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Abstrakt 
Introduktion: Handen är vårt mest betydelsefulla redskap i patientarbete. Bakgrund: Målet 

med god handhygien är att begränsa smittspridning och minska infektionsrisken hos 

patienter. Vårdrelaterade infektioner hör till en av de vanligaste komplikationerna som 

drabbar sjukhusvårdade patienter och uppkommer i samband med undersökningar och 

behandlingar. Trots att god handhygien är kärnkomponenten till att reducera vårdrelaterade 

infektioner används det ej optimalt på grund av att vårdpersonal inte följer de rutiner och 

riktlinjer som finns. Följsamheten till handhygien bland vårdpersonal är låg och otillräcklig, 

världen över. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa faktorer som påverkar 

följsamheten till handhygien hos vårdpersonal på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt 

genomfördes grundat på 20 vetenskapliga artiklar som analyserades och sorterades efter 

likheter och skillnader. Utifrån detta skapades rubriker. Resultat: Huvudresultaten visade 

att kunskaper om smittorisk, miljöns utformning och graden av smittorisk var faktorer som 

påverkade följsamheten till handhygien bland vårdpersonal. Diskussion: Resultaten visade 

kunskapens betydelse för följsamheten kring handhygien. Att prioritera och tillämpa 

handhygien oavsett moment och arbetsbelastning skapar en hög patientsäkerhet vilket kan 

tyckas vara målet med god handhygien. Slutsats: Trots mycket forskning kring faktorer som 

påverkar följsamheten till handhygien behövs mer forskning om hur riktlinjer och rutiner 

följs bland vårdpersonal. 

 

Nyckelord: Följsamhet gentemot riktlinjer, Faktorer, Handhygien, Litteraturöversikt, 

Vårdpersonal på sjukhus 
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Introduktion 

Handen är vårt mest betydelsefulla redskap i patientarbete (Lindahl, Skyman & Fryklund, 

2011, s. 671) och kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar inom 

vården (Öhrn, 2011, s. 385).  Florence Nightingale var bland de första att inse hygienens 

betydelse i sjukvården. Hon ansåg att sjukvård till stor del bestod av renlighet, och att smuts 

och sjukdom hörde ihop (Nightingale, 1989, ss. 8-10). 

 

Bakgrund 

Målet med god handhygien är att eliminera mikroorganismer för att minska infektionsrisken 

hos patienter. På de yttre hudlagren finns den transienta hudfloran som omfattar de 

mikroorganismer som förknippas med infektioner. Mikroorganismerna sprids lätt mellan 

personer via direkt handkontakt eller via andra ytor i miljön (Jumaa, 2005). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19) definieras handhygien som tvätt av händer 

med tvål och vatten samt handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel. 

Handdesinfektion med alkoholbaserat medel ska utföras före och efter alla vårdmoment, 

även före rena arbetsmoment. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten 

och flytande tvål innan de desinfekteras. Handskar ska användas vid kontakt med 

kroppsvätskor och ringar och armband ska inte bäras vid vårdarbete.  

 

Inom sjukvården räknas vårdrelaterade infektioner (VRI) till en av de vanligaste 

komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. VRI är infektioner som 

uppkommer i samband med undersökningar och behandlingar inom sjukvården. Exempel 

på VRI är urinvägsinfektioner, lunginflammation, sårinfektioner och infektioner vid centrala 

venösa infarter (Socialstyrelsen, 2007). Enligt World Health Organisation [WHO] (2010) är 

förekomsten av VRI i världens länder mellan 5,1-11,6%. I en mätning år 2008 av Sveriges 

Kommuner och Landsting (2013) mättes andelen VRI till 8,7% på sjukhus i Sverige. Detta är 

ett stort problem som medför medicinska och ekonomiska konsekvenser. Även om VRI en 

gång accepterades som en möjlig konsekvens av sjukhusvistelse, är de idag klassade som 

sjukdomar som leder till längre sjukhusvistelser och ökande kostnader (Upshaw-Owens & 

Bailey, 2012., Yngström et al. 2008).  
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De första riktlinjerna angående handhygien togs fram av Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) 1981. Med dessa riktlinjer minskades förekomsten av VRI avsevärt, och 

det har också visat sig att andra faktorer, förutom riktlinjer, minskar förekomsten av VRI 

(Larson, Quiros & Lin, 2007). I Sverige uppgraderades riktlinjerna för hygienrutiner inom 

vården från att all vårdpersonal bör utföra basala hygienrutiner till en bindande regel där 

det påtalas att de skall utföra dessa rutiner (SOSFS 2007:19). International Council of Nursing 

[ICN], (2007) sammanfattar riktlinjerna för sjuksköterskors etiska handlande. Enligt ICN:s 

etiska kod ska sjuksköterskan vid användning av teknik och ny forskning ansvara för att 

omvårdnaden sker i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet och rättigheter. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 3, 1 §) ska vårdgivaren planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) upprätthålls. Enligt 2 §, kap. 3, i patiensäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan 

upprättas.  

 

Trots att god handhygien är kärnkomponenten till att reducera VRI används det ej optimalt 

på grund av att vårdpersonal ej följer de rutiner och riktlinjer som finns (Allegranzi et al. 

2007). Det finns bevis att god handhygien minskar risken att få en VRI (Pincock, Bernstein, 

Warthman & Holst, 2012). Trots dessa bevis är följsamheten bland vårdpersonal låg och 

otillräcklig världen över, oavsett vilka resurser som finns (Noritomi et al. 2007., Allegranzi et 

al. 2007).  Handdesinfektion utförs i många fall inte på ett korrekt sätt vilket innebär att till 

exempel tummar och pekfingrar inte blir desinfekterade (Smith, 2008). Det har också 

framkommit att sjuksköterskor inte alltid utför handtvätt och handdesinfektioner vid 

arbetsmoment som kräver det, och då framför allt inte innan arbetsmomenten (Caglar, Yildiz 

& Savaser, 2009). 

 

Florence Nightingale är en föregångare som har förespråkat att handhygien är av stor vikt 

för att förhindra smittspridning. Därför har Florence Nightingale använts som teoretisk 

referensram i denna litteraturöversikt för att styrka vikten av vad god handhygien har för 
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betydelse för omvårdnaden av sjukhusvårdade patienter. Konsekvenserna av att 

vårdpersonal inte är tillräckligt noga med handhygien är att spridning av infektioner sker. 

Sjukhusinfektioner utgör ett stort problem och sjuksköterskan måste ta sin del av ansvaret 

för att inte sådana infektioner ska spridas. Att känna till och använda basala hygienrutiner i 

det dagliga arbetet är en förutsättning för att ha ett effektivt skydd mot vårdrelaterade 

infektioner. Följsamheten till handhygien påverkas av många olika faktorer. För att förbättra 

följsamheten krävs en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur och när vårdpersonalen 

tillämpar handhygien. Med vårdpersonal i denna litteraturöversikt menas sjuksköterskor, 

läkare, undersköterskor och vårdbiträden.   

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som påverkar följsamheten till handhygien 

bland vårdpersonal på sjukhus. 

Metod   

Design 

Designen som använts i denna studie är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt handlar om 

att skapa överblick över ett visst omvårdnadsrelaterat område för att ta reda på befintlig 

forskning och vad som tidigare har studerats. Vid en litteraturöversikt skapas en 

beskrivande sammanställning av området som valts. Genom att sammanställa redan 

publicerad forskning tränas ett strukturerat arbetssätt samt att det skapas underlag för 

kritisk granskning (Friberg, 2012, ss.133-135). 

  

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier som använts inför sökningen var att artiklarna skulle handla om 

följsamhet till handhygien och interventioner samt faktorer som påverkar. Artiklarna skulle 

vara engelskspråkiga och publicerade efter år 2004. Artiklarna skulle belysa följsamheten till 

handhygien hos vårdpersonal. 
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Exklusionskriterier  

De studier som ej genomförts på sjukhus samt de som ej handlade om vårdpersonal 

exkluderades. 

Litteratursökning 

För att genomföra denna litteraturöversikt har sökningar av vetenskapliga artiklar gjorts i 

databaser som är inriktade på medicin och omvårdad, i detta fall Pubmed och Cinahl. Första 

sökningen, initialsökningen, gjordes för att skapa en grund för sökarbetet. Första sökningen är 

mer överblickande och experimentell och bör inte vara särskilt systematiskt (Östlundh, 2012, 

s. 59). Genom den initiella sökningen upptäcktes olika ämnesord, som i Pubmed kallas 

MeSH-termer och i Cinahl för Cinahl Headings. Cinahl Headings(MH): Handwashing, Guideline 

Adherence, Professional Compliance, (Nursing staff, hospital). Pubmed MeSH: Hand hygiene, Hand 

Disinfection, Guideline Adherence, (Nursing staff, hospital). Detta redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsnin

gar 

Antal 

relevant

a träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Pubmed 

14-01-24 

(Hand Hygiene [Mesh] OR 

Hand Disinfection [Mesh]) 

AND Guideline Adherence 

[Mesh] AND (Nursing Staff, 

Hospital) [Mesh]  

Engelska 48 48 32 15 9 

Cinahl 

14-01-24 

((MH “Handwashing”) OR 

Handhygiene)  

AND ((MH “Professional 

compliance”) OR (MH 

“Guideline adherence”)) AND 

(MH “Nursing Staff, 

Hospital”) 

Engelska, 37 37 20 13 5 

Pubmed  

14-01-28 

("Hand Hygiene"[Mesh] OR 

"Hand Disinfection"[Mesh]) 

AND "Guideline 

Adherence"[Mesh] AND 

Factors)  

Engelska, 

Publicerade 

mellan år 

2004-2014 

79 79 39 10 7 

Cinahl 

14-01-28 

((MH “Handwashing”) OR 

Handhygiene) AND (MH 

“Guideline adherence”)    

Engelska 

Publicerade 

mellan år 

2004-2014 

133 133 35 17 11 

 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela artikeln och i 

urval 4 artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Urval och granskning 

Efter urval 4 granskades 32 stycken artiklar med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitetsbedömning. Efter kvalitetsbedömningen förkastades 12 stycken 

artiklar på grund av att de ansågs vara av låg kvalitet samt att de ej svarade mot syftet. Tjugo 

stycken artiklar gick vidare till att redovisas i resultatdelen. Dessa 20 artiklar redovisas i 

bilaga 1. 

Analys 

I en litteraturöversikt ska studierna analyseras och fokus i analysen ska vara på studiernas 

resultat (jfr. Friberg, 2012, s.127) 

I denna litteraturöversikt har artiklarna blivit lästa flera gånger för att få en uppfattning om 

vad de handlar om. Sedan identifierades huvudresultaten utifrån syftet och skrevs in i 

bilaga1. Studiernas resultat jämfördes sedan med varandra och resultaten sorterades efter 

likheter och skillnader. Med hjälp av detta kunde rubriker skapas och sammanställas i ett 

resultat. Se tabell 2. 

Tabell 2. Faktorer som framkom vid analys av studierna 

Huvudrubriker Kunskaper om 

smittorisk 

Arbetsmiljöns 

utformning 

Graden av 

smittorisk 

Underrubriker Utbildning Tid och rum Låg smittorisk 

 Arbetserfarenhet och 

yrkeskategori 

Ledarskap och 

medarbetare 

Hög smittorisk 

 Individuella faktorer Hjälpmedel och 

tillgänglighet 

 

 

Etiska överväganden 

I största möjliga mån har artiklar valts som för ett etiskt resonemang. Under arbetet med 

urval, granskning och presentation har ett objektivt synsätt eftersträvats. Genom diskussion 

med varandra har alla beslut fattats i samråd, vilket minimerar att felaktigheter och 

tillrättalagda resultat presenteras. Resultat som både stödjer och inte stödjer vår egen åsikt 

har redovisats (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 
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Resultat 

I resultatet redovisas 20 artiklar av kvantitativ design, varav 12 stycken bedömdes vara av 

god kvalitet och 8 stycken av medelkvalitet. Alla handlar om olika faktorer som påverkar 

följsamheten till handhygien. Övrig information om artiklarna hänvisas till bilaga 1. 

Huvudresultaten visar att kunskaper om smittorisk, arbetsmiljöns utformning och graden av 

smittorisk påverkade följsamheten till handhygien bland vårdpersonal. 

Kunskaper om smittorisk 

Utbildning 

Resultatet visar att utbildningsprogram om handhygien innehållande frågetester, 

powerpoint och video förbättrade kunskapen gällande handhygien och VRI samt att 

följsamheten till handhygien ökade signifikant efter utbildningsprogrammet (Fitzpatrick, et 

al. 2011). Även Jamal, O´Grady, Harnett, Dalton och Andresen (2012) kom fram till att ett 

mångsidigt utbildningsprogram innehållande bland annat utbildning i rätt teknik vid 

handhygien, hade en god och ökande effekt på följsamheten till handhygien. Att avsätta tid 

för utbildningsmöten för vårdpersonal har också visat sig öka följsamheten till handhygien 

(Pires dos Santos, et al. 2013). 

Arbetserfarenhet och yrkeskategori 

Tidigare arbetserfarenheter, speciellt hos äldre sjuksköterskor, var en faktor som ökade 

följsamheten till handhygien i jämförelse med andra yrkeskategorier och deras erfarenheter 

(Hautemaniere, et al. 2009). Även Ciofi degli Atti, et al. (2011), kom fram till att vårdpersonal 

uppfattade arbetserfarenhet som en faktor som bidrog till förbättrad följsamhet till 

handhygien. 

I Saudiarabien kom Alsubaie et al. (2012) fram till att yrkestitel var en faktor som 

associerades med dålig följsamhet till handhygien, då sjuksköterskor och läkare hade lägst 

följsamhet till handhygien i jämförelse med annan vårdpersonal som arbetade på sjukhuset. 

Pires dos Santos et al. (2013) har visat i en studie från Brasilien att sjusköterskor är de som 

har högst följsamhet till handhygien i jämförelse med andra yrkeskategorier. 
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Individuella faktorer 

Felaktig användning av handskar begränsade följsamheten till handhygien enligt en 

observationsstudie av Girou et al. (2004). Resultaten visade att 64,4% av vårdpersonalen inte 

tog av sig handskarna och utförde handdesinfektion mellan olika patientkontakter eller 

innan ett nytt vårdmoment. 

Två studier (Akyol, 2005., Al-Wazzan, et al. 2010) har visat att upplevelsen av torra och sköra 

händer på grund av frekvent handtvätt och frekvent användning av handskar var faktorer 

som bidrog till en sämre följsamhet till handhygien. Hautemaniere et al. (2009) kom fram till 

att långa naglar och smycken på händer var associerade med låg följsamhet till handhygien.  

Arbetsmiljöns utformning 

Tid och rum 

Att arbeta kväll och natt har visat sig leda till en bättre följsamhet till handhygien (Alsubaie 

et al. 2013) och även vilken avdelning arbetspassen gjordes på, påverkade följsamheten till 

handhygien (Ciofi degli Atti et al. 2011). Att en avdelning inte hade enbäddsrum var en 

bidragande faktor till lägre följsamhet (Mertz et al. 2011) och att vara upptagen med 

arbetsuppgifter hindrade god följsamhet till handhygien bland vårdpersonal (Akyol, 2005., 

Al-Wazzan et al. 2010).  

Dåliga arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning på grund av låg personalstyrka och 

därmed mindre tid, skapade stress som minskade följsamheten till handhygien (Akyol, 

2005., Knoll, Lautenschlaeger & Borneff-Lipp, 2010). 

Ledarskap och medarbetare 

Starkt ledarskap har visat sig vara en faktor som ger en hållbar och förbättrad följsamhet till 

handhygien (Jamal et al. 2012). Att ge positiv och kontinuerlig feedback var faktorer inom 

den sociala arbetsmiljön som ökade följsamheten till handhygien (Harne-Britner, Allen & 

Fowler, 2010; Jamal et al. 2012; Pires dos Santos et al. 2013). 

Att sätta upp personliga och gemensamma mål gällande följsamheten till handhygien på en 

sjukhusavdelning varje månad med belöning om målen nåddes, visade sig ha en god effekt 

på följsamheten till handhygien (Harne-Britner, Allen & Fowler, 2010). Även grupptryck och 

förebilder påverkar följsamheten till handhygien. Detta har redovisats i en studie där man 
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observerade att om personen som gick in i ett patientrum utförde nödvändig handhygien 

utförde 64% av efterföljande också detta, jämfört med 45% om den första personen ej utförde 

handhygien (Haessler, Bhagavan, Kleppel, Hinchey & Visintainer, 2012). 

Hjälpmedel och tillgänglighet 

Hjälpmedel i form av en installerad elektronisk, hörbar rörelsesensor med en röst som 

påminde vårdpersonal om att tillämpa handhygien innan de besökte en avdelning visade sig 

betydelsefull för följsamheten. Resultaten visade att följsamheten ökade från 7,6% innan 

installation till 49,9% efter att apparaten hade installerats (Fakhry, Hanna, Anderson, Holmes 

& Nathwani, 2012). 

Davis (2010) undersökte följsamheten till handdesinfektion bland vårdpersonal före och efter 

en enkel intervention. Med hjälp av tejpade röda linjer, på golv och väggar, som markerade 

platsen för handdesinfektionsbehållare blev vårdpersonal uppmärksammade på att 

desinfektera sina händer. Följsamheten till handdesinfektion ökade avsevärt, från 24% 

preintervention, till 62% postintervention.  

Lättillgängliga behållare med handdesinfektion var ett hjälpmedel som tydligt förbättrade 

följsamheten (Ciofi degli Atti et al. 2011., Jamal et al. 2012). Genom att öka tillgängligheten av 

material med hjälp av fler handfat och behållare med handdesinfektion ökade följsamheten 

till handhygien till nästan det dubbla bland vårdpersonalen, från 30% preintervention till 

56% postintervention (Pires dos Santos et al. 2013). Dålig och otillräcklig tillgång till 

nödvändiga material och behållare med handdesinfektion bidrog till en låg följsamhet till 

handhygien (Akyol, 2005., Mertz et al. 2011). 

Larson et al. (2005) jämförde två olika handdesinfektionsbehållare, en manuell och en 

automatisk sensorstyrd behållare. Resultatet visade att följsamheten till handhygien ökade 

bland vårdpersonalen med hjälp av de automatiska sensorstyrda behållarna då de användes 

mer frekvent i jämförelse med de manuella behållarna.   

Graden av smittorisk 

Låg smittorisk 

Arbetsmoment som hade låg smittorisk, som till exempel, kontakt med ytor i miljön (Borg et 

al. 2009) och vid kontakt med material som inte hade varit i kontakt med patienten bidrog till 
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en lägre nivå av följsamhet till handhygien bland vårdpersonalen (Wendt, Knautz & von 

Baun, 2004)  

I en studie gjord av Larson et al. (2005) visade resultatet att arbetsmoment med hög 

följsamhet till handhygien var före direkt kontakt med patient, efter kontakt med patientens 

intakta hud samt efter användning av handskar. 

Hög smittorisk 

Vid arbetsmoment som hade hög smittorisk, som till exempel, hantering av urin och 

blodprov och kontakt med andra kroppsvätskor samt byte av sårkompress var följsamheten 

till handhygien hög (Al-Wazzan et al. 2010., Korniewicz & El-Masri, 2008., Lebovic, Siddiqui 

& Muller, 2013). En annan studie har liknande resultat, där följsamheten till handhygien 

berodde på hur smutsigt arbetsmomentet var. Högsta nivån av handhygien sågs vid 

arbetsmoment som innefattade feaces och även vid kontakt med kontaminerade material 

(Wendt, Knautz & von Baun, 2004). 

Lebovic, Siddiqui och Mullers (2013) resultat visade att handskar användes mer frekvent hos 

patienter som var isolerade. Arbetsmoment som indikerade att försiktighetsåtgärder skulle 

vidtas bidrog till en högre följsamhet till handhygien (Mertz et al. 2011). 

Flera studier har även visat att följsamheten till handhygien var högre efter patientkontakt 

än före patientkontakt (Al-Wazzan et al. 2010., Borg et al. 2009., Lebovic, Siddiqui & Muller, 

2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt har baserats på ett systematiskt tillvägagångssätt med sökord som 

givit relevanta artiklar. Två olika sökningar har gjorts vid två olika tillfällen i båda 

databaserna som använts med viss skillnad i sökorden för att få fram fler artiklar som var 

relevanta till syftet.  

Att exkludera artiklar där studierna är utförda på andra ställen än sjukhus gjordes för att 

reducera antalet studier och fokusera på problemet inom ett visst område då det finns 

mycket forskning om detta ämne världen över. Detta kan ses som svaghet då helhetsbilden 

av detta problem blir ofullständig med tanke på att det kan finnas andra faktorer som 
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påverkar följsamheten till handhygien inom till exempel hemsjukvården. Detta kan även ses 

som en styrka då resultaten visar direkt anknytning till sjukhus och vilka faktorer som 

påverkar följsamheten till handhygien vilket ger en konkret kunskap och information till 

vårdpersonal på sjukhus. 

Vid urvalet av artiklarna uppmärksammades att alla artiklar hade kvantitativa metoder. 

Detta kan bero på att det bäst lämpar sig att observera och använda sig utav beskrivande 

statistik vid detta typ av ämne. 

Huvudresultaten i många av artiklarna som valts ut beskriver liknande faktorer som 

påverkar följsamheten till handhygien oavsett vilka länder studierna har gjorts i. Detta ser vi 

som en styrka då sammanställningen av resultatet visar att liknande problem finns globalt 

och inte endast i ett enskilt land. I urvalet av artiklar hittades dock inga studier gjorda i 

Sverige, vilket kanske beror på att det har forskats lite om detta ämne i just Sverige. 

De valda artiklarna har avgränsats till att vara skrivna på engelska vilket inneburit att 

studierna har behövts översättas till svenska. Detta har ibland varit ett problem då det inte 

alltid har gått att göra en korrekt översättning, därför har studierna lästs flera gånger och 

översättningarna har gjorts så noggrant som möjligt för att minska risken för 

felöversättningar. Ett annat problem som uppstod i samband med översättningarna var att 

studierna använde olika begrepp inom detta ämnesområde. Studierna använde olika 

begrepp som Hand hygiene, Handwashing och Hand desinfection. Samtliga begrepp har tagits i 

åtanke och ansågs relaterade till ämnesområdet och därför inkluderades alla begrepp.   

Artiklar utan etiskt resonemang har inkluderats i denna litteraturöversikt då de svarade för 

syftet samt hade god kvalitet i övrigt enligt bedömningsmallen. Detta kan ses som en 

svaghet i studien då etiskt resonemang är en viktig aspekt då studier utförs. Studiernas 

ämnesområde och publicering i specifik tidskrift med krav på etisk granskning kan också 

vara en orsak till att de etiska aspekterna inte tydliggjorts i artiklarna.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som påverkar följsamheten till handhygien 

bland vårdpersonal på sjukhus. Resultatet visar att kunskap om smittorisk, arbetsmiljöns 
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utformning samt graden av smittorisk är viktiga faktorer att belysa och som påverkar 

följsamheten till handhygien.  

Att ha en ökad kunskap om smittorisk och handhygien förbättrar följsamheten till 

handhygienrutinerna. En studie i resultatet visade att äldre sjuksköterskor var bättre på att 

följa handhygiensrutinerna än yngre sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. Genom att 

ha lång arbetserfarenhet erhålls förhoppningsvis också mer kunskap om professionen och 

dess områden. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) poängterar sjuksköterskans ansvar 

att behålla sin yrkeskompetens genom ett livslångt lärande. Om sjuksköterskan upprätthåller 

detta ansvar bör det falla sig naturligt att en sjuksköterska med mer arbetserfarenhet har mer 

kunskaper om bland annat vikten av att utföra god handhygien. Trots detta bör det tas i 

åtanke att även nyexaminerade sjuksköterskor kan följa handhygiensrutinerna väl då de är 

uppdaterade om dem nyaste riktlinjerna. Däremot har Gerrish et al. (2011) visat att 

yrkesvana sjuksköterskor kan agera som kunskapsbanker till oerfarna sjuksköterskor för att 

främja evidensbaserad omvårdnad i praktiken. De yrkesvana främjar utvecklingen av 

kunskaper och färdigheter hos de novisa genom att vara förebilder, undervisa samt 

tillsammans lösa problem. 

En fråga som kan ställas gällande resultatet är varför sjuksköterskor i Saudarabien var den 

yrkeskategori som hade lägst följsamhet till handhygien i jämförelse med i Brasilien där 

sjuksköterskor hade högst följsamhet till handhygien. Denna skillnad kanske kan bero på 

vad utbildningen i respektive land innehåller och det kanske även kan bero på kulturella 

skillnader. Generellt har sjuksköterskor en lång utbildning för att få sin legitimation där 

kunskap om handhygien och dess betydelse borde ingå. En annan tanke är att kunskap om 

handhygien inte är den kunskap som prioriteras då det finns många andra uppgifter att 

tillgodose under ett arbetspass. Självklart ska patienten prioriteras först, men en bristande 

handhygien drabbar troligtvis patienten negativt i slutändan eftersom en bristande 

handhygien ökar risken för infektioner. Vilket betyder att om patienten ska vara en första 

prioritet för sjuksköterskan, bör även handhygien vara en hög prioritet. 

Individuella faktorer som torra och sköra händer bidrog till att följsamheten till handhygien 

var låg. Vårdpersonalen upplevde att händerna blev uttorkade av frekvent tillämpning av 

handtvätt. Detta är ett intressant resultat då det är mer troligt att få uttorkade händer av 
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frekvent tvätt med tvål och vatten än vid användandet av handdesinfektion, då det finns 

mjukgörande medel i alkoholbaserad handdesinfektion som ska återfukta händerna. Det bör 

dock tas i åtanke att denna typ av alkoholbaserad handdesinfektion kanske inte finns i vissa 

länder världen över utan att tvätt med tvål och vatten är det enda alternativet vid 

tillämpning av handhygien. Widmer (2000) utvärderade de vetenskapliga och kliniska bevis 

som stödjer användandet av alkoholbaserad handdesinfektion som ett nytt alternativ för 

handhygien. Det visade sig bland annat att torra händer är en biverkning av handtvätt med 

tvål och vatten, och att handdesinfektion är ett mycket bra alternativ till handhygien då det 

inte torkar ut händerna, samt att det inte är lika tidskrävande.  

Arbetsmiljöns utformning hade betydelse för följsamheten då tid och rum med hänvisning 

till arbetsförhållanden och låg personalstyrka bidrog till bristande följsamhet till 

handhygien. Att uppleva stress som vårdpersonal på grund av dåliga arbetsförhållanden är 

idag ett känt fenomen utifrån egna erfarenheter. En studie (Oyeleye, Hanson, O'Connor & 

Dunn, 2013) har visat att stress och en ogynnsam arbetsmiljö har ett samband. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien upplevde ofta stress samt att stressen kunde påverka dem 

negativt i arbetet. Trots upplevd stress bör inte handhygien bortprioriteras då utförandet av 

handhygien ej är en tidskrävande rutin utan snarare en effektiv metod för att skydda både 

patienten och sig själv. Tid och rum visar sig ha betydelse för följsamheten genom att 

arbetspass under dagtid gav en sämre följsamhet till handhygien i jämförelse med kväll och 

nattpass, detta kan bero på att dagpass är mer stressiga med fler arbetsuppgifter som inte 

endast rör patienten vilket kan resultera i att handhygien inte blir en första prioritet eller 

glöms bort. 

Starkt ledarskap och positiv feedback var faktorer som förbättrade följsamheten till 

handhygien. Även Huis et al. (2012) kom fram till att ett stöttande ledarskap, feedback och 

ett förbättrat teamarbete främjade god och långsiktig följsamhet till handhygien bland 

vårdpersonal. Detta visar att socialt inflytande kan påverka beteendeförändringar och ett väl 

inrutat beteende kan ändras med hjälp av ledarskap, feedback och grupptryck. Att få positiv 

feedback, i detta fall gällande handhygien, kan stärka en individs självförtroende och främja 

det goda beteende till att fortsätta. Skinner beskriver detta i Jerlang (2008, s. 248) med sin 
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beteendepsykologiska teori att ett tillfört stimuli kan fungera som positiv förstärkning och 

öka sannolikheten för att det önskade beteendet ska uppstå eller upprepas.  

Hjälpmedel och tillgången till lämpligt material påverkade följsamheten till handhygien. 

Allegranzi, Sax och Pittet (2013) summerar i en review att följsamheten till optimal 

handhygien är låg på många håll i världen bland vårdpersonal och att följsamheten är lägre i 

områden med låga resurser där det är en sämre tillgång till handhygiensmaterial. 

Materialtillgången är en faktor som tydligt visar vilken påverkan den har på följsamheten till 

handhygien. Problemet med materialtillgång är nog vanligare i länder utanför Sverige, som 

har sämre resurser. 

Hjälpmedel i form av påminnelser om att följa hygienrutiner är en faktor som ökar 

följsamheten till handhygien.  Om vårdpersonalen tydligt ser behållarna kan detta fungera 

som en påminnelse till att tillämpa handhygien. Vi anser att detta är en enkel men viktig 

åtgärd för att öka följsamheten till handhygien. Kampf (2004) redogör för sex gyllene regler 

för förbättrad följsamheten till handhygien. En av dessa är att handdesinfektionsbehållare 

bör vara lättillgängliga och synliga, oavsett var på avdelningen behållaren var placerad 

skulle den vara tydligt synlig då det annars bidrog till att vårdpersonal inte använde dem.  

Graden av smittorisk påverkade också följsamheten till handhygien. Att följsamheten var 

högre efter patientkontakt än innan kan bero på att vårdpersonal tänker på sin egen säkerhet 

i första hand. Att handhygien främst utförs för sin egen säkerhet beror kanske på rädslan av 

att bli smittad. Boscart, Fernie, Lee och Jaglal (2012) styrker vår teori då de i sin studie kom 

fram till att motivationen till att utföra handhygien låg i att skydda sig själva och sina 

familjer. I Sverige säger patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659, kap. 6, 4 §) allmänna 

skyldigheter att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Denna lag är förmodligen framtagen för att en hög patientsäkerhet har saknats, 

kanske på grund av att vårdpersonal har prioriterat sin egen säkerhet framför patientens.  

Vid arbetsmoment med högre smittorisk hade vårdpersonalen en högre följsamhet till 

handhygien än vid arbetsmoment med lägre smittorisk. Detta kan bero på att 

vårdpersonalen anser att synlig smuts är smutsigare än osynlig smuts, och tror därför att 

handhygien är viktigare vid sådana moment. Det kan även bero på okunskaper om 



14 
 

smittorisker, och återigen rädslan för att bli smittad av något. Det framkommer att 

handhygienen bland vårdpersonal är otillräcklig trots de riktlinjer som finns kring detta. 

World Health Organistation [WHO] (2009)  har skapat riktlinjer om hur och när handhygien 

bör appliceras. Deras "My 5 Moment for Hand Hygiene" är ett evidensbaserat och fält-testat 

tillvägagångssätt kring hur och när riktlinjerna bör följas. Riktlinjerna rekommenderar 

vårdpersonal att göra rent händerna innan patientkontakt, innan rena och/eller aseptiska 

moment, efter kontakt med kroppsvätskor, efter patientkontakt samt efter kontakt med 

patientens miljö. Resultatet visar att dessa globala riktlinjer inte följs med tanke på hur låg 

följsamheten var innan patientkontakt samt vid vissa arbetsmoment. Om det informerades 

mer kring dessa riktlinjer och smittrisker samt om det fanns hygienansvariga på 

arbetsplatserna skulle det kanske bidra till en förbättrad följsamhet till handhygien.  

Florence Nightingale beskrev redan år 1859, en teori om hur omvårdnad bör vara. 

Omvårdnadsteorin kännetecknades av att miljön (luft, ljus, värme och renhet) skulle 

utnyttjas optimalt (Söderhamn, 1997, s. 29). I den svenska översättningen av "Notes on 

Nursing: What it is, and what it is not" ville Nightingale att sjuksköterskor skulle verka som 

hygienens upprätthållare och hon beskrev att sjusköterskor borde vara mycket noga med att 

tvätta sina händer. Nightingale insåg redan då vikten av att använda sprit som komplement 

till tvål och vatten för att få rena händer. 

Vad det betyder, anser jag, att om man endast tvättar sig med vatten blir huden inte 

ren. Tag en grov handduk, doppa ena hörnet i mycket hett vatten, om man tillsätter 

litet sprit blir det mera verksamt, och gnid sedan som om man ville gnida in 

handduken i huden med fingret. De svarta flagor som lossnar visar tydligt att man 

inte var ren förut hur mycket tvål och vatten man än hade använt(Nightingale, 1989, 

s. 88). 

Florence hade alltså, redan på 1800-talet, sina egna riktlinjer kring hygien och hur det borde 

följas. Det är intressant att det för 200 år sedan fanns en person som insåg vikten av 

handhygien och dess betydelse och att hon redan då insåg att smuts för med sig bakterier 

och orsakar sjukdom. Trots att hygien och dess betydelse för sjukdom uppmärksammades 

för så pass längesedan, är det anmärkningsvärt att det idag fortfarande är ett problem som 

existerar världen över och som måste åtgärdas.  
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Slutsats 

Följsamheten till handhygien är idag otillräcklig och utförs inte optimalt bland vårdpersonal. 

Det finns många olika faktorer som påverkar följsamheten till handhygien vilket visar att det 

är många aspekter som spelar roll och som vårdpersonalen bör ta hänsyn till. Faktorerna 

som hindrar följsamheten till handhygien är i grunden okomplicerade och skulle kunna 

åtgärdas med enkla medel, vilket har bevisats i de studier där följsamheten ökade med hjälp 

av enkla interventioner. 

Riktlinjerna som finns kring handhygien måste uppmärksammas ytterligare och följas mer 

noggrant. I Sverige behövs mer forskning kring basala hygienrutiner och förslagsvis 

undersöka om följsamheten har ökat efter att socialstyrelsens riktlinjer har skärpts från att 

vara en rekommendation till att det idag är en skyldighet. Det krävs även mer forskning 

kring hur vårdpersonal följer de riktlinjer som finns i andra länder. 

Både vårdorganisationen och vårdpersonal är ansvariga för tillämpningen av handhygien. 

Vårdorganisationen måste bidra med de resurser som krävs för att uppnå en god följsamhet 

till handhygien samtidigt som vårdpersonal har ett ansvar att följa riktlinjer och informera 

varandra. Sjuksköterskeyrket är och måste fortsättningsvis vara ett yrke baserat på stark 

kunskap, personlig utveckling, mognad och globalt tänkande.   
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Bilaga 1 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Komment

arer 

gällande 

kvalitet  

Akyol 

(2005) 

Turkiet 

Att identifiera 

sjuksköterskor

s vanor och 

åsikter 

gällande 

handhygien 

under 

rutinmässiga 

vårdmoment.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die 

129 st 

deltagare 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskorna hade en 

låg nivå av kunskap 

gällande kvaliten kring 

handhygien. Majoriteten av 

sjuksköterskorna 

rapporterade att de alltid 

tvättade sina händer efter 

kontakt med kontaminerade 

och icke kontaminerade 

patienter, utrustning och 

miljö. Faktorer som bidrog 

till låg följsamhet till 

handhygien var dåliga 

arbetsförhållanden, 

otillräcklig tillgång till 

nödvändiga material och 

torra och sköra händer på 

grund av frekvent 

handtvätt. 

38 poäng 

92% 

Grad I 

Alsubaie 

et. al. 

(2012) 

Saudiarabi

en 

Att bedöma 

följsamheten 

till 

handhygien 

bland 

sjukhusperson

al och 

undersöka 

vilka faktorer 

som är 

relaterade till 

dålig 

följsamhet. 

Kvantitativ 

observations

studie 

3940 st 

tillfällen 

242 st 

deltagare 

 

Observationer 

Beskrivande 

statistik 

Faktorer som associerades 

med dålig följsamhet till 

handhygien var yrkestitel, 

vilket typ av arbetspass och 

typ av arbetsmoment.  

Sjuksköterskor och läkare 

hade lägst följsamhet till 

handhygien. De personer 

som arbetade dagpass hade 

sämre följsamhet än de som 

arbetade kväll/natt. Innan 

och efter kontakt med 

patienten och dennes 

omgivning var följsamheten 

också lägst.    

37 poäng 

90% 

Grad I 

Al-

Wazzan 

et. al. 

(2010) 

Kuwait 

Att undersöka 

följsamheten 

till 

handhygien 

bland 

vårdpersonal 

och utforska 

de upplevda 

faktorer som 

hindrar 

följsamhet.  

Kvantitativ 

Tvärsnittstu

die med 

observatione

r 

204 st 

observationer. 

935 st tillfällen 

på 6 olika 

sjukhus. 

Under en 1 

vecka. 

Observationer 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Följsamheten var högre efter 

patientkontakt än innan. Vid 

moment som tillexempel 

byte av sårkompress och 

hantering av urin och 

blodprov var följsamheten 

hög. Faktorer som hindrade 

god följsamhet till 

handhygien var att de hade 

sköra och torra händer, var 

upptagna med 

arbetsuppgifter samt att de 

använde handskar. 

34 poäng 

83% 

Grad I 

Borg et. al. 

(2009) 

Cypern, 

Egypten, 

Jordanien, 

Libanon, 

Malta, 

Marocco, 

Tunisien 

& Turkiet  

Att identifiera 

eventuella 

underliggande 

uppfattningar 

om 

handhygien 

hos 

vårdpersonal. 

Kvantitativ  2725 

frågeformulär 

besvarades 

från 

8 st sjukhus 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Följsamheten till 

handhygien före 

patientkontakt var 

signifikant lägre än efter 

patientkontakt. Den lägsta 

följsamheten till handhygien 

visade sig i situationer som 

till exempel vid kontakt med 

ytor i miljön till skillnad från 

patientkontakt då den var 

högre. 

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt. 

30 poäng 

73% 

Grad II 

       



 
 

Ciofi degli 

Atti et. al. 

(2011) 

Italien 

Att utvärdera 

uppfattningar 

hos 

vårdpersonal 

och föräldrar 

gällande 

handhygien 

och effektiva 

åtgärder för 

att öka 

följsamheten 

till 

handhygien 

på ett 

barnsjukhus.  

Kvantitativ 

Tvärsnittsst

udie 

375 st 

deltagare (139 

st 

vårdpersonal 

& 236 st 

föräldrar) 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Både vårdpersonal och 

föräldrar ansåg att 

tillgängligheten av 

handdesinfektionsbehållare 

var den faktorn som var bäst 

för att förbättra 

följsamheten. Faktorer som 

påverkade vårdpersonalens 

uppfattningar om effektiva 

åtgärder för att förbättra 

följsamheten till handhygien 

inkluderade 

arbetserfarenhet, typ av 

avdelning och tidigare 

utbildning om handhygien. 

Föräldrarna upplevde 

tidigare information om 

handhygien och tidigare 

sjukhusvistelse med barnet 

som faktorer som ökade 

följsamheten till 

handhygien. 

38 poäng 

92% 

Grad I 

Davis 

(2010) 

Storbritan

nien 

Att kvantifiera 

MRSA 

infektioner 

och 

följsamheten 

till 

handdesinfekt

ion före och 

efter en enkel 

intervention. 

Kvantitativ 

observations 

& 

intervention

sstudie 

215 st 

deltagare 

Under en 12 

månaders 

period 

Observation & 

intervention 

Beskrivande 

statistik 

Med hjälp av tejpade röda 

linjer på golv och väggar 

som markerade platsen för 

handdesinfektionsbehållare 

ökade följsamheten för alla 

personer som besökte 

avdelningen. 

Preintervention 24% till 

postintervention 62% 

(p<0,0001). Under de första 6 

månaderna fanns två fall av 

MRSAbakterier, och inga fall 

av MRSAbakterier fanns 

följande 6 månader efter 

interventionen med de 

tejpade röda linjerna. 

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt.  

30poäng 

73% 

Grad II 

Fakhry, 

Hanna, 

Anderson, 

Holmes & 

Nathwani 

(2012) 

Storbritan

nien 

Att belysa 

effekten av en 

elektronisk 

hörbar 

rörelsesensor 

som påminner 

om att 

tillämpa 

handhygien 

hos besökare 

och 

vårdpersonal 

vid 

ingångarna på 

sjukhusavdeln

ingar. 

Kvantitativ 

pre-och post 

intervention  

& 

observations

studie 

2863 tillfällen 

observerades 

på 1 sjukhus 

under en 8 

månaders 

period 

Observationer 

Interventioner 

Beskrivande 

statistik 

Följsamheten till 

handhygien ökade från 7,6% 

innan interventionen till 

49,9% efter interventionen 

(som var en inspelad röst 

som påminde alla besökare 

om att tillämpa handhygien 

innan de gick in på 

avdelningarna). Effekten av 

interventionen var 

omedelbar hos besökare. 

Följsamheten ökade gradvis 

hos vårdpersonalen.  

31 poäng 

75% 

Grad II 

Fitzpatrick 

et. al. 

(2011) 

USA 

Att utvärdera 

om ett 

utbildningspr

ogram om 

handhygien 

kan ändra 

deras kunskap 

gällande 

handhygien 

och 

Kvantitativ 

Intervention

sstudie 

244 st 

deltagare 

Intervention 

Beskrivande 

statistik 

Utbildningsprogram 

innehållande frågetest, 

powerpoint och video 

förbättrade kunskapen och 

följsamheten i praktiken 

gällande handhygien 

signifikant bland 

vårdpersonal. 

32 poäng 

78% 

Grad II 



 
 

vårdrelaterade 

infektioner 

samt om 

programmet 

ökar 

följsamheten i 

praktiken. 

Girou et. 

al. (2004) 

Frankrike 

Att mäta hur 

felaktig 

användning 

av handskar 

begränsar 

följsamheten 

till 

handhygien 

och utsätter 

patienten för 

infektioner. 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations

studie 

784 st 

observationer 

120 st 

deltagare 

 

Observationer 

Beskrivande 

statistik 

64,4% avvårdpersonalen tog 

inte av sig handskarna och 

spritade händerna mellan 

olika patientkontakter eller 

innan de skulle utföra ett 

nytt vårdmoment som 

krävde strikt aseptik, vilket 

var en stor faktor till varför 

följsamheten till handhygien 

var dålig.  

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt. 36 

poäng 

87% 

Grad I 

Haessler, 

Bhagavan, 

Kleppel, 

Hinchey & 

Visintaine

r (2012)  

USA 

Att pröva 

deras hypotes 

att förebilder 

och 

grupptryck 

bland 

medicinska 

team skulle 

påverka 

följsamheten 

till 

handhygien. 

Kvantitativ 

observations

studie 

256 st unika 

patientmöten 

1462 tillfällen 

observerades 

bland 9 st 

team. 

Observationer 

Beskrivande 

statistik 

Om den första personen som 

gick in i ett patientrum 

utförde handhygien, utförde 

64% av efterföljande också 

detta. Jämfört med 45% om 

den första personen inte 

utförde handhygien vid 

patientkontakt. 

32 poäng 

78% 

Grad II 

Harne-

Britner, 

Allen & 

Fowler 

(2010) 

USA 

Att undersöka 

initiala och 

varaktiga 

effekter av 

utbildnings 

och beteende 

interventioner 

gällande 

följsamheten 

till 

handhygien, 

samt 

relationen 

mellan 

följsamheten 

till 

handhygien 

och 

vårdrelaterade 

infektioner.  

Kvantitativt 

kvasi-

experiment 

1203 

observationer 

på 3 vårdavd. 

Kvasi-experiment 

Beskrivande 

statistik 

Utbildning och positiv 

feedback var faktorer som 

ökade följsamheten till 

handhygien. 

Experimentgruppen som 

hade mål varje månad (både 

personliga och 

gemensamma mål) gällande 

följsamheten till handhygien 

och blev belönade om målen 

nåddes, hade signifikant 

skillnad gällande 

följsamheten till 

handhygien. 

34 poäng 

82% 

Grad I 

Hauteman

iere et. al. 

(2009) 

Frankrike 

Att belysa 

faktorer 

associerade 

med dålig 

följsamhet till 

handhygien 

hos sjukhus 

personal som 

använder 

alkoholbasera

d gel samt 

effekten av ett 

utbildningspr

ogram. 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations

studie 

3067 st 

deltagare 

Observationer 

Interventioner - 

frågeformulär  

Beskrivande 

statistik 

Kvinnorna hade högre 

följsamhet till handhygien 

och bättre teknik än 

männen. Tidigare 

arbetserfarenheter hos 

speciellt äldre 

sjuksköterskor demosterade 

mycket bättre följsamhet än 

alla andra yrkeskategorier. 

Faktorer som smycken och 

långa naglar var associerade 

med låg följsamhet till 

handhygien. 

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt. 32 

poäng 

78% 

Grad II 



 
 

Jamal, 

O’Grady, 

Harnett, 

Dalton & 

Andresen 

(2012) 

Australien 

Att uppnå en 

hållbar 

förbättring av 

handhygien 

och minska 

vårdrelaterade 

infektioner. 

Kvantitativ 

Observation

studie 

Intervention

sstudie 

35000 st 

observationer 

på 1 sjukhus 

under 5 år. 

Observationer 

Interventioner 

Beskrivande 

statistik 

Faktorer som till exempel ett 

starkt ledarskap, 

lättillgängliga behållare med 

handdesinfektion, ett 

mångsidigt 

utbildningsprogram samt 

kontinuerlig feedback av 

prestationer visade sig ha en 

hållbar och förbättrad 

följsamhet till handhygien, 

från 23% 2006 till 87% 2011. 

37 poäng 

90% 

Grad I 

Knoll, 

Lautenschl

aeger & 

Borneff-

Lipp 

(2010) 

Tyskland 

Att beskriva 

om externa 

faktorer har 

någon 

påverkan på 

vårdpersonals 

följsamhet till 

handhygiensr

utiner. 

Kvantitativ  

Observation

sstudie 

(Kvalitativ 

med 

intervjuer) 

181 st 

deltagare 

Under 1 år. 

Observationer 

Intervjuer 

Beskrivande 

statistik 

Externa faktorer så som hög 

arbetsbelastning på grund 

utav låg personalstyrka 

skapade stress som 

minskade följsamheten till 

handhygien. Faktorer som 

till exempel hygienträning 

både i grupp och 

individuellt samt 

kommunikation bidrog till 

en ökande följsamhet till 

handhygien bland 

vårdpersonalen. 

31 poäng 

75% 

Grad II 

 

Korniewic

z & El-

Masri 

(2008) 

USA, 

Kanada 

Att belysa 

faktorer 

associerade 

med 

följsamheten 

till 

handhygien 

hos 

vårdpersonal 

under 

rutinmässiga 

arbetsmoment 

Kvantitativ 

observations

studie  

612 tillfällen 

observerades 

47 st deltagare 

(19%) 

Observation & 

frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Följsamheten till 

handhygien högre vid 

högriskmoment som tex 

blodprovstagning och 

tömning av urinpåsar. 

Följsamheten var lägre vid 

lågriskmoment som tex 

administrera orala 

mediciner och vara stöd vid 

promenad.    

38 poäng 

92% 

Grad I 

Larson et 

al. (2005) 

USA 

Att jämföra 

två olika 

handdesinfekt

ionsbehållare, 

en manuell 

och en 

automatisk 

sensorstyrd 

behållare. 

Kvantitativ  

Cross-over 

intervention

sstudie 

306 timmar 

observerades 

på 2 vårdavd 

på 1 sjukhus. 

Under 2 

tillfällen á 2 

månader. 

Observation 

Intervention 

Beskrivande 

statistik 

De automatiska 

sensorstyrda 

handdesinfektionsbehållarn

a användes avservärt mer än 

de manuella behållarna. 

Följsamheten till 

handhygien var högst bland 

annat före direkt kontakt 

med patient, efter att ha tagit 

på patientents intakta hud 

samt efter användning av 

handskar. 

36 poäng 

87%  

Grad I 

Lebovic, 

Siddiqui & 

Muller 

(2013) 

Kanada 

Att utvärdera 

uppfattningar 

om 

följsamheten 

till 

handhygien i 

epoken av 

handdesinfekt

ion.  

Kvantitativ 

Longitudell 

observations

studie 

3487 st 

deltagare 

7364 tillfällen  

Under 2 år 

Observationer 

Intervention 

Beskrivande 

statistik 

Högre följsamhet till 

handhygien visades efter 

kontakt med kroppsvätskor, 

efter patientkontakt samt 

när handskar användes. 

Handskar användes mer 

frekvent hos patienter som 

var isolerade.  

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt.  

33 poäng 

80% 

Grad I 

Mertz 

(2011) 

Kanada 

Att belysa 

riskfaktorer 

som är 

relaterade till 

dålig 

följsamhet av 

handhygien. 

Kvantitativ 

observations

studie 

9511 tillfällen 

observerades 

13 sjukhus – 

123 

avdelningar 

Observation 

Beskrivande 

statistik 

Riskfaktorer som kunde 

bidra till sämre följsamhet 

till handhygien var till 

exempel att avdelningen 

inte hade enbäddsrum, dålig 

tillgänglighet av 

handdesinfektionsbehållare, 

30 poäng 

73% 

Grad II 



 
 

när försiktighetsåtgärder vid 

kontakt av patient ej 

uppmärksammades samt 

yrkestitel.   

Pires dos 

Santos et. 

al. (2013) 

Brasilien 

Att utvärdera 

följsamheten 

till 

handhygien 

och eventuella 

skillnader 

beroende på 

säsong. 

Kvantitativ 

observations

tudie 

17664 tillfällen 

observerades 

på 3 vårdavd 

på 1 sjukhus 

under en 3-års 

period. 

Intervention 

Observation innan 

och efter 

intervention 

Beskrivande 

statistik 

Följsamheten ökade från 

30% innan intervention till 

56% efter interventionen. 

Interventionen innehöll 

faktorer så som lättare 

tillgänglighet till handfat 

och handdesinfektion, 

utbildning och feedback 

varje månad.  

Följsamheten var högre 

bland sjuksköterskor i 

jämförelse med andra 

yrkeskategorier. 

Följsamheten till 

handhygien var lägre under 

sommaren och vintern och 

högre på våren.  

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt. 

33 poäng 

80% 

Grad I 

 

 

 

Wendt, 

Knautz & 

von Baun 

(2004) 

Tyskland 

Att undersöka 

hur ofta 

vårdpersonal 

spritar 

händerna 

vidvarje 

specifikt 

arbetsmoment

, rankat enligt 

Fulkersson 

skalan.  

Kvantitativ 

observations

studie 

2138 st 

observationer 

gjordes på 16 

vårdavd på 1 

sjukhus. 

Observationer 

Beskrivande 

statistik 

Faktorer som påverkade 

följsamheten till handhygien 

var beroende på hur 

smutsigt arbetsmomentet 

var. Lägre nivå av 

handhygien sågs vid 

kontakt med matieral som 

inte hade varit i kontakt 

med patienten. Högsta nivå 

av handhygien sågs vid 

arbetsmoment som 

innefattade feces. Även vid 

kontakt med kontaminerade 

material var nivån av 

handhygien hög. 

Etiska 

aspekter 

saknas. 

God 

kvalitet i 

övrigt. 

36 poäng 

88% 

Grad I 

 


