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Abstrakt 

Introduktion: Handhygienens roll är känd sedan 1700- talet. Händerna är vårt främsta 

arbetsredskap och utgör därför en potentiell smittväg. Hygienrutiner regleras genom lagar och 

författningar.  

Syfte: Att belysa faktorer som påverkar handhygienen  inom hälso- och sjukvård. 

Metod: Litteraturöversikten baserades på vetenskapliga artiklar som granskats och bedömts 

efter anvisad mall. Relevant fakta delades in i rubriker och underrubriker. 

Resultat: Yrkeserfaren personal utgör förebilder på arbetsplatsen, deras handhygienrutiner 

influerar övrig personal. De mer yrkeserfarna har god handhygienteknik, däremot är de 

mindre benägna att följa gällande hygienrutiner. Det avgörande för en effektiv minskning av 

mikroorganismer är valet av hygienmetod. En inkorrekt utförd handhygien försämrar 

elimineringen av mikroorganismer. Kunskap, utbildning och påminnelser påverkade 

vårdpersonalens följsamhet och utförandet av handhygien. Bristande kunskaper visade på 

ökad smittspridning och försämrad patientsäkerhet. Stress ledde oberoende av tillgång av 

handhygienprodukter till försämrad handhygien. 

Diskussion: Tillgänglighet, kunskap, budget och stress är de viktigaste faktorerna som 

påverkar handhygienens roll Inom hälso- och sjukvård. Genom att känna till dessa faktorer 

kan man minska dess påverkan inom hälso- och sjukvården. 

Slutsats: Genom att uppmärksamma de faktorer som påverkar handhygienens roll har man 

goda möjligheter att själv förstärka de goda och minimera de dåliga faktorerna. 

Nyckelord: Desinfektion, Evidensbaserad omvårdnad, Följsamhet, Hand, Hygien, Kunskap,  
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1. Introduktion 

Hygienens betydelse för det smittförebyggande arbetet belystes redan 1795 i en 

avhandling av förlossningsläkaren Alexander Gordon. Det dröjde dock till mitten av 

1800- talet då Florence Nightingale, Joseph Lister och Ignaz Semmelweis 

uppmärksammade att en god handhygien var viktigt i det förebyggande arbetet mot 

spridning av smittsamma sjukdomar (Gould, 2010). 

 

För att orsaka sjukdom behöver sjukdomsalstrande mikrober ta sig från en plats till en 

annan. Händerna är vårt främsta arbetsredskap och har en unik förmåga att nå kroppens 

alla delar. Personlig och intim omsorg utgör 80 % av den direkta patientvården. Detta 

medför att händerna snabbt och effektivt kan överföra mikroorganismer till kroppens 

mest svårtillgängliga delar (Preston, 2005; Storr & Clayton - Kent, 2004). 

 

Arbetet med att hålla en god handhygien utförs världen över, världshälsoorganisationen 

har definierat situationer där det är viktigt att upprätthålla en god handhygien. Dessa fem 

tillfällen är innan och efter patientkontakt, innan aseptiska moment, innan och efter 

kontakt med alla former av kroppsvätskor samt efter kontakt med patientens omgivning 

(Preston, 2005; Steed et al., 2011). 

 

Handhygienmetoderna involverar momenten handtvätt, handdesinfektion och handskar. 

Av dessa är det effektivaste sättet att minska antalet mikrober på händerna alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel som snabbt och effektivt reducerar ett stort antal 

mikroorganismer. De tillfällen där handdesinfektionsmedel föredras är före och efter 

patientkontakt, vid exponering av kroppsvätskor, vid invasiva moment, när handskar 

avlägsnas samt innan eller efter rast. Det alkoholbaserade desinfektionsmedlet ska samlas 

i ena handflatan och sedan gnuggas in på händernas och fingrarnas ytor. Detta moment 

ska fortgå tills huden känns torr. Alkoholdesinfektion anses även internationellt som det 

bästa sättet för att förhindra vårdrelaterad smittspridning (Flores, 2006; Katz, 2004; 

Preston, 2005; Puhto, Ylipalosaari, Ohtonen  & Syrjala, 2011; Storr & Clayton - Kent, 

2004). 
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Handskar ska användas när det föreligger risk att utsättas för smittsamma 

mikroorganismer, blod eller andra kroppsvätskor. Handskarna är avsedda för 

engångsbruk och är specifikt kopplade till patient och arbetsmoment. Vid sterilt arbete 

ska steril handske användas. Innan och efter det att handskar använts, ska händerna 

desinficeras. Genom att hålla naglarna korta så minimerar man risken att perforera 

handsken och kontaminering av händerna (Flores, 2006; Katz, 2004; Preston, 2005; Puhto 

et al., 2011; Storr & Clayton - Kent, 2004). 

 

Indikationen för handtvätt är synligt nedsmutsade händer. Vid handtvätt med tvål och 

vatten ska händerna sköljas under vattnet innan tvålen appliceras. Händernas och 

fingrarnas alla ytor ska sedan gnuggas ordentligt mot varandra i minst 15 sekunder, 

därefter sköljs och torkas händerna med handduk avsedd för engångsbruk. För att undvika 

att huden på händerna inflammeras kan man tvätta händerna i svalt vatten då värme kan 

bidra till inflammerad hud. Kranen stängs med handduk som sedan kastas. En misslyckad 

aseptik kan orsaka problematiska och svårbehandlade infektioner som MRSA.  

(Flores, 2006; Katz, 2004; Preston, 2005; Puhto et al., 2011; Storr & Clayton - Kent, 

2004). 

 

Det finns lagar och riktlinjer som bestämmer hur vårdpersonal ska förhålla sig till 

hygienrutinerna. Enligt Socialstyrelsens författning 2007:19 ska all hälso- och 

sjukvårdspersonal följa de basala hygienrutinerna för att motverka vårdinfektioner. I de 

basala hygienrutinerna ingår att all vårdpersonal ska hålla en noggrann handhygien. 

Vidare reglerar patientsäkerhetslagen vårdgivarens ansvar för att förhindra vårdskador. 

Lagen påtalar att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att patienten ska ges vård med omsorg och 

sakkunnighet (SFS, 2007:19; Sveriges Riksdag, 2010). 

 

Under våra sjuksköterskestudier har vi under många delkurser tagit del av vetenskapliga 

artiklar gällande vård och omsorgsarbete. Det ständigt återkommande i dessa artiklar är 

vikten av handhygien och de ödesdigra konsekvenser som uppstått då hygienen brustit.  

Artiklarna har belyst hur bland annat hur multiresistenta bakterier via vårdpersonalens 

händer kunnat spridas till andra patienter. Vi vill därför i detta arbete belysa de faktorer 
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som påverkar handhygienens roll för att få och ge kunskaper om hur viktigt det är att 

hålla en noggrann handhygien. 

2. Syfte 

Att belysa de faktorer som påverkar handhygienen, inom hälso- och sjukvård. 

3. Metod 

Materialet till denna litteraturöversikt inhämtades från 17 vetenskapliga artiklar och skapade 

en överblick av valt området. Artiklarnas resultat baserades på både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Artikelsökningarna utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed.  De 

sökord vi valde att använda oss av, var de som bäst beskrev det område som vi valt att 

presentera. 

 

De MeSH termer som legat till grund för samtliga strukturella sökningar är Hand och 

Hygiene. Dessa kompletterades sedan med Cross Infection, Health, Hospital, Nurse, 

Disinfection, Patient Safety, Health Personnel, Adherence, Compliance, Touch och Gloves.  

 

Genom granskning av de valda artiklarna fick vi förslag på andra relevanta ord för ämnet. 

Detta resulterade i fritext sökningar där orden Effectiveness, Gloves, Prevention, Infection 

Control, Sweden, Stress och Nurses har ingått. 

 

För att kombinera sökord fritt och effektivt har vi utnyttjat sökhistoriken för tidigare 

sökningar i databaserna. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde jämförelser av ämnesordens 

relevans. Nya ord har därefter lagts till för att effektivt precisera sökningen (Friberg, 2006, 

s.61-63) . 

 

I databassökningarna har vi mellan sökorden använt oss av den booleska operatorn AND för 

att precisera våra sökningar (Backman, 2009, s198-201). Samtliga sökkombinationer är 

gjorda i båda databaserna för att säkerställa att inga relevanta artiklar missades. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas Sökord 
Antal 

träffar 
Förkastade 

Antal 

utvalda 

Antal utvalda 

för djupare 

granskning 

Inkluderade Datum 

Pubmed 

Hand Hygiene AND 

Prevent AND Cross 

Infection 

118 117 7 1 1 24/1 2012 

Pubmed 
Hand Hygiene AND 

Patient Safety 
116 114 19 2 2 27/1 2012 

Pubmed 

Hand Hygiene AND 

Health Personnel 

AND Adherence 

272 269 38 3 3 2/2 2012 

Pubmed 

Hand Hygiene AND 

Compliance AND 

Cross Infection 

294 292 22 2 2 9/2 2012 

Cinahl 
Hand Hygiene AND 

Disinfection 
111 110 7 1 1 12/2 2012 

Cinahl 
Hand Hygiene AND 

Bacteria 
94 92 6 2 2 12/2 2012 

Pubmed 
Hand Hygiene AND 

Touch AND Hospital 
14 13 2 1 1 13/2 2012 

Pubmed 

Effectiveness AND 

Gloves AND 

Prevention 

19 18 1 1 1 13/2 2012 

Pubmed 

Infection Control 

AND Sweden AND 

Nurses 

24 23 2 1 1 13/2 2012 

Pubmed 

Effectiveness AND 

Hand Hygiene AND 

Adherence 

44 43 1 1 1 
14/2 2012 

 

Pubmed 
Hand Hygiene 

AND Stress 
9 8 1 1 1 6/3 2012 

Cinahl 

Hand Hygiene AND 

cross infection AND 

products 

25 24 1 1 1 6/3 2012 

 

 

4. Analys 

I det första urvalet lästes 1140 artiklars rubrik. Abstractet för de artiklar med för ämnet 

relevant rubrik lästes, detta uppgick till 107 stycken. För att säkerställa artikelns 

vetenskaplighet kontrollerades dess ISSN nummer via Ulrich Web. Återfanns artikeln som 

Peer reviewed söktes artikeln i fri full text. Därefter granskades och bedömdes artikelns 

design, innehåll och kvalité vilket möjliggjorde kategorisering av användbara fakta. 17 

artiklar som granskats och lästs i full text kunde användas i arbetet (se tabell 1). 
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Artiklarna granskades och analyserades enligt granskningsmall (se bilaga 1). För att skapa en 

överblick av materialet utformades en översikt av de inkluderade artiklarna (se bilaga 2). 

Artiklarnas innehåll delades in under huvudrubrikerna, förbättrande faktorer och försämrande 

faktorer (se tabell 2). När vi delat in artiklarna i huvudrubriker framträdde arbetets 

underrubriker. Varje artikel sorterades in under överensstämmande underrubriker. 

Förbättrande faktorer gavs underrubrikerna positiva förebilder, tillgänglighet, 

yrkeserfarenhet, påminnelser, positiva metoder ör handhygien och kunskap. Försämrande 

faktorer gavs underrubrikerna negativa förebilder, brist på resurser, yrkeserfarenheter, stress, 

metoder för handhygien och kunskap (se bilaga3). 

 

Tabell 2. Exempel på sorteringsöversikt.  

Författare/Årtal/Land Studiens syfte Sortering 

Barrett & Randle 

2007 

England 

Undersöka sjuksköterskestudenters uppfattning om 

handhygien i vårdarbetet, vilka faktorer som påverkade 

deras och vårdpersonalens förhållande och utförande av 

handhygien samt ge förslag till positiva förändringar. 

 

Förebilder 

 

 

 

 

 

 

Förbättrande faktorer 

Berland et al. 

2009 

Norge 

Specialsjuksköterskors tankar och erfarenheter med att 

sjukhusinfektioner uppstår och hotar patientsäkerheten 

 

Förebilder 

Colombo et al. 

2002 

Schweiz 

Om riktade kortsiktiga undervisningsinsatser i 

kombination med förbättrad tillgänglighet av 

transportabla alkoholautomater skulle resultera i ökad 

användning av alkoholhaltiga handdesinfektionsmedel 

och därigenom förbättra efterlevnad av riktlinjer för 

handrengöring. 

 

Kunskap 

Tillgänglighet 

Barret & Randle 

2007 

England 

 

Undersöka sjuksköterskestudenters uppfattning om 

handhygien i vårdarbetet, vilka faktorer som påverkade 

deras och vårdpersonalens förhållande och utförande av 

handhygien samt ge förslag till positiva förändringar. 

 

Kunskap 

Stress 

 

 

 

 

 

 

 

Försämrande faktorer 

Beggs et al. 

2006 

England 

 

Genom en matematisk modell undersöka sambandet 

mellan högre arbetsbelastning och utebliven 

handhygien. 

 

Stress 

Berland et al. 

2009 

Norge 

Specialsjuksköterskors tankar och erfarenheter med att 

sjukhusinfektioner uppstår och hotar patientsäkerheten 

 

Stress 

Förebilder 

Yrkeserfarenhet 
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5. Etiska överväganden 

Detta är en litteraturstudie och kräver därför inte något etiskt godkännande för att 

genomföras. I de studier som studerat människor eller deras beteenden har etiskt 

godkännande erhållits. Studier som undersökte produkter eller redskap, hade ingen koppling 

till personer och vissa saknade därför godkännande från etiskt rådet. Dessa artiklar 

inkluderades då de inte innehåller någon information om personer eller beteenden utan avser 

materiella ting, och kan därför på inget vis skada någon person. Vi har varit ytterst noggranna 

med att inte plagiera andras arbeten i vår studie och har hela tiden refererat till den 

information vi använt oss av (Nyberg, 2000, s.35; Polit & Beck, 2008, s.135).  

 

6. Resultat 

6.1 Förbättrande faktorer 

6.1.1 Positiva förebilder 

Att inom vården vara goda förebilder för varandra samt följa de hygieniska riktlinjerna 

kändes viktigt för sjuksköterskorna. För att kunna tillgodose patienternas säkerhet behövde 

personalen vara vägledande för upprätthållandet av handhygien. Noggrannhet gällande 

handhygien uppmuntrade de andra i arbetsgruppen till att vara lika noggranna. Genom att 

besitta förmågan att vara den som statuerar ett gott exempel, var det viktigt att man tog 

ansvar för sitt eget handlande. Att uppnå öppenhet inom arbetsgruppen visade sig vara 

positivt, då detta resulterade i att man stått för det man gjort och genom sitt ansvarstagande 

givit hela arbetsgruppen möjlighet att ta lärdom av misstaget. Dessutom finner man att om 

den mer yrkeserfarna personalen utgör ett gott exempel för mindre erfarna, leder detta till en 

mer positiv inställning till att noggrant utföra sin handhygien (Berland, Berentsen & 

Gundersen, 2009; Kampf, 2004). 

I en studie undersöktes hur studenterna under praktiken upplevde följsamhet till handhygien. 

Det visade sig att studenterna följde vårdpersonalens beteende gällande handhygien, för att 

passa in på avdelningen. Studenterna upplevde att personalen försökte inpränta vikten av en 

god handhygien, men om studenterna inte såg det utövas i praktiken var det svårt att nå 
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följsamhet. De gånger personalen praktiserat god handhygien upplevde studenterna att de 

varit goda förebilder (Barrett & Randle, 2008). 

6.1.2 Tillgänglighet 

I en observationsstudie fanns mellan 5 och 104 tillfällen att utöva handhygien. Det krävs inte 

bara tillfällen att utföra handhygien. Det har även visat sig vara av stor vikt att ha tillgång till 

lämpliga redskap och produkter, för att kunna utföra en handdesinfektion. Därför har man 

studerat om tillgången till transportabla alkoholdesinfektionsautomater kan öka följsamheten 

hos personalen. Man fann att dessa insatser gav positiva effekter och då inte enbart i ett kort 

skede utan man fann detta som en hållbar insats även under längre tid (Colombo et al., 2002; 

Sladek, Bond & Phillips, 2008). 

Handhygienprodukterna bör finnas väl synliga och tillgängliga i närheten av patienterna. 

Produkterna ska vara hudvänliga och av ett märke personalen uppskattar. Handfat bör finnas 

intill dörrarna och personalen kan gärna ha småflaskor med handsprit lättillgängliga i 

fickorna (Kampf, 2004). 

En uppmuntrande gest till ökning av handhygien kan vara om även patienten själv innehar en 

egen flaska med handdesinfektions medel. Detta har påvisats ge patienterna ökat mod att 

ifrågasätta personalens renlighet. Andra positiva egenskaper som en egen patientbunden 

flaska skulle medföra är ökade möjligheter för patienten att själva sköta sin handhygien 

(Pittet et al., 2010).  

6.1.3 Yrkeserfarenhet 

Personalens yrkeserfarenhet har betydelse för hur pass god handhygienteknik de har. Studier 

finner att vårdpersonal med längre yrkeserfarenhet uppvisade en bättre utvecklad 

handhygienteknik än personal med låg yrkeserfarenhet. Att tidigt introduceras att använda 

handdesinfektionsmedel på sin arbetsplats resulterade till en ökad följsamhet hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Widmer & Dangel, 2004). 

6.1.4 Påminnelser 

För att öka handhygienens följsamhet och upplysa om dess viktighet försöker man 

kontinuerligt finna olika förbättrande strategier. Att påminna vårdpersonalen om att hålla en 

god följsamhet av handhygien kan göras genom att uppmana personalen att utföra momentet. 

För att kunna påverka följsamheten till handhygienen behöver man nå ut till hälso- och 
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sjukvårdens alla aktörer. Detta kan utföras genom kampanjer som uppmuntrar och sporrar till 

följsamhet av handhygien. En annan verkningsfull metod är användandet av audiella 

påminnelser som även visat sig ge en omedelbar effekt. Möjligheten till en ökning från 7,6 % 

till 49,9 % har visat sig möjlig genom att sätta upp högtalare med budskap inom sjukhusets 

persontäta områden (Fahkry, Hanna, Anderson, Holmes & Nathwani, 2011; Pittet et al., 

2010; Mathai et al., 2011).  

Att skapa engagemang hos patienterna för att genom dem försöka öka vårdpersonalens 

följsamhet till handhygien, är ett sätt att försöka nå en förbättring av handhygienen hos 

vårdpersonalen. Att just använda patienterna som redskap för att nå ökad följsamhet har 

prövats i en studie. Patienterna rekommenderades att tillfråga personalen om de rengjort sina 

händer innan vårdmomentet, eller uppmana personalen att göra det. Detta kräver dock att 

patienterna har det kurage och den vilja till engagemang som krävs för att ifrågasätta 

vårdpersonalen (Pittet et al., 2010). 

6.1.5 Positiva metoder för handhygien 

Handhygienens roll ska ses som ett moment för att reducera så många smittsamma 

mikroorganismer som möjligt. För maximal reducering av bakterier krävs dock att man 

använder en korrekt utförd handhygiensmetod. Det vanligaste sättet att utföra handhygien är 

att använda ett handdesinfektionsmedel. Vetenskapen påvisar att en korrekt handtvätt 

reducerar handens bakterier med 60 %.  En korrekt utförd handdesinfektion innebär en 

minskning med 79 % av handens bakterier. En inkorrekt handdesinfektionsmetod har också i 

studier visat sig reducera antalet mikroorganismer på handen, dock i mindre utsträckning 

(Tvedt & Bukholm, 2005; Smith, Young, Robertson & Dancer, 2012; Widmer & Dangel, 

2004).  

Handhygienens effekt och roll avgörs även utifrån de förutsättningarna handen har för att 

kontamineras. Fingrarnas naglar bör inte vara längre än 2 mm, eftersom längre naglar har 

visat sig ha en ökad benägenhet till lagring av smittsamma organismer. Då hälso- och 

sjukvårdspersonal använder armbandsur under arbetet leder detta till att mikroorganismerna 

på handen tredubblas i jämförelse med en hand utan armbandsur. Att bära ringar leder till 

kvarhållen kontaminering av händerna. Det har även visat sig att användning av lotion bidrar 

till en ökad ansamling av organismer på händerna (Fagernes & Lingaas, 2010). 
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6.1.6 Kunskap/utbildning 

Att undervisa och propagera för en god handhygien kostar tid och pengar men är kanske det 

mest effektiva sättet att öka följsamheten till handhygien. Det är viktigt att man redan under 

sina sjuksköterskestudier får lära sig hur och varför handhygien bör praktiseras.  

Att denna undervisning fortsätter ute på arbetsplatserna är viktigt för att skapa och 

upprätthålla en god hygienisk standard. Genom att kombinera undervisning och stödjande 

strukturella förbättringar påvisas positiva resultat gällande förbättrad och kvarstående 

handhygien. Ett sätt att ta del av och sprida denna kunskap är genom olika kampanjer. Under 

2009 pågick 38 olika handhygiens kampanjer, 17 av dessa pågick i europeiska regionen 

(Colombo et al., 2002; Kampf, 2004; Mathai et al., 2010). 

 

6.2 Försämrar 

6.2.1 Negativa Förebilder 

I en arbetsgrupp fungerar personalen som förebilder för varandra. När personal med högre 

befattning uppvisade dålig följsamhet till sjukhusets hygienrutiner avspeglades detta i 

personalgruppen, vilket resulterade i att följsamheten till handhygien sjönk. Personalen ansåg 

inte att de behövde följa gällande hygienrutiner, då arbetskamrater med högre befattning inte 

gjorde detta (Berland et al., 2009). 

6.2.2 Brist på resurser 

Sjukhusets ekonomi styrde till viss del handhygienen då sjukhusets budget påverkade 

tillgängligheten och utbudet av handhygienprodukter på varje avdelning. Detta kan innebära 

att handsprit och handskar inte fanns tillgängligt på alla platser, eller till alla arbetsuppgifter 

(Gould, 2004). 

En studie visade att uppgifter delades upp under hög eller lågrisk. Högriskmoment var till 

exempel katetersättning vilket innebar att det antiseptiska desinfektionsmedlet fick användas. 

Vid lågrisk moment, till exempel sängbäddning och dusch skulle handhygienen utgöras av 

tvål och vatten (Berland et al., 2009). 
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Innan man väljer att spara på handhygienprodukter är det en bra idé att göra en budget och 

jämföra de faktiska kostnaderna.  De sjukhusrelaterade infektionerna utgör stora omkostnader 

för sjukhuset, dessa infektioner och dess omkostnader sjunker med hjälp av 

handhygienprodukterna.  Därför bör handhygienprodukterna vara lättillgängliga och ses som 

en god investering, för att nå en tillfredsställd handhygien och patientsäkerhet. En norsk 

studie bekräftar att vårdrelaterade infektioner minskade då användandet av 

handhygiensprodukter ökade (Berland et al., 2009; Gould, 2004; Herud, Nielsen, Sveindheim 

& Harthug et al., 2009). 

6.2.3 Yrkeserfarenhet 

Lång yrkeserfarenhet har i flera studier visat sig resultera till lägre följsamhet gällande 

handhygien. Desto fler yrkesår, desto mer slarv med hygienen. I en studie beskrivs att 

respekten för de hygieniska riktlinjerna försämrades med antalet tjänsteår. Att beträda sterila 

utrymmen i osterila kläder samt att bära smycken var sådant som inte respekterades. 

Operationer eller orena sår genererade en mer frekvent handtvätt än andra uppgifter (Berland 

et al., 2009; Kampf, 2004; Smith et al., 2012). 

Vissa av de äldre erfarna sköterskorna använde sig av gamla tekniker och kunskaper och hade 

inte uppdaterat sig. När detta poängterades av nyare sjuksköterska fick hon svaret att det går 

lika bra att utföra på detta sätt (Berland et al., 2009). 

6.2.4 Stress 

Stress förknippas med tidsbrist och hög arbetsbelastning, dessa faktorer har man funnit vara 

bidragande orsaker till lägre följsamhet till handhygien. Vårdpersonalens uppdrag är många 

och flera olika moment ska utföras på kort tid hos patienten, speciellt under morgonarbetet. 

Det höga tempot hos hälso- och sjukvårdspersonal har upplevts som ett problem då det inte 

alltid varit förenligt med att kunna tillvarata hygienen på ett tillfredsställande sätt. Stressen 

medför svårigheter för sjuksköterskan att mellan varje moment hinna utföra handhygien 

(Gould, 2004; Berland et al., 2009; Barrett & Randle, 2008).  

Hög arbetsbelastning kan kopplas till det antal patienter som vårdas på avdelningen. Antalet 

patienter är även avgörande för hur mycket smitta som sprids. Ett större antal patienter som 

får vård av en och samma sjuksköterska, desto fler potentiella smittvägar öppnar man. Sker 

det överbeläggningar på avdelningar är det därför viktigt att ha i åtanke att sannolikheten för 

att sprida smittsamma organismer ökar, då kontaktvägarna mellan patienterna blir fler. En 
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sjukhussal med fyra bäddar har sex potentiella vägar för smittspridning, lägger man till en 

säng så ökar dessa smittvägar till tio. Detta innebär att handhygien behöver utföras mer 

effektivt under tiden för överbeläggningarna, för att minska risken för smittspridning.  

Desto mer stress som fanns på avdelningarna desto färre antal vårdpersonal tog sig tid att 

utföra handhygien mellan vårdmomenten. Vid en stressig period uppmättes att 30 % av 

personalen utförde handhygien, vilket det i vanliga fall var 75 % av personalen som gjorde 

(Beggs et al., 2006; Kampf, 2004; Gould, 2010).  

Utebliven symbios gällande personal och patientgruppen medför att personal utsätts för 

stressig arbetsmiljö och därmed försämras personalens möjligheter till att utöva handhygien 

(Kampf, 2004). 

 

6.2.5 Metoder för handhygien 

En korrekt utförd handtvätt tar ungefär en minut, vilket kan ses som tidskrävande. En 

observationsstudie visade att av 352 tillfällen för handtvätt, var 79,2 % av dessa inkorrekt 

utförda. Den inkorrekta handtvätten ledde inte till någon minskning av bakterierna på handen 

(Tvedt & Bukholm, 2005). 

När en handdesinfektion utförts har man noterat via flourecenserat medel och ultraviolett ljus, 

att det fanns vissa områden på händerna som lätt missades. Dessa områden var tummens 

ovansida, pekfingrets sidor och långfingrets fingertopp (Widmer & Dangel, 2004). 

Handskar är ett hjälpmedel som bidrar till minskad smittspridning vid patientkontakt och vid 

kontakt med kroppsvätskor. Att använda handskar kan  leda till en falsk trygghet gällande 

renlighet och dekontaminering. Man har funnit att även då man burit handskar, fanns risken 

att händerna blivit kontaminerade under patientkontakt. Att bära handskar är ett bra sätt att 

skydda sina händer, men ska kompletteras med annan handhygiens metod för att nå bästa 

resultat (Tenorio et al., 2001). 

Vårdpersonal utförde ofta handhygien innan de gick in till patienten. Inne i vårdrummet rörde 

2/3 av vårdpersonalen området bredvid sängen, mer än hälften hade direktkontakt med 

patienten och den kliniska utrustningen. Den utrustning som personalen rörde mest var det 

intravenösa droppet vilket justerades minst en gång i hälften av observationerna. Ett lågt antal 

av vårdpersonal visade sig rengöra händerna när de gick ut från vårdrummet. Utan att först 
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rengöra sina händer rörde sedan 48 % av vårdpersonalen sjuksköterskekontoret, datorn, 

vagnen och telefonen (Smith et al., 2012). 

 

6.2.6 Kunskap 

Kunskapsnivåerna gällande multiresistenta bakterier och dess smittvägar undersöktes hos 

vårdpersonal inom tre olika kliniker. Samtliga gruppers resultat visade att de var väl 

medvetna om att ringar, armbandsur och armband medför ökad smittrisk och bör därför inte 

användas i vårdarbete. Något lägre kunskapsresultat uppmättes i frågor gällande 

effektiviteten av en korrekt utförd handhygien. De lägsta och mellan grupperna mest spridda 

kunskaperna var inom området skyddsutrustning, där handskar, plastförkläden och munskydd 

i relation till multiresistenta bakterier och dess spridning undersökt (Lindberg, Skytt, Högman  

& Carlsson, 2012). 

Sjuksköterskestudenternas kunskap visade sig vara låg inom flera områden. De visste inte hur 

länge händerna skulle tvättas och trodde att handskar var det effektivaste sättet att hålla 

händerna rena. Handskar ansågs även vara en snabbare väg till handhygien och samma 

handskar användes ofta till flera patienter. Handhygienen ansågs vara mindre viktigt under 

vardagliga arbetsuppgifter till exempel att ta en temp eller hjälpa någon på med kläderna 

(Barret & Randle, 2008). 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att belysa de faktorer som påverkade handhygienens roll. Resultatet 

visar att det finns faktorer som förbättrar och försämrar handhygienens roll i vårdarbetet. 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i omvårdnaden då det gäller att kunna ge en patientsäker 

vård med minsta möjliga risk för smittspridning. För att kunna utföra dess uppgifter med hög 

patientsäkerhet är det därför viktigt att känna till de faktorer som positivt eller negativt 

påverkar handhygienen. 

Handhygienprodukternas tillgänglighet var viktig eftersom all patientvård innebär en risk för 

infektion eller att bakterier sprids. Att utföra handhygien i anknytning till vårdmomentet 
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reducerar eller eliminerar smittorisken. I resultatet finner man att placering av 

handdesinfektionsmedel påverkar vårdpersonalens följsamhet till handhygien. Närheten till 

handhygienprodukter är mycket viktigt för att kunna ge personalen möjlighet att snabbt, och 

utan omvägar utföra handhygien. Sax et al. (2009) har visat att även en inkorrekt utförd 

handdesinfektion ändå reducerar ett stort antal bakterier. Vi tycker därför att det är viktigast 

att just handdesinfektionsmedel finns lättillgängliga inom all hälso- och sjukvård. En 

maximal elimination av bakterier ger minimala möjligheter att sprida mikroorganismer 

vidare. Detta tycker vi talar för att handdesinfektionsmedel alltid bör vara tillgängligt oavsett 

vilka moment som ska utföras eller i vilken miljö patienten befinner sig i. 

För att kunna utföra en bra handhygien visade det sig viktigt att ha lämpliga redskap och 

produkter för ändamålet. Att mäta antal hygientillfällen anser vi kan ge en skev bild av 

följsamheten. Tillfällen, produkter och redskap bör ses som en helhet för att kunna återspegla 

ett rättvist resultat. I en studie visades att handfaten var lättillgängligt placerade, dock var det 

inte lika vanligt att kranarnas utformning möjliggjorde att de kunde öppnas och stängas med 

hjälp av armbågen. Det förekom också att vid de handfat som hade handdesinfektionsmedel 

tillgängligt inte alltid hade tvål att tillgå. Mer än hälften av alla handfat saknade 

tvålautomater, och vissa tvålautomater var dessutom trasiga. Handdukar fanns inte alltid 

tillgängliga, var inte alltid av engångstyp och inte alltid rena. Instruktioner för hur 

handhygien skulle utföras fanns inte tillgängliga vid något av handfaten (Devnani, Kumar, 

Sharma & Gupta, 2011).  

Påminnelser till en god handhygien möter patienter och besökare redan i foajén på Sundsvalls 

sjukhus. Det tycker vi är bra då det påminner såväl vårdpersonal som patienter och anhöriga 

om att det är viktigt att tvätta händerna. I anslutning till dessa påminnelser finns ofta bilder 

som visar uppförstorade mikroorganismer vilket även fångar barnens intresse. Detta tror vi 

leder till en större nyfikenhet till att läsa den information som står på affischen. Det finns 

även studier som visar på de positiva fördelarna som informationen medför. 

Genom att informera om handhygienens betydelse kan man nå positiva resultat i form av 

ökad följsamhet. Strategier som förbättrar handhygienen kan vara broschyrer, workshops och 

föreläsningar. Färgaffischer visades på en visuell display på 250 strategiskt utvalda områden 

inom sjukhuset. Dessa affischer betonade vikten av handhygien vilket ökade följsamheten till 

hygienrutinerna. Denna ökade följsamhet till alkoholbaserat desinfektionsmedel sammanföll 

med en minskning av vårdrelaterade infektioner (Pittet, 2001; Pittet et al., 2000).  
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Påminnelser är bra men det vi saknar är tillgängligheten till att utföra handhygienen. Varför 

inte i anslutning till affischerna ha handdesinfektionsautomater eller ett handfat så besökarna 

slipper vänta på ledig toalett för att kunna tvätta sina händer.  

Kunskap är en av faktorerna som påverkar valet av handhygien, hur det utförs och vilket roll 

det har i vårdarbetet. I resultatet påvisas brister i kunskap kring handhygienens betydelse, 

detta oavsett om man var student eller färdig sjuksköterska. Detta kan medföra att 

vårdpersonal på grund av bristande kunskaper, sprider smitta. Knoll, Lautenschlaeger & 

Borneff-Lipp (2010) belyser detta i sin artikel, där intervjuad vårdpersonal inte utövade 

handdesinfektion eftersom de ansåg att det inte var meningsfullt. Vårdpersonalen ignorerade 

handhygien och dess bestämmelser, detta innebar att de även bröt mot gällande lagar och 

förordningar.  

Bristande kunskap påverkade också valet av metod, handskar ansågs som den snabbaste 

vägen till handhygien. Handskarna behölls på mellan olika vårdmoment och händerna 

tvättades inte efter handskarna tagits av. Detta tyder på att sjukvårdsutbildningar och 

sjukhusavdelningar behöver lägga mer tid och kraft på att uppmärksamma vikten och 

följderna av handhygien. Vi anser att all utbildning inom vård och omsorg borde ha en större 

del i utbildningen som handlar om vikten av handhygien, likväl som det är viktigt att ha 

kunskap om sjukdomar och dess uppkomst är det även viktigt att veta hur man kan ges 

möjlighet att reducera smittrisken. Eftersom konsekvenserna av dålig hygien är väl 

dokumenterade ser vi inget hinder i att examinera även i detta område.  

Att inte vara upplyst om hur man förhindrar smitta berörs  i en studie av Mamhidir, Lindberg, 

Larsson, Fläckman och Engström (2011) där man finner att kunskapen om smittsamma 

mikroorganismer brister hos vårdpersonal och att personalen själv är medveten om 

kunskapsbristerna. Medvetenheten av denna brist leder till att fler än hälften söker egen 

information bland annat via internet. Det är viktigt att komma ihåg att man bör använda sig 

av tillförlitliga källor till exempel sjukvårdsupplysningens hemsida. 

Sjukhusets ekonomiska situation kan enligt resultatet avgöra vilka och vid vilka tillfällen 

handhygien produkter får användas. I Hälso- och sjukvårdslagen § 2c står att ”Hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa” Det kan därför ifrågasättas om  den 

ekonomiska situationen är förenlig med gällande lagstiftning. Att ignorera brottsbalken  kan 

medföra straff och en intressant frågeställning är hur personal inom hälso- och sjukvården är 

medveten om detta. 
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Uppkomsten av de vårdrelaterade infektionerna utgör en stor ekonomisk börda för hälso- och 

sjukvården och en risk för patienterna. Genom att öka följsamheten till handhygien kan man 

minska dessa kostnader och upprätthålla en säker vård (Maskerine & Loeb, 2006). 

Hälso- och sjukvården är i dagsläget under stor ekonomisk press. Vi tycker att hälso- och 

sjukvården alltför ofta präglas av ekonomisk vinning. Detta kan medföra att man vid inköp av 

produkter kanske väljer ett billigare märke, samt skapar restriktioner för dess användning. 

Resultatet i arbetet talar för att om personalen får välja produkter så ökar användningen av 

dessa. Istället för att behålla graden av användning kan denna istället sjunka, om personalen 

finner missnöje i den nya produkten. Då resultaten visar på att ökad användning av 

handhygienprodukter minskade antalet infektioner, kommer troligen en lägre tillgänglighet på 

handhygienprodukter att istället leda till ytterligare ökning av vårdens omkostnader. Detta 

medför att vinsten för billigare och sparsamt använda handhygienprodukter istället äts upp av 

ökningen av de ökade infektionskostnaderna.  

Då stressen är en välkänd faktor inom vården borde man bättre ha uppmärksammat dess 

viktighet. Att ha en stressad arbetsmiljö föranleder en rad tänkta och möjliga komplikationer. 

Bristerna i handhygienen är en av dessa och kan ge vården komplicerade följder. Genom att 

inte få tid till att utföra handhygien på grund av att arbetsbelastningen är för hög leder till en 

ökad smittspridning. Detta i sin tur leder till längre vårdtider, möjligtvis fler sjukskrivningar 

och ger därmed ökade kostnader för sjukvården och sänker i sin tur arbetsmoralen på 

arbetsplatsen. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att man inte lägger större fokus på det som 

kan minska vårdpersonalens stress, då dessa faktorer kan återfinnas i ett flertal studier.  

Genom positivt stöd från övrig personal samt möjlighet att dela arbetsbördan och nå uppsatta 

mål minskar man sjuksköterskans stress. Genom sjukhusens neddragning av vårdpersonal 

ökar istället stressen genom större arbetsbörda per anställd, samt färre att dela denna börda 

med (Shirey, 2010). 

Stress har många negativa följder i vårdarbetet, resultatet visar bland annat att följsamheten 

till handhygien minskar och smittspridningen ökar. Resultatet visade även att personalantalet 

bör anpassas efter antalet patienter, man behöver nå en balans i tillgång och efterfrågan. 

Även om kunskaperna om hur viktig handdesinfektion är uppgav vårdpersonal att de under 

stressiga eller akuta situationer inte hade tid att utföra detta. Vårdpersonalen prioriterade 
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patientens vårdbehov före sin egen handhygien (Knoll, Lautenschlaeger & Borneff-Lipp, 

2010). 

Under arbetets gång har vi lagt märke till att stress och ekonomi är tätt sammanlänkade. 

Mycket av stressen har sin grund i sjukvårdens ekonomi. Med dagens sparkrav ökar 

arbetsbördan på den kvarvarande personalen. Inte minst under sommarhalvåret blir 

sjukhusens ekonomiska tillkortakommanden synliga, då avdelningar stängs för att undvika 

kostnader för vikarier. Stängda avdelningar påverkar troligtvis inte antalet insjuknande 

befolkning, men kan leda till en ökad oro för dem som måste uppsöka vård hos ett annat 

landsting för att kunna få hjälp.  

 

7.2  Metoddiskussion 

Metoden vi använde oss av i detta arbete är en systematisk litteraturöversikt. Denna metod 

valdes för att vi på ett strukturerat och systematiskt sätt skulle kunna identifiera relevant 

litteratur av hög vetenskaplig kvalitet (Friberg, 2006, s.115-117). För att upprätthålla 

tillförlitligheten återgick vi kontinuerligt till artiklarnas originaltext under arbetets gång. Vi 

vill dock poängtera att då majoriteten av artiklarna är på engelska kan vissa nyanser ha gått 

förlorade. Arbetet har vid flera tillfällen granskats av handledare för att förbättras och 

vidareutvecklas.  

Urvalet av artiklar gjordes utifrån dess möjlighet att svara på syftet. Utvalda artiklar 

granskades oberoende av båda författarna till detta arbete. Granskningen gjordes enligt 

anvisad mall inspirerad av Hellsén, Johanson och Pejlert (1999). Vi har använt oss av ett 

flertal sökkombinationer i Cinahl och PubMed. Sökorden har kanske inte identifierat alla 

relevanta källor, men har gett tillräckligt med relevant information för att besvara studiens 

syfte. I den sökprofil vi gjort har vi valt att inte använda oss av begränsningar, utan istället 

använda oss av sökmotorernas möjlighet till sökordskombinationer. Detta förfarande gjorde 

att vi närmade oss arbetets kärna utan att tappa relevanta artiklar.  

Alternativa sökord hittades i granskade artiklar och användes i fritextsökningar för att hitta 

ytterligare material till arbetet. Dock gav de ytterst få nya träffar, då flera av artiklarna 

återfanns under många av sökningarna. 
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De valda artiklarna var övervägande kvantitativa undersökningsmetoder då handhygien kan 

härledas till både fysiska och psykiska faktorer. Även om ingen synlig smuts finns på 

händerna kan man ändå uppleva att händerna är kontaminerade med bakterier, vilket hade 

varit intressant att studera genom fler kvalitativa studier.  

Vår studie är replikerbar då vi noggrant redogjort hur vi gått tillväga, vilka databaser vi sökt i, 

vilken litteratur vi använt samt hur analysen är genomförd. 

Då handhygien är ett mycket stort område har vi begränsat oss till att undersöka vilka 

faktorer som inverkar på handhygienens roll.  

 

De problem som uppstått under studiens genomförande var att vi önskat att variationen på 

träffarna under sökorden varit större. Vi valde att inte använda begränsade sökningar och på 

grund av detta fick vi själva sortera bort de artiklar som var på ett språk som vi inte kunde 

översätta. Då vi valde att använda artiklar i free full text fick vi själva sortera bort artiklar 

som måste beställas. Denna metod medförde att vissa artiklar trots intressant abstrakt valdes 

bort. 

 

8. Slutsats 

Handhygien påverkas av flera olika faktorer, dessbättre går många av faktorerna att genom 

god planering förstärka eller minimera. Genom detta arbete har vi kunnat påvisa några viktiga 

faktorer som påverkar handhygienen. Resultatet av arbetet skulle kunna underlätta för den 

som vill påverka dessa faktorer på arbetsplatsen. Det vore därför intressant att studera om det 

finns andra faktorer som också påverkar handhygienens roll för att minska smittspridningen 

inom hälso- och sjukvård. 

Förslagsvis tycker vi att dessa faktorer borde presenteras för hälso- och sjukvårds ledningen 

vilka har möjligheten att påverka valet av hygienprodukter, dess tillgång, patient och 

personalantalet. Detta framförallt då de vårdrelaterade infektionerna utgör stora kostnader 

och effektivt skulle kunna begränsas via en ökad handhygien. Detta skulle i slutändan kunna 

leda till en ekonomisk vinst för hälso- och sjukvården, och minskat lidande för patienter. 
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Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare / Årtal/ 
Land 

Studiens syfte Design/intervention 
Deltagare
/Bortfall 

Huvudresultat 
Kommentarer 
gällande kvalitet. 

Barrett & Randle 
2007 

England 

 

Undersöka sjuksköterske 

studenters uppfattning om 

handhygien i vårdarbetet, 
vilka faktorer som påverkade 

deras och vårdpersonalens 

förhållande och utförande av 

handhygien samt ge förslag 

till positiva förändringar. 

Kvalitativ 

Tolkande 
beskrivande design. 

Semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer. 

N=10 

Det som avgjorde hurvida 

handhygien praktiserades 
eller inte  var stress, 

vilken sorts vård som 

utfördes, vårdpersonalens 
egen följsamhet och om 

handskar hade används 

eller ej. Brist på kunskap 
och 

vårdpersonalen/handledar

nas låga följsamhet till 
handhygien gjorde att 

vikten av handhygien inte 

kändes viktig i det 
praktiska arbetet. 

Hög 
Godkännande 

hade inhämtats 

från medicinska 
skolans etiska 

kommitté. 

Frivillig 
föranmälan om 

deltagande samt 

anonymitet och 
konfidentiellt 

bevarade 

uppgifter. 

Beggs mfl. 

2006 

England 

Genom en matematisk 
modell undersöka sambandet 

mellan högre 

arbetsbelastning och 
utebliven handhygien 

Kvantitativ 

 
Matematiska 

uträkningar för 

smittvägar 
 

 

4-6 
bäddar 

Smittvägarna ökar med 
överbeläggningar och 

handhygienen uteblir 

delvis vid hög 
arbetsbelastning. 

Medel  
Antalet deltagare i 

studien saknas, väl 
beskriven metod, 

tillförlitligt 

resultat.  

Berland et al 
2009 

Norge 

Specialsjuksköterskors tankar 

och erfarenheter med att 

sjukhusinfektioner uppstår 
och hotar patientsäkerheten. 

Kvalitativ 
Fokusgrupp 

Intervjuer 

N=23 

Följsamheten till 
riktlinjer gällande 

handhygien minskade 

med tiden. Lång 
yrkeserfarenhet 

påverkade följsamheten 

till hygienrutiner negativt. 
Tidspress, ansvars 

tagande, samarbete, 

värdering av infektions 
risk påverkade huruvida 

handhygien praktiserades.  

Hög 

Väl beskriven 
studie, replikerbar. 

Tillåtelse till 

insamling av data 

har fåtts av Norska 

samhällsvetenskap

liga dataservice, 
sjukhusledningen. 

Skriftlig 

information och 
förfrågan om 

medverkan. 

Frivilligt 
deltagande, 

informerat 

samtycke. 

Colombo 

2002 

Scweiz 

Om riktade kortsiktiga 
undervisningsinsatser i 

kombination med förbättrad 

tillgänglighet av 
transportabla 

alkoholautomater skulle 

resultera i ökad användning 
av alkoholhaltiga 

handdesinfektionsmedel och 

därigenom förbättra 
efterlevnaden av riktlinjer för 

handrengöring. 

Kvantitativ / 

Kontrollerad 

interventions studie 

Undervisning och 

enkät 

98/116 

bäddar 

N= 448  

Insatser gav positiv 

effekti även i 

uppföljningen. Studien 
påvisar att efterlevnad av 

handdesinfektion kan 

förbättras genom riktad 

undervisning och 

stödjande strukturellla 

förbättringar och att 
denna positiva effekt kan 

kvarstå efer riktad 

pedagogisk 
verksamhetsslut. 

Medel 

Bra använda 

instrument, bra 

beskriven metod. 

Trovärdig studie. 

Gould 
2004 

England 

Att observera följsamheten 
av handhygien i det praktiska 

vårdarbetet. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 
Intervjuer 

Enkät 

Checklista 

 

I det praktiska arbetet är 

det mycket svårt att 
mellan varje moment 

utföra handhygien. Desto 

större stress på 
avdelningen desto färre 

tog sig tid att utföra 

handhygien. Sjukhusets 
budget styr till viss del 

handhygienen genom sin 

tillgänglighet på handskar 

och handsprit. 

 

 

Hög 

Etiskt 
godkännande 

Informerad 

personal 
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Herud et al., 

 2009 
Norge 

Sambandet mellan 

handhygienprodukter och 
vårdrelaterade infektioner.  

Kvantitativ 

Ekologisk studie 
27248 st 

Resultatet visade att det 
fanns ett samband mellan 

ökad användning av 

handhygienprodukter och 
minskat antal 

vårdrelaterade 

infektioner. 

Hög 

Väl beskriven 

metod med ett 
intressant och 

logiskt resultat. 

Fagernes & 
Lingaas 

2010 

Norge 

Undersöka effekter av ringar, 
ur, nagellack, tånaglar, kön, 

yrke och handkräm på 

handens mikroflora. 

Kvantitativ / 
Randomiserad 

studie 

 
Uppgiftsinsamling 

och analyserande av 

påsprov. 

N=465  

Inga skillnader i kön, men 

i yrke. Handens skötsel 

har visat sig vara en 
faktor som påverkar 

antalet smittsamma 

organismer på händerna, 
att ha längre naglar än 2 

mm ger en ökad 

kontimination. Man 

finner att andra faktorer 

som påverkar 

kontaminationen är 
användning at 

armbandsur och ringar. 

Hög. Etiskt 

korrekt, väl 
beskriven metod 

och replikerbart 

resultat. 

Trovärdigt 

Fahkry mfl. 
2011 

England 

Undersöka effektiviteten om 
att ha en audible påminnare 

till handhygien 

Kvantitativ / 
Högtalare sattes upp 

inom sjukhuset som 
uppmanade folket 

till att rengöra 

händerna. 

N=2863  

En påminnelse som visar 

sig ha effekt, genast hos 
besökare och patienter 

men även under längre 
sikt hos personal 

Hög. Stort antal 

tillfällen 
undersökts. 

Replikerbar. 
Upplysande 

information via 

informationsblad 
till deltagare. 

Kampf 
2004 

Tyskland 

Att ge några få men 

vetenskapligt bevisade råd 

för ökad följsamhet till bättre 
handhygien 

Beskrivande baserat 

på mätningar. 
 

Genom undervisning, 

lättillgängliga och 

hudvänliga produkter kan 
man öka följsamheten till 

handhygien.   

Organisationen bör hålla 
rätt personaltäthet och 

låta den mer erfarna 

personalen utgöra goda 
förebilder . 

Hög 
Tydliga 

beskrivningar som 

åtföljs av 
bekräftande 

studier. 

Lindberg et.al 

2010 

Sverige 

Att undersöka 

sjuksköterskorna inom 
distrikt-hematolog-infektions 

kunskap, beteende och 

känslomässiga reaktioner till 
patienter med multiresistenta 

bakterier. Deras 

ansvarsförhållande till de 
förebyggande insatserna för 

infektionskontroll. 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 
Frågeformulär 

 

N=397 

En jämförelse mellan 

dessa grupper av 

sjuksköterskor visade att 
infektionssköterskor hade 

bäst resultat i både 

kunskap, beteende och 
känslomässig respeons 

gentemot multiresistenta 

bakterier. 

Hög 

Godkännande för 
studien 

inhämtades från 

respektive 
organisationschef. 

Frivilligt 

deltagande. 
95% hade avlagt 

sin examen i 

Sverige. Non 
Random Sample 

 

Mathai et.al 

2010 
Schweiz 

Att storskalig kartlägga 
pågående kampanjer och 

arbeten med handhygien i 

fokus. 

Kvantitativ 

undersökande 

design. Enkäter, 
observationer och 

mätningar 

 

Att kampanjer 
fortlöpande fortsätter  

arbetet med att belysa 

handhygienens positiva 
egenskaper. Uppmuntra 

vården till att förbättra sin 

handhygien. 

Hög 

 

Pittet mfl. 

2010 

England 

Inhämta synpunkter på om 

efterlevnad av handhygien 

skulle förbättras om 
patienterna uppmuntras att 

fråga om personalen hade 

rengjort sina händer.  

Kvantitativ/  

kvasiexperimentiell 
randomiserad studie. 

frågeställningar 

N=530  

Ifrågasättande kan ge en 
påminnelse för 

personalen att utföra 

handhygien innan 
vårdmomentet även om 

ett flertal av patienterna 

helst inte skulle vilja 
ifrågasätta personalen.  

Medel 

Väl beskrivet 
förfarande, 

representativt.  

Smith et.al 

2011 
England 

Att spåra potentiell spridning 

av organismer mellan ytor 

och patienter samt 
uppmärksamma smittvägar i 

vårdarbetet. 

Kvantitativ 

observationsstudie. 
 

N=77 

Årstid, ålder 

,yrkesketegori, 

patientkontakt och om 

man var på väg till eller 

från patienten  inverkade 

Hög 

Deltagarna 

avidentifierades. 

Observatörens 

identitet hemlig. 
Godkännande för 
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på hurvida handhygien 

utfördes eller inte. 39 % 

av läkarna och 20 % av 

sjuksköterskorna utförde 

någon form av 

handhygien i samband 

med patientkontakt. De 

äldre läkarnas följsamhet 

var under båda årstiderna 

lägre än de yngres. Under 

sommaren var 

följsamheten 47 % och 

under vintern 7 %.  

Städpersonalen utförde 

ingen form av 

handhygien oberoende av 

årstid. 

 

studien hade 

inhämtas från 
läkare och 

handledare på 

avdelningen. 

Sladek et.al 
2008 

Australien 

Att undersöka varför läkare 
har dålig följsamhet  till 

handhygien. 

Observationsstudie 

samt 
självrapporterade 

tankar 

 

N=32 

Oberoende av kön och 

ålder var följsamheten till 
handhygien låg.  Läkare 

med längre erfarenhet 

kunde lättare koppla 
samman erfarenhet och 

behovet av handhygien. 

Under observationstiden 
utförde läkare  

handhygien mellan 0-

12gånger, trots att 
möjligheterna uppgick till 

mellan 5-104tillfällen.  

 

Hög 

Godkänd av 

forsknings och 
etiska kommittéer 

Flinders Medical 

Centre och 
Repatriation 

General Hospital. 

Skriftligt 
samtycke från alla 

läkare. 

Övervägande män 
var med i studien. 

Tenorio mfl. 
2001 

USA 

Effektiviteten av handskrutin 

i förebyggande av VRE hos 

vårdpersonal vid 
patientarbete. 

Kvantitativ/ Efter 

patient kontakt togs 
odling av handen 

som sedan 

analyserades. 

N=50   

Hjälpmedlet handskar 

uppvisar att oanvända 

handskar som fanns kvar 
i förpackningen var ej 

kontaminerad med smitta, 

När personalen hade tagit 
av sig handskarna 

uppvisade flertalet 

fortfarande att händerna 
var kontaminerade vilket 

uppmanar till tvätt eller 

desinfektion efter 
användadet. 

Hög. Bra 
metodbeskrivning, 

trovärdigt resultat. 

Informerat 
samtycke har 

användts. 

Tvedt &  

Bukholm 
2005 

Norge 

Undersöka anv av 

handdesinfektion och 
utvärdera effektiviteten av 

metoden  

Kvantitativ / 

Observationsstudiei 
enlighet med  APIC 

riktlinjer 

N=500 

Faktorer som påverkar 

hur pass många 

smittoorganismer som 
lyckas reduceras vid 

utförandet av momentet 

handhygien. Ingen 

reducering i icke 

standardiserad handtvätt, 
60% reducering i 

standardiserad hantvätt,  

standardiserad 
desinfektion visade på 

79% 

Hög, bra 

beskrivning av 
metoden, 

trovärdigt resultat 
Deltagarna 

informerades 

innan 
observationen. 

Widmer & Dangel 

2004 
USA 

Utvärdera sambandet teknik 

och effektivitet  med 
handdesinfektion. 

Kvantitativ/ 
Kontrollerad studie 

Undersökning och 

odling. 

N=60 

 

Handdesinfektion 

reducerar antal bakterier 
på händerna.Yrkesvis 

påträffas ingen teknik 

skillnad men arbetsårsvis 
finner man skillnad. 

Betyg: Hög 

Förfarandet väl 

beskrivet, 
representativt 

resultat.  
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Bilaga 3. Sorteringsöversikt 

Författare / Årtal/ 

Land 
Studiens syfte 

Sortering 

 

Barret & Randle 
2007 

England 

Undersöka sjuksköterskestudenters uppfattning om 

handhygien i vårdarbetet, vilka faktorer som 
påverkade deras och vårdpersonalens förhållande och 

utförande av handhygien samt ge förslag till positiva 

förändringar. 

Förebilder 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Förbättrande faktorer 

 

 

Berland et al. 
2009 

Norge 

 

Specialsjuksköterskors tankar och erfarenheter med 

att sjukhusinfektioner uppstår och hotar 
patientsäkerheten 

Förebilder 

 

Colombo et al. 

2002 

Schweiz 

Om riktade kortsiktiga undervisningsinsatser i 

kombination med förbättrad tillgänglighet av 

transportabla alkoholautomater skulle resultera i ökad 
användning av alkoholhaltiga 

handdesinfektionsmedel och därigenom förbättra 

efterlevnad av riktlinjer för handrengöring. 

Kunskap 
Tillgänglighet 

Fagernes & Lingaas 
2010 

Norge 
 

Undersöka effekter av ringar, ur, nagellack, tånaglar, 

kön, yrke och handkräm på handens mikroflora. 

 
Metoder för 

handhygien 
 

Fahkry et al. 

2011 

England 
 

Undersöka effektiviteten om att ha en audiologisk 

påminnare till handhygien. 
Påstötning 

Kampf 

2004 
Tyskland 

 

Att ge några få men vetenskapligt bevisade råd för 
ökad följsamhet till bättre handhygien. 

Förebilder 

Kunskap 

Tillgänglighet 

Mathai et al. 

2010 
Schweiz 

 

Att storskalig kartlägga pågående kampanjer och 
arbeten med handhygien i fokus. 

Kunskap 

Påstötning 

 

Pittet et al. 
2010 

England 

 

Inhämta synpunkter på om efterlevnad av handhygien 

skulle förbättras om patienterna uppmuntras att fråga 
om personalen hade rengjort sina händer. 

Påstötning 

Tillgänglighet 

Smith et.al. 

2011 
England 

Att spåra potentiell spridning av organismer mellan 

ytor och patienter samt uppmärksamma smittvägar i 
vårdarbetet. 

 
 

Metoder för 

handhygien 
 

 

 

Sladek et.al. 

2008 

Australien 

 

 

 

Att undersöka varför läkare har dålig följsamhet  till 

handhygien. 

 
Tillgänglighet 

 

Tvedt &  

Bukholm 
2005 

Norge 

 

Undersöka användningen av handdesinfektion och 

utvärdera effektiviteten av metoden. 

Metoder för 

handhygien 

Widmer & Dangel 
2004 

USA 

 

Utvärdera sambandet teknik och effektivitet med 

handdesinfektion. 

Metoder för 

handhygien 
Yrkeserfarenhet 

Barret & Randle 
2007 

England 

 

Undersöka sjuksköterskestudenters uppfattning om 

handhygien i vårdarbetet, vilka faktorer som 

påverkade deras och vårdpersonalens förhållande och 
utförande av handhygien samt ge förslag till positiva 

förändringar 

Kunskap 

Stress 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Beggs et al. 

2006 

England 

 

Genom en matematisk modell undersöka sambandet 

mellan högre arbetsbelastning och utebliven 

handhygien. 

Stress 

Berland et al. Specialsjuksköterskors tankar och erfarenheter med Stress 
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2009 

Norge 

att sjukhusinfektioner uppstår och hotar 

patientsäkerheten. 

Förebilder 

Yrkeserfarenhet 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Försämrande faktorer 

 

 
Gould 

2004 

England 
 

 
 

Att observera följsamheten av handhygien i det 

praktiska vårdarbetet. 

 
 

Stress 

Ekonomi 

 

Herud et al. 
2009 

Norge 

 

Sambandet mellan handhygienprodukter och 

vårdrelaterade infektioner. 
Brist på resurser 

 
Kampf 

2004 

Tyskland 
 

Att ge några få men vetenskapligt bevisade råd för 
ökad följsamhet till bättre handhygien. 

Stress 

Yrkeserfarenhet 

 

 

Lindberg et al. 
2010 

Sverige 

 

 

Att undersöka  distrikt,hematolog och infektions 

personalens kunskaper gällande multiresistenta 
bakterier och dess smittvägar. 

Kunskap 

Smith et al. 
2011 

England 

Att spåra potentiell spridning av organismer mellan 
ytor och patienter samt uppmärksamma smittvägar i 

vårdarbetet. 

 
Metoder för 

handhygien 
Yrkeserfarenhet 

 

 
 

 

Tenorio et al. 

2001 
USA 

 

Effektiviteten av handskrutin i förebyggande av VRE 

hos vårdpersonal vid patientarbete. 

Metoder för 
handhygien 

 

 

 
Tvedt &  

Bukholm 

2005 
Norge 

 

Undersöka användningen av handdesinfektion och 

utvärdera effektiviteten av metoden. 

Metoder för 
handhygien 

 

 

 


