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Sammanfattning 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem 
i vården och kostar samhället miljontals kronor varje år. 
Effektivaste sättet att minska VRI är genom basala hygienrutiner. 
Intensivvårdspatienter är extra mottagliga för infektioner. Syfte: 
Syftet var att undersöka följsamheten till basala hygienrutiner hos 
personalen på en intensivvårdsavdelning, med fokus på 
handhygien. Metod: En deskriptiv strukturerad observationsstudie 
med checklista och kvalitativa inslag i form av fältanteckningar. 
Resultat: Korrekt handhygien utfördes vid 30% av alla 
observationerna (n=132). Flest moment med korrekt handhygien 
visades vara vid bäddning och handräckning till patient då 45% 
respektive 48% av alla observationer var korrekta. Vid 15% av 
observationerna (n=132) gick personal från orent till rent arbete 
under vårdmoment. Vid inkorrekt handhygien var det fler som 
utförde handdesinfektion efter patientkontakt (51 %) än före (20 
%). Diskussion: En förklaring till bristerna i följsamhet till basala 
hygienrutiner kan vara tidsbrist i samband med vård av instabila 
intensivvårdspatienter. Handskar kan också ge bäraren en falsk 
känsla av trygghet vilket kunde bidra till att personalen inte ansåg 
att handdesinfektion var nödvändigt. Slutsats: Följsamhet till 
basala hygienrutiner hos intensivvårdpersonal kan förbättras och 
det kan finnas ett behov av ytterligare utbildning. Studiens resultat 
kan förhoppningsvis leda till förbättringar inom vårdområdet 
hygien men det behövs mer forskning inom ämnet speciellt då 
studiens design inte förklarade orsaken till varför det fanns en 
bristande följsamhet till handhygien rutiner. 

Nyckelord: Följsamhet, handhygien, intensivvård, 
observationsstudie, omvårdnad, vårdrelaterade infektioner. 
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Abstract 

Background: Healthcare associated infections (HCAI´s) are an 
increasing problem in care and the cost for society are millions of 
SEK every year. The most effective way to decrease HCAI is 
through basic hygiene routines. Intensive care patients are extra 
receptive to get infections. Aim: The aim was to investigate the 
compliance to basic hygiene routines with the health personnel at 
an intensive care unit, with focus on hand hygiene. Method: A 
descriptive structured observations study with checklist and 
qualitative mixture with field notes. Result: Correct hand hygiene 
was conducted at 30% of all observations (n=132). Most care 
moments with correct hand hygiene was shown to be at bed making 
and assistance to patient when 45% respectively 49% of all 
observations was correct. At 15% of the observations (n=132) 
personnel went from unclean to clean during care moments. At not 
correct hand hygiene there where more who conducted hand 
disinfection after contact with patient (51%) than before (20%). 
Discussion: One explanation for the shortcoming in adherence to 
basic hygiene routines could be lack of time in connection with the 
care of unstable ICU patients. Gloves might also bring the carrier 
into a save feeling of security and personnel might not have felt it 
necessary to use hand disinfection. Conclusion: Compliance to 
basic hygiene routines in intensive care personnel can be improved 
and it might exist a need of further education. The result of the 
study can hopefully lead to improvements within the field of 
hygiene but there is a need for further research within the subject 
especially when the design of the study didn't explain the reason to 
why there where a lack of compliance to hand hygiene routines. 

Key words: Compliance, hand hygiene, healthcare associated 
infections, intensive care unit, observational study. 
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1. Inledning 
Vårdhygien utgör ett led i vårdens kvalitetsarbete och är av stor 

betydelse för patienters och personals säkerhet och välbefinnande. 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de vanligaste 

komplikationer som drabbar sjukhusvårdade patienter. En vanlig 

uppskattning är att i genomsnitt 10 procent av de patienter som 

ligger inne för akutsjukvård drabbas av en eller flera VRI 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 20, 31). Den här formen av infektioner 

kostar samhället miljontals kronor varje år enbart på grund av 

förlängda vårdtider, och de orsakar stort lidande för våra patienter 

och deras anhöriga. Arbetet med att förebygga VRI är ett av de 

högst prioriterade områdena för kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete i den svenska hälso- och sjukvården enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting (URL1). Flertalet studier 

genom åren har klart visat att effektiv handhygien är den mest 

effektiva metoden i att minska VRI (Allegranzi & Pittet, 2009; De 

Wandel, Maes, Labeau, Vereecken & Blot, 2010; Mathai, George 

& Abraham, 2011; Salama, Jamal, Mousa, Al-AbdulGhani & 

Rotimi, 2012; Scheithauser et al., 2011). Målet för den 

vårdhygieniska verksamheten är minsta möjliga antal infektioner 

som uppkommer i sjukvård. För att man ska kunna bedriva vård i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste personalen 

ha adekvata kunskaper samtidigt som lokaler och utrustning ska 

vara ändamålsenliga (Socialstyrelsen, 2006, s. 31). Avsikten med 

basala hygienrutiner är att skapa en barriär mellan den tänkbart 

smittade och den tänkbart mottagliga patienten och vårdtagaren 

(Larsson & Rubertsson, 2012, s 699). 

 

1.2 Omvårdnadsteori 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori definierar sjuksköterskans 

funktion till att hjälpa och utföra sådana åtgärder som b la. 

befordrar tillfrisknande av patient. Detta inkluderar att hjälpa 



 

  5  

patienter att upprätthålla god kroppshygien, ett välvårdat yttre samt 

skydda huden. Målet med omvårdnaden är att hjälpa patienterna att 

återvinna sitt oberoende som Henderson menar är nära knutet till 

hälsa och tillfrisknande. Henderson menar också att det är optimalt 

om sjuksköterskan ingår i ett team av vårdpersonal och i första 

hand utför sina omvårdnadsfunktioner (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2007, s. 34-36). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historik 
Vikten av handhygien för att förebygga VRI har varit känt sedan 

Semmelweiss 1884 (Mathai et al., 2011). Den person som betytt 

mest för sjukhushygienens utveckling är Florence Nightingale 

(Cruse i Ericson & Ericson, 2002, s. 10). Under Krimkriget på 

1850-talet fick Nightingale ner dödstalet bland brittiska soldater 

från 42% till 2% genom förbättringar av den hygieniska 

standarden. Semmelweiss försökte analysera problemet med 

dödligheten i barnsängsfeber som var mycket hög och han insåg att 

smittan överfördes via händerna från de läkare som gick direkt från 

obduktion till gynekologiska undersökningar. Semmelweiss införde 

obligatorisk handtvättning med klorvatten vilket gjorde att 

dödligheten sjönk från 10 till 1%. Han fick dock inte det 

erkännande som han var värd förrän Pasteur (professor i kemi) 

kunde bekräfta Semmelweiss upptäckter av små organismer som 

fanns överallt i luft och på händer och som kunde spridas genom 

kontakt (Ericson & Ericson, 2002, s. 9-11). Sedan dess har otaliga 

mikrobiologiska och epidemiologiska kliniska studier bekräftat 

vikten av handhygien i medicinsk vård (Qushmaq, Heels-Ansdell, 

Cook, Loeb & Meade, 2008). 
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2.2 Intensivvårdspatienter 
Vid akut och/eller kritisk sjukdom löper patienter stor risk att 

utsättas för infektioner, antingen från sin egen normalflora 

(endogen smitta) eller utifrån (exogen smitta). Kritiskt sjuka 

patienter är speciellt sårbara för nosokomiala infektioner (infektion 

som förvärvas på sjukhuset) som ett resultat av deras nedsatta 

immunförsvar och förekomst av invasiva katetrar (Qushmaq et al., 

2008) och detta gäller särskilt för intensivvårdspatienter 

(Stubberud, 2009, s. 159). Patienter på intensivvårdsavdelningar är 

mer troliga att bli koloniserade eller infekterade av skadliga och 

multiresistenta mikroorganismer och de flesta av dessa infektioner 

sprids via sjukvårdspersonalens händer (Sharma, Sharma, Puri & 

Whig, 2011). Risken för att patienten ska få en nosokomial 

infektion ökar proportionerligt med längden på vistelsen på 

intensivvårdsavdelningen (Stubberud, 2009, s. 161). Enligt Larsson 

och Rubertsson (2012, s. 686) får omkring 30% av de 

intensivvårdspatienter som vårdas mer än 48 timmar en eller flera 

vårdrelaterade infektioner vilket förlänger vårdtiden och försämrar 

prognosen.  
 

2.3 Bakterier och smittvägar 
En vanlig bakterie som är orsak till hud- och slemhinneinfektioner 

är Stafylokocker. Dessa kan kolonisera människans vävnad utan att 

framkalla infektion men också orsaka ett flertal olika 

infektionstyper. Stafylokocker kan spridas via flera olika 

smittvägar men indirekt kontaktsmitta det vill säga via något 

mellanled som exempelvis händer är den vanligaste. S. Aureus trivs 

i hud och slemhinnor men kan även förorsaka allvarliga infektioner 

i blodbanan. Mer än 50 % av sjukvårdpersonal är bärare av S. 

Aureus i näsöppningen och om man är bärare av bakterien så finns 

den även på händerna och kan därifrån spridas (Ericson & Ericson, 

2002, s. 31-32).  
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Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är stammar av gula 

stafylokocker som är resistenta mot flertalet antibiotika och kan då 

enbart behandlas med ett fåtal, mycket dyra intravenösa läkemedel 

med besvärande biverkningar, som t. ex. Vancomycin. 

Vancomycinresistenta stafylokocker har beskrivits från andra håll 

av världen men aldrig från Sverige. MRSA har spridits inom och 

mellan olika vårdinrättningar och blivit ett av de störst 

vårdhygieniska problemen runt om i världen och det verkar som att 

vissa MRSA-stammar sprids lättare än andra men en annan orsak 

kan vara bristande hygienrutiner (URL 2). Man påvisar också på en 

ökning av bland annat MRSA i hela Sverige från 437 till 2105 

kända fall från år 2002 till 2012 (URL 3). 

 

För att kunna bryta smittvägar måste man känna dem. 

Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar, 

direkt kontaktsmitta från ett infekterat sår, en nagelbandsinfektion 

eller dylikt utgör den största smittrisken (Larsson & Rubertsson, 

2012, s. 697, 699). Indirekt kontaktsmitta via tillfälligt förorenade 

händer är dock den smittväg som har störst betydelse i vården 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 69; URL 4) men även personalens kläder, 

instrument, dörrhandtag och patienters sängbord kan ge indirekt 

kontaktsmitta (Larsson & Rubertsson, 2012, s. 697). 

Sjukvårdspersonalens händer är dock det vanligaste transportsättet 

för överföring av vårdrelaterade patogener från patient till patient. 

Huden kan vara koloniserade av en tillfällig/transient patogen som 

finns på ytorna av patientens omgivning vilket leder till att personal 

kontaminerar sina händer genom att röra patientens hud eller 

omgivning under rutinaktiviteter enligt Allegranzi och Pittet 

(2009). Tschudin- Sutter, Pargger och Widmer (2010) menar att 

transient flora är mer mottaglig för borttagande genom handhygien 

rutiner men sjukvårdpersonalens händer kan vara kvarstående 

koloniserade av patogen flora som Stafylokocker Aureus.  
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2.4 Förebyggande åtgärder 
God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra 

smitta av stafylokocker (Ericson & Ericson, 2002, s. 39) vilket kan 

definieras som alla åtgärder som syftar till att reducera tillfällig 

hudflora från händerna (Stubberud, 2009, s. 161). Studier påvisar 

att handdesinfektion är effektivare än tvål och vatten för att ta bort 

transient bakterieflora (Kac et al., 2005; Karabay et al., 2005). 
 

Handskar ska användas för att skydda händerna från kroppsvätskor 

eftersom de innehåller ofta stora mängder mikroorganismer som 

överskrider kapaciteten för handdesinfektion. Handskar används 

alltså för att minska mängden smittämnen som når handen och 

handskens betydelse för att hindra indirekt kontaktsmitta mellan 

patienter är väldokumenterad när det gäller bakterier och virus 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 70).  

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) menar att sjukvården ska 

bedrivas med god hygienisk standard (Författningshandboken, 

2008, s. 114). Sjuksköterskor ska arbeta utifrån hygieniska 

principer och rutiner samt förebygga smitta och smittspridning i 

enligt med kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (URL 5). Patienter på en intensivvårdsavdelning är 

utsatta för särskilda förhållanden då det är stor genomströmning av 

patienter varav många är kritiskt sjuka. Det finns smittade patienter 

blandade med icke smittade och brist på enkel och isoleringsrum 

(Stubberud, 2009, s. 160). Underbemanning av sjuksköterskor är en 

hypotes för ökad risk av vårdrelaterade infektioner tillsammans 

med invasiva procedurer och misslyckad aseptisk teknik vid 

förberedande och administrering av injektioner (Daud-Gallotti et 

al., 2012). Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning ska kunna 

identifiera smittfarliga sjukdomar och motverka dess spridning 

(URL 6) och ansvaret går ut på att förebygga smittspridning, att 
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bryta smittkedjan. Detta kräver ett gott samarbete med t ex. 

ansvarig behandlande läkare, infektionsläkare och 

hygiensjuksköterska (Stubberud, 2009, s. 160-161).  

 

2.6 Tidigare forskning 
Det har varit känt under många år att sjukvårdspersonal har 

svårigheter med följsamheten av handhygien (Allegranzi & Pittet, 

2009). En studie från Malaysia påvisade att intensivvårdspersonal 

använde handskar då det inte var nödvändigt, att handskar 

användes från orent till rent arbete samt att handskar användes som 

substitut för handtvätt och handdesinfektion (Katherason et al., 

2010). I en svensk studie av Edstam och Grip (2008) fann man vid 

29% av observerade tillfällen att handdesinfektion inte utfördes alls 

samt att vid 35% utfördes handdesinfektionen inkorrekt. En annan 

studie påvisade endast 18% korrekt utförda handdesinfektioner och 

vid 51% utfördes ingen handdesinfektion alls (Bramford & 

Larsson, 2007). I Kanada påvisades att nästan 60% av 

sjukvårdspersonal utför någon typ av handhygien före eller efter 

patientkontakt men att 8,7% använde enbart handskar och 28,7% 

använde antingen tvål och vatten eller handdesinfektion enbart efter 

patientkontakt (Qushmaq et al., 2008). Följsamheten hos 

vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar i Indien visade sig vara 

mindre än 50% (Mathai et al., 2011; Sharma et al., 2011) och på 

intensivvårdsavdelningar i Tyskland framkom att följsamheten till 

att använda handdesinfektion var 29% (Eckmanns, Bessert, 

Behnke, Gastmeier & Rüden, 2006). Salama et al. (2012) påvisade 

en påfallande minskning av nosokomiala infektioner på 

intensivvårdavdelningar i Kuwait där de under sju månader utförde 

en före- och efter studie av följsamhet till handhygien med samtidig 

utbildning. 

 

Socialstyrelsen (2006, s. 70) menar att följsamheten gentemot 

handhygienrutiner är dålig i vården och måste öka bland alla 
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personalkategorier. Det finns övertygande bevis för att förbättrad 

handhygien kan minska infektionsnivåerna (Allegranzi & Pittet, 

2009) och studier menar att handhygien är den viktigaste faktorn 

(Patarakul, Than-Khum, Kanha, Padungpean & Jaichaiyapum, 

2005; Wu et al, 2012). Det finns bara ett fåtal studier som beskriver 

följsamheten till handhygien hos intensivvårdspersonal i Sverige 

och det finns behov av fler, varpå denna studie ämnar ge mer 

kunskap i ämnet. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka följsamheten till basala 

hygienrutiner hos personalen på en intensivvårdsavdelning, med 

fokus på handhygien. 

 

4. Metod 
Designen som valdes var en deskriptiv strukturerad observation 

med kvalitativt inslag. Syftet med en deskriptiv studie är att 

observera, beskriva och dokumentera aspekter av en situation som 

den naturligt sker (Polit & Beck, 2008, s. 274) och genom detta få 

en hanterlig och meningsfull bild av det som sker (Backman, 2008, 

s. 31). Kvalitativ data genom fältanteckningar insamlades som 

komplement för att framkalla bekräftelse och förklara innebörden 

av de kvantitativa beskrivningarna 

 

Strukturerade observationer innefattar insamlande av 

observationsdata genom att använda formella instrument och 

protokoll som dikterar vad som ska observeras (Polit & Beck, 

2008, s. 433). En förbestämd checklista inspirerad från SKL´s 

VRISS II projekt (URL 1), med olika hygienåtgärder användes där 

författarna till detta arbete observerade och noterade vilka som 

utfördes, av vilken yrkeskategori och under vilket arbetsmoment 

(bilaga 1). Åtta åtgärder valdes ut för att observera om de 
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inträffade: Handsprit före patientkontakt, handsprit efter 

patientkontakt, handskar, handsprit före handskar, handsprit efter 

handskar, förkläde, handtvätt med tvål, handtvätt med tvål och 

sprit. Durationen på handtvätt och handdesinfektion noterades inte, 

bara om de inträffade.  

 

4.1 Definition 
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom 

hälso- och sjukvård, 2007:19 (URL 4), ska sjukvårdspersonal vid 

undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med 

patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade 

infektioner: 

- Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur och 

smycken. 

- Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel omedelbart före och efter varje 

direktkontakt med en patient. 

- Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av 

handskar. 

- Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och 

flytande tvål innan de desinfekteras. 

- Vid vård av patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas 

med vatten och flytande tvål. 

- Händerna som tvättas ska vara torra innan de desinfekteras. 

- Ett engångsförkläde av plast eller en annan skyddsrock ska 

användas, om det finns risk för att arbetskläderna kommer i kontakt 

med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

- Skyddshandskar ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas 

ut mellan olika arbetsmoment. 
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4.2 Urval 
Studien utfördes på en allmän intensivvårdsavdelning tillhörande 

ett sjukhus i mellersta Sverige. Avdelningen har sju IVA-platser 

fördelat på de två salar som observerades. Det fanns 26 anställda 

sjuksköterskor och 25 dagundersköterskor vid tillfället för studien. 

Vårdformen var en form av gruppvård där en sjuksköterska har en 

till två patienter och två till tre undersköterskor är placerade på en 

sal. Detta medförde att på en sal med tre patienter kunde det vara 

två till tre sjuksköterskor som var ansvariga för varsin patient. 

 

För genomförande av studien lämnades förfrågan till 

verksamhetschefen för godkännande. Deltagande i studien var all 

personal - undersköterska, sjuksköterska eller läkare som arbetade 

de pass observationerna noterades och som utförde ett 

patientmoment inne på patientsal. Genom användande av 

Convenience sampling (Polit & Beck, 2008, s. 341) observerades 

den mest passande och tillgängliga personalen, som stämde med 

inkluderingskriterierna. 

Exklusionskriterier var annan personal i form av röntgen-, 

ambulans-, operationspersonal eller andra som normalt inte arbetar 

på intensivvårdsavdelningen.  

 

4.3 Miljö 
På den ena salen, där det fanns tre patientplatser, fanns ett handfat 

med handtvål och handsprit. På varje IVA säng fanns handsprit 

upphängt men om sängen kom från en avdelning kunde det saknas. 

En handspritflaska fanns också på en sprutvagn som stod i ena 

ändan av rummet. På den andra salen, med fyra patientplatser, 

fanns ett handfat med handtvål, handsprit samt en flaska handsprit 

på varje IVA säng men kunde saknas om det var en 

avdelningssäng. På läkemedels/sprutvagnen fanns två 
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handspritflaskor. Båda salarna hade en skölj i direkt anslutning till 

salen där det fanns möjlighet för handtvätt med tvål samt handsprit. 

 

4.4 Genomförande 
En pilotstudie på två timmar utfördes två dagar före planerad start 

av observationer för att utvärdera om checklistans korrekthet och 

kvalitet höll samt om den var passande (Polit & Beck, 2008, s. 

214). Efter utförd pilotstudie gjordes en del justeringar av 

checklistan som sedan var beständig genom studien. Ändringarna 

bestod i större utrymme för fältanteckningar. Observatörerna 

noterade samma personal under pilotstudien för att se om det fanns 

några olikheter i hur de två uppfattat och beskrivit situationen som 

observerats. Då detta inte fanns bedömdes att de flesta 

observationer skulle ske parvis men att en del kunde utföras enskilt. 

 

Observationerna utfördes under varje dag i nio dagar där varje 

observationspass varade i två timmar. Flera observationer kunde 

ske under samma dag. Fördelning av observationerna skedde under 

förmiddags, eftermiddags och kvällstid med dag- och 

kvällspersonal för att få med så många personal och olika 

arbetsmoment som möjligt. Observatörerna satt inne på en 

patientsal, utan patientkontakt, klädda i privata kläder med vit rock 

för att inte sammanblandas med personalen vilket efter pilotstudien 

hade bedömts som funktionellt. Hygienåtgärder noterades före, 

under och efter patientkontakt. Åtgärderna för hygien noterades 

bara om de inträffat enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien, 2007:19 (URL 4). Fältanteckningarna beskrev 

arbetsmomentet eller momenten och om flera moment utfördes 

med samma handskar. För att underlätta analysen delades 

vårdmomenten in i sex kategorier då behovet av handskar kan 

variera (tabell 1). 
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Tabell 1. Vårdmoment delades in från 1-6.  

Vårdmoment 1 Bäddning, förflyttning, vägning, 

toastol, bäcken. Patientnära 

arbete. 

Behov av handskar i de 

flesta fall. 

Handdesinfektion före 

och efter. 

Vårdmoment 2 Handräckning åt patient,  

respiratorinställning, 

sprutpump. 

Ej behov av handskar. 

Handdesinfektion före 

och efter. 

Vårdmoment 3 Kontakt med endotrakealtub, 

trakealkanyl, sugning av 

luftvägar, inhalation. 

Behov av handskar. 

Handdesinfektion före 

och efter. 

Vårdmoment 4 Administrera läkemedel eller 

mat via sond. Munvård. 

Behov av handskar. 

Handdesinfektion före 

och efter. 

Vårdmoment 5 Intravasala infarter, cvk, cdk, 

artärnål, pvk. Koppling av 

läkemedel, ge läkemedel iv, 

subcutant. 

Behov av handskar. 

Handdesinfektion före 

och efter. 

Vårdmoment 6 Katetersättning, borttag, byte av 

kateterpåse (ej timdiurespåse). 

Behov av handskar. 

Handsprit före och 

efter. 

 

Vid de tillfällen då handskar användes trots att det inte var 

indikerat noterades om handdesinfektion utfördes före och efter 

handskar. Personalen för aktuellt pass beskrevs med siffra, t ex. 

sjuksköterska ett, för att kunna redovisa hur många som observerats 

samt få en större spridning av både yrkeskategori och personal. Om 

någon lämnade salen innan momenten var färdigt eller kom in på 

salen med handskar så noterades detta under fältanteckning. Varje 

observation av personal pågick från någon minut upp till 30 

minuter. Under nio dagar inhämtades 32 timmars insamlad data 

från totalt 37 personal fördelat på 14 sjuksköterskor och 16 

undersköterskor. Då underlaget för läkare blev väldigt lågt, sju 

observationer av fyra olika läkare, så exkluderades de från 

resultatet. Totala antalet observationer blev 132 fördelat på 

sjuksköterskor (n=61) och undersköterskor (n=71) vilket var 54% 

av sjuksköterskorna och 64% av undersköterskorna.  
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4.5 Dataanalysmetod 
För att lättare  kunna använda och utföra beräkningar i SPSS fördes 

checklistans noteringar över till en exceltabell (bilaga 2). Enligt 

Polit och Beck (2008, s. 556) ger statistiska procedurer en 

möjlighet för undersökaren att organisera, översätta och 

kommunicera med numerisk information. För att analysera de 

insamlade observationerna användes Statistical  Package for the 

Social Sciences , SPSS. Chi-square test och Fisher´s exact test 

användes för att jämföra observerade frekvenser (Polit & Beck, 

2008, s. 574, 600-601) mellan yrkeskategorierna och andelen 

utförda arbetsmoment per vårdmoment. Fisher´s exact test 

användes där en eller flera tabellceller (antal observationer) hade 

ett antal som var 5 eller färre. P – värdet som redovisas visar på 

statistisk signifikans, det vill säga att det är mindre än 5% risk för 

att skillnaderna mellan vårdmomentens fördelning i den aktuella 

tabellen har tillkommit av en slump. I och med detta så förkastas 

nollhypotesen (som betyder att det inte fanns någon skillnad mellan 

variablerna) och resultatet får ökad trovärdighet (Polit & Beck, 

2012, s 408-409).  

 

Resultatet presenterades i tabeller fördelat på vårdmoment, 

yrkeskategori, totala antalet korrekt utförd handhygien, antalet 

inkorrekt utförd handhygien och vilka åtgärder som utfördes för 

handhygien. Tabellerna som redovisar inkorrekt utförd handhygien 

sammanställs uppdelat på vårdmoment för att påvisa vilka 

hygienåtgärder som faktiskt utfördes trots inkorrekt handhygien. 

Dessa tabeller har valts att ingå i resultatet för att visa vilka 

hygienåtgärder som personalen utförde mest och vilka 

hygienåtgärder som uteblev. Kvalitativa inslag, numrerade 

observationer med fältanteckningar, användes under resultat för att 

närmare beskriva en händelse, vilka åtgärder och det vårdmoment 

som utförts. 
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4.6 Etiska överväganden 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen där all forskning som 

inkluderar människor måste deltagandet vara frivilligt och alla 

försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda integritet och sekretess 

(URL 7). Berörd personal informerades via uppsatt information på 

avdelningens anslagstavla två dagar före start av observationerna, 

muntligen före/under aktuella arbetspass samt skriftligen. Ingen 

personal avböjde deltagande i studien efter given information vilket 

tolkades som informerat samtycke enligt Polit och Beck (2008, s. 

176-177). Informationen innefattade att observationsstudie skulle 

genomföras angående hygienrutiner, att konfidentialitet gällde och 

att ingen identitet av personal avslöjades i observationerna, 

deltagandet var frivilligt och att man när som helst kan avböja sitt 

deltagande utan vidare förklaring. Observatörerna upplevde att 

personalen arbetade som vanligt trots att de visste om att de blev 

observerade. Checklistans innehåll var inte känd för personalen 

men alla var informerade om att det handlade om hygien. 
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5. Resultat  
Resultatet baseras på 132 observationer av 14 sjuksköterskor och 

16 undersköterskor fördelat på sex olika vårdmoment. Resultatet 

indelas i beskrivning av hur många korrekta respektive inkorrekta 

för varje vårdmoment, fördelning av vilken yrkeskategori som 

utförde de olika vårdmomenten, observationer för inkorrekt 

handhygien för att vidare redovisa vårdmomenten var för sig där 

inkorrekt handhygien observerades. Tabeller samt fältanteckningar 

tillhörande vårdmoment presenteras. 

 

Resultatet visade att totala följsamheten till korrekt handhygien var 

30% av alla 132 observationer. Vid indelningen av vårdmoment 

fann man att vårdmoment ett och två utgjorde den största andelen 

korrekt handhygien med 45% respektive 48% (tabell 2). 

 

Tabell 2. Indelning av vårdmoment, antal observationer och 

procent av korrekt och inkorrekt utförd handhygien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20% av sjuksköterskornas observerade vårdmoment (n=61) 

utfördes med korrekt handhygien. Undersköterskor utförde 38% av 

observerade vårdmoment (n=71) med korrekt handhygien.  

 

Av det totala antalet observationer som var 132 observerades 

sjuksköterskor vid 61 tillfällen och undersköterskor vid 71 

tillfällen. Fördelningen av alla observationer och vilket antal 

Vårdmoment  Antal (%) 
Inkorrekt 
 

Antal (%) 
Korrekt 
 

Antal(%) 
observationer

1 Bäddning 21    (55%) 17    (45%) 38      (29%) 
2 Handräckning 16    (52%) 15    (48%) 31      (23%) 
3 Trach, tub 12   (100%) 0       (0%) 12       (9%) 
4 Sond, munvård 8      (89%) 1      (11%) 9         (7% )  
5 Infarter 33    (87%) 5      (13%) 38      (29%) 
6 Kateter 3      (75%) 1      (25%) 4         (3%) 
Totalt antal/ % 93    (70%) 39    (30%) 132   (100%) 
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yrkeskategori som utförde mängd vårdmoment, beräknat på radvis 

jämförelse, var statistiskt signifikant, chi-square test (p<0,05) 

(tabell 3). 

 

Tabell 3. Fördelning av antal sjuksköterskor respektive 

undersköterskor i utförda vårdmoment. * Ej beräknad med Fisher´s 

exact test utan enbart på sannolikheten för att få "utfallet" 4 usk i 

rad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Handhygien 
Det totala antalet observationer med inkorrekt handhygien var 93. 

Nedan redovisas (tabell 4) de hygienåtgärder som faktiskt utfördes 

trots inkorrekt handhygien. Alla vårdmoment är ej i behov av 

förkläde eller handskar varvid dessa ej redovisas i procent. 

Tyngdpunkten ligger i utförd handdesinfektion före och efter alla 

patientkontakter/vårdmoment samt om handdesinfektion utfördes 

före och efter handskar. 

 

Då inkorrekt handhygien inträffade observerades handdesinfektion 

före handskar vid 13 (20%) av tillfällena och handdesinfektion 

efter handskar vid 29 (45%) av tillfällen. Man kan också säga att 

vid 52 observationer av 65 utfördes ingen handdesinfektion före 

handskar och vid 36 observationer av 65 utfördes ingen 

handdesinfektion efter handskar. Då inkorrekt handhygien 

observerades var det 14 (15%) av dessa tillfällen då vårdmoment 

Vårdmoment SSK antal USK antal P-värde, 
radvis 
jämförelse 

1 Bäddning 6 32 0,000 
2 Handräckning 16 15 1,000 
3 Trach, tub 3 9 0,146 
4 Sond, munvård 1 8 0,039 
5 Infarter 35 3 0,000 
6 Kateter 0 4 0,062* 
Totala antalet 
observationer 

 
61 

 
71 
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utfördes orent till rent och vid sju tillfällen utfördes handtvätt utan 

efterföljande handdesinfektion (tabell 4).  

 

Utav dessa inkorrekt utförda hygienåtgärder observerades 19 (20%) 

tillfällen av handdesinfektion före vårdmoment och 47 (51%) 

tillfällen av handdesinfektion efter vårdmoment. Detta visade på att 

vid 74 observationer av 93 utfördes ingen handdesinfektion före 

vårdmoment och vid 46 observationer av 93 utfördes ingen 

handdesinfektion efter vårdmoment. Vid observationer av inkorrekt 

handhygien var det fem (5%) tillfällen då ingen handdesinfektion 

utfördes alls (tabell 4) vilket blir 4% av totala antal observationer 

(n=132).  

 

Tabell 4. Observation av åtgärder för alla vårdmoment där korrekt 

handhygien inte förelåg (n=93). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan redovisas observationer med inkorrekt utförd handhygien 

uppdelat i vårdmoment för sig och vilka åtgärder som faktiskt 

utfördes. 

 

Kategori Antal 
inkorrekt HH 
(n=93) 

Antal 
inkorrekt i 
procent av 93 

Spritning före 6 6% 
Spritning före 
handskpåsättning 

13 20% 

Total spritning före 19 20% 
Spritning efter 14 15% 
Spritning efter 
handskavtagning 

29 45% 

Tvätt med spritning 4  
Total spritning efter 47 51% 
Användning av förkläde 50  
Från orent till rent arbete 14 15% 
Användande av handskar 65  
Ingen handhygien 5 5% 
Tvätt utan spritning 7  



 

  20  

5.2 Vårdmoment 1 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment ett: 

handhygien och patientnära arbete som bäddning, vägning, hjälp 

till toalettstol eller användande av bäcken, var 38 i antal. Utav 

dessa var 21 (55%) av observationerna inkorrekta. Vid de tillfällen 

det var inkorrekt handhygien användes handskar vid 17 (81%) 

observationer och vid sex av dessa utfördes handdesinfektion före 

handskar och vid nio utfördes handdesinfektion efter handskar. 

Orent till rent vårdmoment med samma handskar eller med händer 

utan korrekt handhygien utfördes vid sju (30%) av de 21 

observationer där inkorrekt handhygien förelåg (tabell 5). 

 

Tabell 5. Observation av hygienåtgärder under vårdmoment ett i 

de fall korrekt handhygien inte förelåg (n=21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältanteckning observation  35. "tar på förkläde och handskar, 

ingen handsprit, patientkontakt, kopplar isär och ihop tuben, 

tömmer timdiures, tar upp penna ur bröstficka, skriver på 

övervakningskurva, går tillbaka till patient, rör på patientens hud. 

Tar av en handske, hämtar blodgasspruta. Tar på en ny handske, 

tar en blodgas. Tar av förkläde, går ut från salen, handskar på". 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=21) 

Spritning före 2 
Spritning före 
handskpåsättning 

6 

Total spritning före 8 
Spritning efter 2 
Spritning efter 
handskavtagning 

9 

Tvätt med spritning 3 
Total spritning efter 14 
Användning av förkläde 17 
Från orent till rent arbete 7 
Användande av handskar 17 
Ingen handhygien 0 
Tvätt utan spritning 1 
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Fältanteckning observation 3. "Tar på förkläde och handskar, 

ingen handsprit. Utför vårdmoment. Tar av handskar och förkläde, 

ingen handsprit". 

5.3 Vårdmoment 2 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment två; 

handräckning till patient i form av dryck, ge föremål eller utföra 

något runt patienten i dess omedelbara omgivning, var 31 i antal. 

Utav dessa var 16 (52%) av observationerna inkorrekta. Vid de 

tillfällen för inkorrekt handhygien utfördes handdesinfektion efter 

patientkontakt vid nio (56%) observationer och före patientkontakt 

vid en (6%) av observationerna. Vid en (6%) av observationerna 

utfördes ingen handdesinfektion varken före eller efter 

patientkontakt. Av de fyra observationer där handskar användes 

utfördes handdesinfektion efter handskar vid två observationer 

(tabell 6).  

 

Tabell 6. Observation av hygienåtgärder för vårdmoment två i de 

fall  där korrekt handhygien inte förelåg (n=16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=16) 

Spritning före 1 
Spritning före 
handskpåsättning 

0 

Total spritning före 1 
Spritning efter 6 
Spritning efter 
handskavtagning 

2 

Tvätt med spritning 1 
Total spritning efter 9 
Användning av förkläde 4 
Från orent till rent arbete 0 
Användande av handskar 6 
Ingen handhygien 1 
Tvätt utan spritning 1 

Borttaget: ¶
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5.4 Vårdmoment 3 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment tre; 

handhavande av endotrakealtub, trakealkanyl, inhalation kopplade 

till dessa eller vid sugning av luftvägar, var 12. Utav dessa 

observationer utfördes ingen med korrekt handhygien. Vid sju 

(58%) observationer användes handskar inkorrekt. Inga tillfällen av 

handdesinfektion före handskar observerades och fyra 

observationer av utförd handdesinfektion efter handskar. Vid tre 

(25%) av observationerna utfördes vårdmomentet från orent till 

rent (tabell 7). 

 

Tabell 7. Observation av hygienåtgärder för vårdmoment tre i de 

fall  där korrekt handhygien inte förelåg (n=12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältanteckning observation 55.  "tar på förkläde, spritar händerna, 

tar på handskar, bäddar åt patient. Tar temp, ger läkemedel i sond, 

suger i trach. Byter handskar och kopplar inhalation. Tar av 

handskar, förkläde och spritar händerna". 

 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=12) 

Spritning före 1 
Spritning före 
handskpåsättning 

0 

Total spritning före 1 
Spritning efter 3 
Spritning efter 
handskavtagning 

4 

Total spritning efter 7 
Användning av förkläde 6 
Från orent till rent arbete 3 
Användande av handskar 7 
Ingen handhygien 2 
Tvätt utan spritning 1 
Tvätt med spritning 0 
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Fältanteckning observation 30 "koppling till patientens trach 

lossnar, personal går fram och sätter fast kopplingen, ingen 

handsprit före, ingen handsprit efter". 

5.5 Vårdmoment 4 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment fyra; 

administration av läkemedel eller mat via sond hos patient samt 

patientens munvård, var 9. Utav dessa var åtta (89%) observationer 

inkorrekta. Vid de tillfällen det var inkorrekt handhygien var det 

sju (78%) observationer då handskar användes varav vid två av de 

tillfällena utfördes handdesinfektion före handskar och vid två 

andra tillfällen då handdesinfektion utfördes efter handskar. Vid en 

(13%) observation under vårdmomentet gick man från orent till 

rent och vid en (13%) observation användes ingen handhygien före 

eller efter vårdmomentet (tabell 8). 

 

Tabell 8. Observation av hygienåtgärder för vårdmoment fyra i de 

fall  där korrekt handhygien inte förelåg (n=8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=8) 

Spritning före 0 
Spritning före 
handskpåsättning 

2 

Total spritning före 2 
Spritning efter 0 
Spritning efter 
handskavtagning 

2 

Total spritning efter 2 
Användning av förkläde 6 
Från orent till rent arbete 1 
Användande av handskar 7 
Ingen handhygien 1 
Tvätt utan spritning 0 
Tvätt med spritning 0 
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5.6 Vårdmoment 5 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment fem; 

involverande intravasala katetrar, artärnålar, perifera venkatetrar 

och subkutana injektioner, var 38 i antal. Utav dessa var 33 (87%) 

av observationerna inkorrekta. Vid de tillfällen då inkorrekt 

handhygien inträffade var det 25 (76%) observationer då handskar 

användes och vid fyra (12%) av dessa tillfällen utfördes 

handdesinfektion före handskar. Handdesinfektion efter handskar 

observerades vid 11 (33%)  tillfällen. Vid två (6%) observationer 

utfördes vårdmomentet från orent till rent och vid en (3%) 

observation utfördes ingen handhygien före eller efter. Vid tre 

tillfällen av handtvätt utfördes ingen handdesinfektion efter (tabell 

9). 

 

Tabell 9. Observation av hygienåtgärder för vårdmoment fem i de 

fall  där korrekt handhygien inte förelåg (n=33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältanteckning observation 78. "Tar handsprit, kopplar dropp. 

Tvättar händerna, ej handsprit". 

 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=33) 

Spritning före 2 
Spritning f 
öre handskpåsättning 

4 

Total spritning före 6 
Spritning efter 3 
Spritning efter 
handskavtagning 

11 

Total spritning efter 14 
Användning av förkläde 14 
Från orent till rent arbete 2 
Användande av handskar 25 
Ingen handhygien 1 
Tvätt utan spritning 3 
Tvätt med spritning 0 



 

  25  

Fältanteckning observation 71. "Tar på förkläde, spritar händerna, 

tar på handskar. Ger läkemedel i CVK, auskulterar pulm och buk. 

Tar av handskar, förkläde och spritar händerna. 

 

5.7 Vårdmoment 6 
Det totala antalet observationer som tillhörde vårdmoment sex; 

inläggning av urinkateter, avlägsnande av kateter eller kateterpåse, 

var 4. Utav dessa var tre (75%) av observationerna inkorrekt 

utförda. Vid tillfällen för inkorrekt handhygien använde alla 

handskar men utav dessa observerades bara en utförd 

handdesinfektion före handskar och en utförd handdesinfektion 

efter handskar. Under en observation utfördes vårdmomentet från 

orent till rent och avslutades med en handtvätt utan 

handdesinfektion (tabell 10). 

 

Tabell 10. Observation av åtgärder vid vårdmoment sex (n=3) i de 

fall som korrekt handhygien inte förelåg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygienåtgärd Antal/totalt 
(n=3) 

Spritning före 0 
Spritning före 
handskpåsättning 

1 

Total spritning före 1 
Spritning efter 0 
Spritning efter 
handskavtagning 

1 

Total spritning efter 1 
Användning av förkläde 3 
Från orent till rent arbete 1 
Användande av handskar 3 
Ingen handhygien 0 
Tvätt utan spritning 1 
Tvätt med spritning 0 
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Fältanteckning observation 63. "Tar på handskar, ingen handsprit, 

öppnar kateterförpackning, sätter kateter, kuffar, kopplar 

kateterpåse, ordnar till sängkläder, droppslangar, tar upp 

sänggrind. Tar av handskar, tvättar händer, ingen handsprit". 

5.8 Förkläde 
Användning av förkläde i patientnära arbete förekom trots 

inkorrekt handhygien vid 26 (72%) tillfällen (n=36). Vid 

vårdmoment tre, handhavande av urinkateter, användes förkläde till 

100% och vid vårdmoment ett, patientnära arbete, vid 81% av 

tillfällen. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna observationsstudie var att undersöka 

följsamheten till basala hygienrutiner hos personalen på en 

intensivvårdsavdelning, med fokus på handhygien. Resultatet 

påvisade att korrekt handhygien inträffade vid 30% av utförda 

vårdmoment och tidigare forskning påvisar att den totala 

följsamheten till handhygien på intensivvårdsavdelningar är mindre 

än 50%. Sharma et al. (2011) utförde en observationsstudiestudie 

under två månader på ett flertal avdelningar där läkare och 

sjuksköterskor påvisade en följsamhet till handhygien med 43,2%. I 

Taiwan fann Chen et al. (2011) en följsamhet med nästan samma 

siffror 43,3% och en studie utförd på intensivvårdsavdelningar i 

Thailand visade också att följsamheten var mindre än 50% 

(Patarakul et al. (2005). De Wendel et al. (2010) utförde ett 

frågeformulär bland sjuksköterskor hur de ansåg att deras 

följsamhet till handhygien var och sjuksköterskorna uppgav att 

följsamheten var 84%. 

 

I resultatet framkom att vid tillfällen för inkorrekt handhygien 

utförde personal arbetsuppgifter från orent till rent vid 15% vilket 
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kan jämföras med studie av Edstam och Griph (2008) där man 

påvisade 27,5% av tillfällen med orent till rent arbete. Bramford 

och Larsson (2007) fann att sjuksköterskor gick från orent till rent 

vid 97% av tillfällen. I studien av Mathai et al. (2011) fann man att 

många använde handskar vid risk för blod eller kroppsvätska men 

att de glömde att ta av handskarna och fortsatte med andra 

vårdmoment med samma handskar. Man menade att det påvisade 

en god följsamhet då många använde handskar men att 

följsamheten misslyckades om man glömde att byta innan nästa 

vårdmoment. Resultatet av observationerna i denna studie påvisade 

att orent till rent ofta inträffade om personal under bäddning gick 

över till att handskas med endotrakeltub, trakealkanyl eller 

kopplade inhalation utan att först byta handskar och utföra 

handdesinfektion. Mathai et al. (2011) fann att många försämrade 

handhygienen med att efter handdesinfektion omedvetet röra på sin 

egen arbetsdräkt, i ansiktet eller på sitt hår vilket inte inträffade i 

aktuell studie.  

 

Arbetet i akutsjukvård sätter det som är relevant på sin spets då 

intensivvårdssjuksköterskor ska hantera livshotande sjuka patienter 

och dessutom ta sig tid att arbeta enligt gällande hygienrutiner 

vilket borde vara en ordentlig utmaning. Svårt sjuka 

intensivvårdpatienter kanske kan medföra att personal inte hinner 

utföra korrekt handhygien för att annars riskera patientens liv och 

välmående. Patienters tillstånd kan vara instabilt med snabba 

fysiologiska förändringar (Stubberud, 2009, s. 29). Vid 

observationerna under denna studie kunde det inträffa att det under 

patientbäddning uppstod behov av att suga patientens luftvägar 

eller att en koppling till endotrakealtuben lossnade. Tid att byta 

handskar, utföra handdesinfektion, torka och ta på nya handskar 

kanske inte fanns. Stubberud (2009, s. 257) menar ändå att 

handhavande av trakealkanyl, endotrakealtub och sugning av 

patient innebär en risk för att patienten kontamineras av exogena 

smittkällor och ska utföras med aseptisk teknik.  
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Vid inkorrekt handhygien påvisade resultatet att det var fler som 

utförde handdesinfektion efter patientkontakt än före vilket även 

påvisas i studien av Bramford och Larsson (2007) då 56% utförde 

handdesinfektion efter vårdmoment och 49% före.  Det framkom 

också i detta resultat att vid tillfällen då handskar användes 

inkorrekt var det mest på grund av att ingen handdesinfektion 

utfördes före handskar och det även var fler som utförde 

handdesinfektion efter handskar. Orsaken till detta framkom inte av 

aktuell studie men att handdesinfektion före vårdmoment är minst 

lika viktigt som efter framförs av Eckmanns et al. (2006). Bramford 

och Larsson (2007) menar att handskar kan knyta an till en falsk 

känsla av renhet varpå personal kanske inte anser handdesinfektion 

nödvändigt. Socialstyrelsen (2006, s. 71) uttrycker också att 

handskar kan invagga bäraren i en falsk känsla av säkerhet och 

utgöra en ökad risk för handskspridd smitta. Vid underbemanning 

av sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning kan risken för 

patienter att få vårdrelaterade infektioner öka enligt studie av 

Daud-Gallotti et al. (2012). 

 

Tidigare forskning påvisar att handdesinfektion inte utfördes alls 

vid 29% av tillfällen. (Edstam & Griph, 2008) vilket positivt kan 

jämföras med aktuell studie då ingen handhygien utfördes vid 4% 

av tillfällena (n=132). I studie av Qushmaq et al. (2008) var det 

ingen som utförde handdesinfektion före patientkontakt och 42,6% 

utförde ingen handhygien överhuvud taget. Aktuell studie hade 

lägre antal observationer men det framkom resultat som liknar 

tidigare forskning vilket ökar studiens reliabilitet (Polit & Beck, 

2008, s. 196).  

 

Tschudin-Sutter et al. (2010) menar att brist på kunskap om 

handhygienens riktlinjer och brist i medvetenhet om risken för 

korsöverföring av patogener mellan patienter är barriärer för god 

handhygien i praktiken. Studien av Sharma et al. (2011) menade att 
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följsamheten till handhygien var högre vid lägre risk för 

korsöverförd smitta än för vårdmoment med högre risk. 

Anledningen till detta förklarades inte men resultatet i aktuell 

studie påvisade få korrekt handhygien vid handhavande av 

intravasala katetrar, perifera venkatetrar och subkutana injektioner 

medan omvårdnad som bäddning och patientnära arbete påvisade 

fler korrekt utförda handhygien åtgärder. 

 

Det framkom i studie av Mathai et al. (2011) att följsamheten bara 

var 26% men genom utbildning och uppföljning av handhygien 

förbättrades detta resultat till 57.4%. Andra studier har också 

påvisat förbättringar av följsamheten till handhygien genom 

utbildning. Chen et al. (2011) och Salama et al. (2012) påvisade en 

ökad följsamhet upp till 95,6% respektive från 42,9% till 61,4% 

vilket kan styrka vikten av utbildning inom basala hygienrutiner.  

 

Det visade sig i resultatet en skillnad i fördelning av utförda 

vårdmoment mellan undersköterskor och sjuksköterskor vilket var 

rimligt då arbetsuppgifterna och patientansvaret skiljer sig mellan 

yrkeskategorierna. Med denna indelning kunde resultatet påvisa att 

undersköterskor utförde fler korrekt handdesinfektion jämfört med 

sjuksköterskor. Tidigare forskning påvisar att sjuksköterskor brukar 

ha den högsta följsamheten (Salama et al., 2012) men det är inte 

många länder utanför Skandinavien som har undersköterskor. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Genom den valda metoden var tanken att få studera följsamheten 

till handhygien som de verkligen sker. Studiens syfte blev besvarat 

och det upplevdes som en styrka i arbetet att förstärka observerade 

vårdmoment med anteckningar som gav ett större sammanhang av 

vilka åtgärder som observerats. Författarna beskrev det som var av 

betydelse vid det metodiska genomförandet för att ge möjlighet till 

replikerbarhet (Backman, 2008, s. 42). 
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Informationen om studien hade lämnats till verksamhetschefen 

samt satts upp på anslagstavla på avdelningen två dagar före 

observationernas start. Det kunde ha varit bättre om informationen 

lämnats på ett avdelningsmöte någon vecka före för att fånga så 

många i personalgruppen som möjligt. Vid varje 

observationstillfälle frågade observatörerna personalen om de blivit 

upplysta om studien och om de inte fått det så lämnades muntlig 

samt skriftlig information i samband med observationerna för att 

vara säker på att alla fått rätt information. Berörd personal på 

avdelningen hade fått veta att observationerna gällde hygien men 

inte specifikt vilka moment som skulle observeras. Författarna till 

detta arbete upplevde att personalen uppträdde normalt och att de 

troligtvis utförde sina arbetsuppgifter som vanligt utan påverkan av 

att bli observerade. Trots detta kan man inte frångå Hawthorne 

effekten där en viss förväntan och medvetenhet om att ingå i en 

studie kan påverka personalens uppförande och ändra deras 

beteende (Polit & Beck, 2008, s. 264, 438). Vid observationer av 

följsamhet till handhygien undersökte Eckmanns et al. (2006) 

Hawthorne effekten och fann att den hade ett markerat inflytande 

på följsamheten med en 55% ökning. 

 

Vid studiens inledande fas var tanken att tre yrkeskategorier skulle 

inkluderas i studien för att få en större bredd på hygien med 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men då antalet 

observerade läkare blev för få exkluderades de från studien då det 

blev svårt att garantera konfidentialiteten. Ett större underlag med 

fler observationstillfällen och läkare hade varit en styrka för studien 

men upplevdes inte påverka aktuell studies tillförlitlighet då 

resultatet i stort överensstämmer med andra studier. Genom att 

använda ett Convenience sampling samt att utförandet av 

observationerna skedde under olika tider på dagen observerades ett 

så brett urval av sjuksköterskor och undersköterskor som möjligt. 

54 % av avdelningens alla sjuksköterskor blev observerade och 
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64% av de undersköterskor som arbetade på dagen och båda 

grupperna påvisade liknande resultat vilket ökade studiens 

stabilitet.  

 

I studien användes inte bedömning av korrekt utförd 

handdesinfektion i termer av mängd handsprit (2-4 ml), fördelat 

över hela händerna och underarmar. Detta kan ses som en svaghet i 

studien då den uttrycks med "korrekt handhygien" men författarna 

valde att fokusera på om handhygien faktiskt utförts och inte 

kvalitén av utförandet. Det hade varit intressant om man hade 

kunnat fånga hela konceptet med basal handhygien men då hade 

observatörerna bl. a. varit tvungna att följa efter personalen vilket 

troligtvis hade stört dem i arbetet i större utsträckning än vad som 

nu gjordes. Författarna till arbetet har ej hittat någon annan studie 

som delat upp vårdmoment för bedömning av korrekt handhygien 

vilket gjorde att det blev svårt att jämföra utförda moment ur det 

perspektivet mot andra studier. Detta kan ses som en svaghet i 

arbetet men det kan också vara vägledande för andra studier att 

utföra observationer på samma sätt.  

 

Genom att undersöka om ett valt instrument mäter det man vill att 

den ska mäta kan man bekräfta dess validitet. Pilotstudie utförs för 

att kontrollera en checklistas hållbarhet, "riktighet" och om den 

passade för den aktuella studiens syfte Graden av 

överensstämmelse med vilken observatörerna upplevde 

checklistans mätning av hygienåtgärder under pilotstudien kunde 

bekräfta dess reliabilitet/tillförlitlighet (Polit & Beck, 2008, s. 214, 

457, 764). Båda författarna ansåg checklistan som funktionell 

genom hela studien och att den var ovärderlig för att genomföra 

arbetet. 

 

Aktuell studie bör ses som ett stickprov ur verkligheten då den 

enbart är utförd på ett sjukhus och under en kort tid vilket inte kan 

påvisa hur det generellt ser ut på alla intensivvårdsavdelningar. 
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Studier av Chen et al, (2011), Eckmanns et al. (2006), Mathai et al. 

(2011), Qushmaq et al. (2008) och Sharma et al. (2001) hade ett 

större underlag, fler sjukhus och utförda under längre tid. Trots 

detta finns likheter som studiens utförande med observationer, 

syftet att observera handhygien och att de är utförda på 

intensivvårdsavdelningar vilket styrker trovärdigheten i detta 

arbete. 

 

Vårdmoment tre, fyra och speciellt vårdmoment sex hade relativt få 

observationer vilket gör att de kanske inte speglar hela sanningen 

utan är i behov av ett större underlag. Studiens resultat ger ingen 

förklaring till varför personal inte följt hygienrutinerna fullt ut 

varför framtida forskning med kvalitativt inslag skulle vara av 

intresse. 

 

Författarna till denna studie, tillika observatörer, var medvetna om 

vikten av att förhålla sig objektiv och har strävat efter att inte låta  

personliga åsikter påverka observationerna eller resultatet. 

 

7. Slutsats 
Det framkom i studien att sjuksköterskor och undersköterskor inte 

alltid utför handdesinfektion före patientkontakt/vårdmoment. 

Patienter på en intensivvårdsavdelning är utsatta för särskilda 

förhållanden som kan påverka personalens möjligheter att följa de 

hygienföreskrifter som finns Trots detta var upplevelsen att de 

flesta använde handsprit, handskar och skyddsförkläde frekvent. 

Resultatet påvisade dock att det ofta missas något steg i den basala 

hygienrutinen vilket resulterar i att korrekt handhygien tyvärr 

fallerar. Detta arbete är enbart ett stickprov från en 

intensivvårdsavdelning i Sverige men visar ändå på att 

följsamheten till basala hygienrutiner i nuläget är relativt dålig. 

Andra studier har påvisat en förbättring av följsamhet till 

handhygien genom utbildning, uppföljning och att personal 
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påminner varandra. Följsamheten till basala hygienrutiner hos 

intensivvårdpersonal kan troligtvis förbättras och bland annat 

verkar det finnas ett behov av ytterligare utbildning angående 

hygien, exempelvis av en hygiensjuksköterska. Studiens resultat 

kan förhoppningsvis leda till förbättringar inom vårdområdet 

hygien och en minskning av vårdrelaterade infektioner men det 

finns behov av mer forskning inom ämnet.  

 
 

8. Tack  
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