrigerande åtgärder 

och därefter skicka ett svarsbrev till kommittén för Infektionskontroll där de 

vidtagna åtgärderna beskrevs (Chou, Kerridge, Kulkarni, Wickman & Malow, 

2010).  

 

I hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar ingår att ge lika vård till alla och att 

tillämpa basala hygienrutiner för att förebygga spridandet av vårdrelaterade 

infektioner. Vi anser att hygien är grunden till god omvårdnad och som personal 

inom vården ska du inte behöva belönas för att upprätthålla ett ansvar som ingår i 

din yrkesbeskrivning. Vi tror att genom god följsamhet av handhygien minskar 

arbetsbördan och kostnader för sjukvården, vilket gynnar både patienter, personal 

och samhället i allmänhet. Att införa belöning och straff för att öka följsamheten 

tror inte vi ger ett bra resultat som kan upprätthållas en längre tid. Rätt kunskap 

och praktisk träning ger istället en medvetenhet om hygienens betydelse och vilka 

konsekvenser som uppstår vid dålig följsamhet.  

 

En studie visar att sjuksköterskor som gått en treårig utbildning inte fått någon 

djupgående kunskap om vikten av handhygien. Detta har visat sig leda till låg 

följsamhet av handhygien (Marjadi & McLaws, 2010). Att kunskap om riktlinjer 

och vikten av god handhygien är betydande för följsamheten är för oss självklart. 

Hur ska vårdpersonalen kunna göra rätt om de inte vet hur eller varför? Hälso- 

och sjukvårdspersonal föreslår utbildning, tillgång till nödvändiga produkter, 

kontinuerlig övervakning samt uppföljning som hjälpmedel till en ökad följsamhet 

av handhygien (Samuel, Almedom, Hagos, Albin & Mutungi, 2005).  

 

Studier visar att personal inom hälso- och sjukvården oftare tvättar händerna efter 

patientkontakt än före (Jenner et al., 2006; Siegel & Korniewicz, 2007). Det har 

visat sig att endast en tredjedel av vårdpersonalen utför handtvätt på ett korrekt 

sätt. Vanligaste felet som görs är att händerna inte tvättas tillräckligt länge och att 

det slarvas kring fingrar och naglar. En orsak till detta kan vara att de anser att 

handtvätt tar för lång tid (Samuel et al., 2005). Hur effektiv handtvätt som utförs 
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beror på graden av risk för att personalen själva ska utsättas för smitta. Många har 

visat sig använda handskar för att skydda sig själva, inte patienten. Det 

framkommer att vårdpersonal inte upplever sig själva som en smittkälla (Marjadi 

& McLaws, 2009; Samuel et al., 2005). 

 

Brist på tvål, handsprit samt andra produkter för handhygien har angetts som 

anledningar till utebliven handtvätt. Tillhandahållande av produkter som krävs för 

att kunna utföra handhygien korrekt har visat sig öka följsamheten av riktlinjer för 

handtvätt med nästan det dubbla (Samuel et al., 2005). Det faktum att tillgång av 

rätt produkter är så viktigt för upprätthållandet av god handhygien gör att vi inser 

hur olika förutsättningarna är världen över. I ett land som Indonesien, där 

invånarna inte ens har vatten att dricka kan det inte förväntas att händerna tvättas i 

samma utsträckning som i länder med obegränsad tillgång till rent vatten. I 

västvärlden kan inte dåliga resurser användas som bortförklaring i samma 

utsträckning.  

 

Vikten av hygienrutiner upptäcktes redan på 1800-talet. Trots att vi idag vet så 

mycket om patogener och hur smittspridning inom vården kan förhindras, är 

följsamheten inte tillfredsställande.  

 

Metoddiskussion 

I basala hygienrutiner ingår ansvaret att ha rätt arbetskläder, uppsatt hår, 

användande av handtvätt, handskar och skyddsförkläde. Många av de inkluderade 

artiklarna i litteraturöversiktens resultat är fokuserade på handtvätt. Detta innebär 

att vi fick ett avsmalnande av syftet som vi inte räknat med. Begränsningen ej 

äldre än fem år vid artikelsökningen kan vara en bidragande faktor. Bredden på 

artiklarna hade mest troligt blivit större om vi utökat sökningen till artiklar 

publicerade inom de senaste 10 åren och studierna hade kanske varit inriktade på 

andra aspekter inom hygienrutinerna än just handtvätt. Det går även att diskutera 

studiernas validitet, i synnerhet där följsamheten av riktlinjer för handtvätt 

utvärderats genom självskattat beteende. Bortfallet i vissa studier är relativt stort 

men anledningen till att dessa artiklar inte exkluderades var att urvalet ändå 



16 

 

uppfattades som tillräckligt stort. Under artikelsökningen fann vi det svårt att hitta 

artiklar där enbart sjuksköterskor inkluderats, därför valde vi att också inkludera 

artiklar där följsamheten även undersökts bland andra yrkeskategorier inom hälso- 

och sjukvård. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården följer samma riktlinjer 

när det gäller hygien och därför anser vi att syftet är tillräckligt smalt ändå. 

 

Slutsats 

För att uppnå en god följsamhet av hygienrutiner bland vårdpersonal synes 

kontinuerlig information, praktisk träning, feedback och uppföljning vara viktigt. 

Brister i följsamheten kan bero på otillräcklig kunskap, fel attityd och dålig 

tillgång till produkter som krävs för att kunna utföra handhygien på ett korrekt sätt 
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world health organization AND hand hygiene 3 1* 

1**** 

1 0 

PubMed - WHO AND nursing AND observation AND hand 

hygiene 

 

3 2** 1 1 

PubMed 5 år, abstract hand hygiene AND disinfection AND infection AND 

prevention AND compliance AND WHO 

6 3* 

1** 

1**** 

 

1 0 
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PubMed 5 år, abstrakt, engelska, 

svenska, norska, >19år 

attitude of health personnel AND handwashing AND 

health behavior AND hygiene 

3 1* 

1*** 

1 1 

PubMed 5 år, abstrakt, engelska, 

norska, svenska 

cross infection/prevention AND control AND 

guideline adherence/statistics & numerical data AND 

handwashing/methods AND health personnel 

24 12* 

4** 

1*** 

7 2 

 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

** Antalet förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Antalet förkastade artiklar på grund av dubblering 

**** Antalet förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 

 

 

 

 



Tabell. Översikt av inkluderade artiklar.                                                                                                                                                                       

Bilaga 2 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

design/ 

Kvalitet 

Aiello et al. 

(2009) 

USA 

 

Att bland hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

undersöka 

inflytandet av 

kunskap, känsla 

och uppfattning av 

handhygien. Vanor 

kring handhygien, 

handskar samt 

naglars egenskaper 

undersöktes. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Data samlades in 

genom en 

självadministrerad 

undersökning.  

392 hälso- och 

sjukvårdspersonal 

var berättigad att 

delta i 

undersökningen 

och 330 hade data 

tillgängliga för 

analyser. 

105 sjukhem fick 

inbjudan varav 13 

sedan deltog i 

studien. Bortfallet 

var  88 %. 330 av 

392 enkäter gick att 

använda i resultatet 

vilket gav ett 

bortfall på 16 %. 

Data analyserades 

med x2 test. 

Generalized 

estimating 

equations användes 

för att analysera 

samband mellan 

vårdpersonal 

gällande kunskap, 

känslor och 

uppfattningar.  

Positiva uppfattningar 

och föreställningar om 

effektivitet av 

vårdhygien på sjukhem 

associerades med 

lämpligt användande av 

handskar.  

Grad II 

 

 

Akyol  

(2007)  

Turkiet 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

tillämpning av 

handhygien, samt 

åsikter och 

kvalitén på 

utförandet av 

handtvätt.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

129 sjuksköterskor 

valdes ut genom  

bekvämlighetsurval

. 

x2 test.  

Deskriptiv 

dataanalys. 

Anledningen till att inte 

tvätta händerna så ofta 

var såriga händer, för 

mycket att göra, dåliga 

resurser, dålig tillgång 

till handsaneringsmedel 

och användning av 

handskar.  

 

 

 

Grad I 
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Alemagno et al.  

(2010) 

USA 

 

Utvärdera effekten 

av ett 

vidareutbildnings-

program online för 

att öka 

vårdpersonalens 

kunskap om 

föreskrifter och 

hygienrutiner i 

praktiken. Målet 

var att främja 

beteende-

förändringar 

genom 

självrapportering. 

Kvantitativ metod.  

Interventionen var 

att låta personalen 

genomgå ett 

vidareutbildnings-

program vid tre 

tillfällen och med 

tre veckors 

mellanrum. 

 

 

 

256 frivilliga 

sjukvårdspersonal. 

 

Statistisk data 

analyserades med  

t-test. 

Vårdpersonalen ökade 

sin kunskap om 

hygienrutiner. De blev 

bättre på att utföra 

handhygien rent praktiskt 

enligt ett självrapporterat 

bedömningstest. De 

flesta tyckte att 

utbildningen via datorn 

var bra. 

Grad I 

Ashraf et al. 

(2010)  

USA 

 

Att undersöka 

kunskaps- och 

attitydskillnader 

kring handhygien 

samt själv-

uppfattade hinder 

till följsamhet. Att 

underlätta snabb 

utveckling av 

program som 

förbättrar hand-

hygien inom 

äldrevården. 

Kvantitativ metod.  

Enkät med 52 

frågor.  

Bekvämlighets-

urval.  

1143 anställda från 

17 olika vårdhem 

svarade på enkäten. 

Data analyserades 

genom statistiska 

analyser. 

Deskriptiv statistik. 

Univariat analys 

illustrerar 

skillnader mellan 

yrkesgrupper.      

x2 test, Fishers 

exakta sannolikhet 

samt t-test 

användes också. 

De anställda rapporterade 

positiva attityder kring 

riktlinjerna för 

handhygien. Skillnader 

påvisades när det gällde 

kunskap, följsamhet samt 

upplevda hinder. 

Grad II 
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Cole 

(2008) 

Storbritannien 

 

Att undersöka 

fenomenet med 

handhygien och 

självskattat 

beteende bland 

sjuksköterske-

elever samt att 

överväga hur detta 

påverkar deras 

utövande och 

föreslå strategier 

för att utveckla 

studenternas insikt 

och prestation. 

Kvalitativ- och 

kvantitativ metod. 

Metod-

triangulering där 

både ett 

frågeformulär 

med 7-gradiga 

svarsalternativ på 

en Likertskala 

samt 

halvstrukturerade 

intervjuer 

användes.  

147 sjuksköterske-

studerande deltog i 

studien. 

Medelvärdet för 

bortfall var 16,5 %. 

Den kvantitativa 

delen analyserades 

med Statistical 

Package for the 

Social Sciences 

(SPSS). Den 

kvalitativa delen 

analyserades 

genom 

innehållsanalys 

enligt Neuman 

(2002). 

Den kvantitativa 

resultatdelen visar att 

vårdpersonal inte gör en 

objektiv självbedömning 

i relation till deras 

följsamhet av rutinerna 

kring handhygien. Den 

kvalitativa delen visar att 

både inre och yttre 

faktorer påverkar 

följsamheten.  

Grad II  

De Wandel et al. 

(2010) 

USA 

 

Att ta fram ett 

frågeformulär som 

kan identifiera och 

beskriva faktorer 

som påverkar 

följsamheten av 

föreskrifter 

gällande 

handhygien hos 

intensivvårds-

sjuksköterskor. 

Kvantitativ metod. 

Enkät med 56 

punkter delades ut 

till 148 sjuk-

sköterskor. Under 

svarsperioden 

gjordes inga 

interventioner för 

att uppmuntra 

handhygien på 

avdelningen. 

 

 

 

Deltagarna 

arbetade på en 

intensivvårds-

avdelning med 40 

platser. 39 % av 

deltagarna svarade 

på båda 

frågeformulären. 

SPSS användes till 

de statistiska 

analyserna. Vissa 

delar analyserades 

med varimax 

rätvinkliga  

rotation och 

multipel linjär  

regressions analys. 

8 möjliga grundläggande 

faktorer associerade till 

följsamhet uppenbarade 

sig.  

Grad I 
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Dierssen-Sotos et 

al.  

(2010) 

 Spanien 

 

Att utvärdera ett 

programs effekt på 

vårdpersonalens 

handhygien samt 

att separat 

analysera påverkan 

av ett 

träningsprogram 

samtidigt som en 

kampanj pågick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kvantitativ metod. 

Tvåfasstudie. 

Innan  

intervention och 1 

år efter 

interventionen 

som bestod av 

handhygien-

kampanj och 

träningsprogram. 

Deltagarna fick 

bara handhygien-

kampanjen eller 

handhygien- 

kampanj och 

träning. 

Deltagare var alla 

som jobbade som 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

på något av de tre 

sjukhusen. 

 

För att klassificera 

handhygien som 

låg– medium- och 

högrisk tillfällen 

användes 

Fulkersons risk 

scale. 

Informationskampanj gav 

förbättrad följsamhet på 

ett av sjukhusen. 

Informationskampanj och 

träning gav ökad 

följsamhet på alla tre 

sjukhusen. 

Grad II 

Marra et al. 

(2008) 

Brasilien 

 

Att utvärdera 

följsamheten av 

handhygien på 2 

step-down enheter. 

Kvantitativ metod. 

Kontrollerad 

studie som jämför 

två 20-bäddars 

enheter, en med 

ett feedback 

interventions-

program och en 

enhet utan något 

interventions-

program. 

Episoder av 

handhygien 

registrerades under 

24 timmar. Bortfall 

ej angivet.  

SPSS användes vid 

de statistiska 

analyserna. 

Jämförelser mellan 

studieperioder 

analyserades med 

Fishers exakta 

sannolikhet, x2 test 

och  t-test.  

I både interventions- och 

kontrollgruppen 

användes alkogel mer än 

klorhexidin. Det var 

något vanligare med 

vårdrelaterade 

infektioner i 

interventionsgruppen. 

Grad I 
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Knoll et al. 

(2010) 

Tyskland 

 

Att klargöra om 

yttre faktorer 

påverkade 

sjuksköterskors 

följsamhet av de 

fastställda 

riktlinjerna för 

handhygien.  

Kvalitativ- och 

kvantitativ metod.  

Prospektiv studie. 

Kvantitativ data 

samlades in i sex 

faser under 1 års 

tid och bestod av 

observationer av 

vårdpersonal. 

Öppna intervjuer 

hölls med de som 

ej följde 

riktlinjerna för 

handhygien. 

Tio avdelningar på 

sjukhuset valdes ut. 

181 vårdpersonal 

deltog i 

observationerna.  

87 av dessa 

intervjuades 

därefter.  

Data från 

observationer och 

intervjuer 

analyserades med 

innehållsanalys och 

placerades därefter 

i 7 olika kategorier. 

Arbetsbördan påverkar 

personalens följsamhet 

av riktlinjerna för 

handhygien, även om 

icke-följsamheten strider 

mot personalens nivå av 

yrkesutbildning. 

Grad I 

Korniewicz &  

El-Masri 

(2008) 

USA 

 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

följsamheten av 

handhygien bland 

vårdpersonal under 

rutinmässig klinisk 

verksamhet. 

Kvantitativ metod. 

En 

observationsstudie 

utfördes på ett 

onkologsjukhus 

för att undersöka 

utövandet av hand 

hygien. 

47 av 58 inbjudna 

vårdpersonal 

observerades vid 

sammanlagt 612 

tillfällen, både före 

och efter kliniska 

procedurer. 

Bortfallet var 19 %. 

SPSS användes för 

att analysera data. 

Generalized 

estimating 

equations användes 

för att bestämma de 

oberoende 

faktorerna som 

associeras med 

följsamhet av hand 

hygien.  

 

 

 

Följsamheten visade sig 

vara 41.7 % före ingrepp 

och 72.1 % efter 

ingreppet. Generellt var 

följsamheten 34.3 %. 

Följsamheten var högre i 

högrisk- situationer. 

Grad II 
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Picheansathianal. 

et al.  

(2008) 

Thailand 

 

Att identifiera en 

kampanjs påverkan 

på den praktiska 

handhygienen och 

dess effekt på 

graden av 

sjukhusrelaterade 

infektioner.  

 Kvalitativ- och 

kvantitativ metod. 

Kvasi- 

experiment. 

Observations- och 

bedömnings-

scheman 

användes. 8 

veckors kontroll 

utan intervention. 

Bedömning 8 

veckor efter 

utbildnings-

program. Kontroll 

varje månad. 

17 registrerade 

sjuksköterskor, 9 

praktiserande 

sjuksköterskor och 

143 neonatala 

patienter. 

x2test, beskrivande 

statistik, 

infektionsgrad och 

Pearsons 

korrelations-

koefficient 

användes. 

Innehållsanalys för 

kvalitativ data. 

Följsamheten ökade efter 

kampanjens införande. 

Kontrollen av 

handhygien under en 

längre tid ledde till en bra 

vana. Större tillgång till 

alkoholbaserat 

infektionsmedel, 

feedback och träning gav 

bättre hygien rutiner. 

Graden av vårdrelaterade 

infektioner ändrades inte. 

Grad I 

Sax et al. 

(2007) 

Schweiz 

 

Att kvantifiera 

olika komponenter 

i vårdpersonalens 

beteende och 

motivation till 

följsamhet av 

handhygien. 

Studien utfördes 

vid ett sjukhus 

med en 10-årig 

historia av 

handhygien 

kampanjer. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie 

med anonyma, 

själv-

administrerade 

enkäter. 

Stratifierat 

slumpmässigt 

urval. 7-gradig 

Likertskala. 

2961 läkare, 

sjuksköterskor och 

sjuksköterske-

assistenter. 1042 

frågeformulär 

returnerades vilket 

gav ett bortfall på 

64,8 %.  

Epi Info Software 

användes för analys 

av data. Yates x2, 

Fishers exakta 

sannolikhet. 

Variansanalys, 

Mann-Whitney U 

test samt Wilcoxon 

2-sampel test 

användes också. 

Faktorer som påverkade 

följsamheten var 

kunskap, grupptryck, 

press från patienter, 

kollegor och 

överordnade, attityd, 

tidigare praktisk övning 

samt deltagande i 

kampanjer.  

Grad I 
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Snow et al. 

(2006)  

USA 

 

Att undersöka om 

mentorn påverkar 

studentens grad av 

handhygien. Att 

uppskatta 

skillnaden på 

graden av 

handhygien för 

studenter med eller 

utan vårderfarenhet 

och att ta reda på 

studenternas 

uppfattningar om 

handhygien. 

Kvantitativ metod. 

Prospektivt kvasi-

experiment.  

2 observations 

perioder dag 1 och 

dag 30 utfördes 

under 3 timmar. 

Frågeformulär 

uppdelat i 5 olika 

delar. 

 

En grupp med 30 

studenter där 22 

var kvinnor och 8 

män, mellan 18-44 

år, utan medicinsk 

erfarenhet. Grupp 2 

hade 30 studenter 

där 24 var kvinnor 

och 6 män, mellan 

19-42 år vård 

erfarenhet.  

Data analys.  

Stata software 8.0, 

2003 

(Collage 

Station,Texas). 

 Mentorer påverkar 

studenternas handhygien 

beteende. Studenter utan 

erfarenhet inom vården 

ökade sin grad av 

handhygien. Studenterna 

visade på starkt åtagande, 

tro på nödvändighet och 

deras egen förmåga. 

Grad I 

Takahashi & 

Turale  

(2009)  

Japan 

 

Undersökning av 

hur individuella 

faktorer och 

arbetsplatsfaktorer 

relaterat till 

handtvätt ser ut 

hos 

äldreomsorgsperso

nalen i Japan, för 

att skapa förslag 

för en bättre 

infektionskontroll. 

 

 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv, 

korrelations- och 

tvärsnittsstudie. 

1016 frågeformulär 

som skickades in 

av chefer och 

vårdpersonal inom 

äldrevården från 56 

äldreboenden.  

Bortfall 38,9 %. 

Logistisk 

regressions analys, 

x2 test och t-test. 

SSPS. 

Faktorer som ökade 

följsamheten var att 

praktisera 

standardiserade 

försiktighetsåtgärder, 

utvärdering av handtvätt, 

miljö för handtvätt och 

att gå på seminarier.  

Grad I 
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Whitby et al. 

(2006) 

Australien 

 

Att belysa 

beteendemässiga 

faktorer för 

handtvätt bland 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod. 

Theory of Planned 

Behavior 

användes för 

statistisk 

modellering av 

data som härrörde 

från fokusgrupp- 

diskussioner samt 

litteraturstudier. 

Samhället och tre 

tertiärvårdssjukhus. 

Svaren från 754 

sjuksköterskor 

analyserades. 

Backward linear 

regression 

användes för att 

analysera data.  

Överföringen från 

handtvättsbeteende i 

samhället till handtvätt 

inom sjukvården är 

dominerande, både 

medfött och elektivt. 

Andra faktorer som 

påverkar beteendet var 

uppfattning om 

handhygien, grupptryck 

från överordnade och 

förebilders påverkan.  

Grad II 
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