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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulanssjukvården har under en tidsperiod på cirka femton år 
utvecklats från en ren transportorganisation till att numera vara en del i 
vårdkedjan. De förbyggande åtgärderna vad det gäller basala rengörings- och 
hygienrutiner måste därför beaktas och följas redan i prehospital miljö för att 
minimera riskerna för spridning av patogener. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonal upplever att 
följa de basala hygien- och rengöringsrutiner som redan finns. 
 
Metod: I studien deltog 22 personer. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes 
och bandades på två ambulansstationer i mellersta och norra Sverige. Tio män 
och tolv kvinnor med en anställningstid mellan 2 – 37 år deltog i studien. Det 
inspelade materialet analyserades sedan genom kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Ambulanspersonalens upplevelser av att följa basala hygien- och 
rengöringsrutiner var olika på många plan. Det fanns skiftande uppfattningar 
om vad som är rent eller inte. De egna bristerna i hygienarbetet bortförklarades 
med hänvisning till att andra inte heller sköter sitt jobb. Ledningen hade ett 
stort ansvar i hygienarbetet genom att utarbeta tydliga rutiner och riktlinjer 
samt att uppföljningen måste bli mycket bättre. Material i utrustning och design 
av bilar var även det ett hinder i följsamheten. 
 
Slutsats: Följsamheten till hygien- och rengöringsrutiner upplevdes svår på 
många sätt av en stor del av deltagarna. För att undvika en osäkerhet bland 
personalen om vad som gäller i hygienarbetet måste ledningen åtgärda brister i 
rutiner och riktlinjer. Att få vara delaktig i materialval och design på utrustning 
och bilar skulle underlätta följsamheten.    
 
Nyckelord: Ambulanspersonal, följsamhet, innehållsanalys, rutiner, uppföljning, 
vårdrelaterade infektioner. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Abstract 
Background: The ambulance service has over a period of about fifteen years 
develped from a pure transport organization to now be a part of the continuum 
of care. The preventative measures when it comes to basic cleaning and hygiene 
must be observed and adhered already in the prehospital environment to 
minimize the risk of spread of pathogens. 
 
Purpose: The purpose of this study was to investigate how ambulance personell 
perceive that follow the basic hygiene and cleaning practices that already exist. 
 
Method: A total of 22 people participated in the study. Four focus group 
interviews were conducted and taped at two ambulance stations in the central 
and northern Norrland. Ten men and twelve women with an employment 
length between 2-37 years were included in the study. The recorded material 
was then analyzed by qualitative content analysis. 
 
Result: Ambulance personnel experiences of following basic hygiene and 
cleaning procedures were different on many levels. There were divergent views 
on what is clean or not. Their own shortcomings in hygiene work were 
explained away by reference that others neither did the job. Management had a 
big responsibility in hygiene efforts by developing clear procedures and 
guidelines, and to follow-up must be much better. Material of equipment and 
design of cars was also a barrier in compliance. 
 
Conclusion: Adherence to hygiene and cleaning procedures were experienced 
difficult in many ways by a large part of the participants. To avoid confusion 
among staff about what applies in sanitary work, management must address 
gaps in procedures and guidelines. To be involved in material selection and 
design at equipment and vehicles would ease compliance. 
 
Keywords: Ambulance personnel, adherence, content analysis, healthcare 
associated infections, monitoring, procedures. 
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Inledning 
Som anställda inom ambulanssjukvården har vi under de senaste femton åren 
märkt en stor utveckling av ambulansverksamheten från att ha varit en ren 
transportorganisation till att numera ingå som en länk i den totala vårdkedjan. 
Detta innebär även att de förbyggande åtgärderna i form av till exempel basala 
hygienrutiner bör starta redan i de drabbades hem av ambulanspersonalen på 
plats, då i många fall en avancerad behandling och övervakning kan påbörjas 
redan i hemmet.  
I två nyligen genomförda studier om ambulanspersonals följsamhet till basala 
hygien- och rengöringsrutiner visar Emanuelsson, Karlsson, Castrén och 
Lindström (2012)  i den första studien att följsamheten var låg. Studien visade 
på att endast 3 procent av ambulanspersonalen följde samtliga basala 
hygienrutiner. Vid endast 2 av 68 vårdtillfällen följdes hygienrutinerna på alla 
punkter. De anser att detta kan vara en följd av att förutsättningarna ser 
annorlunda ut inom ambulanssjukvården än vid vård inne på sjukhuset.  
I den andra studien av Forsberg och Thaning (2012) som är en kvantitativ 
enkätstudie fann även de en bristande följsamhet till de basala hygienrutinerna. 
Till exempel så bär 20 procent av deltagarna i studien alltid eller ofta klockor 
eller ringar på händer och underarmar och 37 procent byter aldrig eller sällan 
arbetskläderna efter avslutat pass. Vidare redovisar de att 35 procent aldrig 
eller sällan rengör patientbåren mellan transporterna samt att 20 procent av 
deltagarna inte visste om det skedde en dokumenterad uppföljning av de 
dagliga rengöringsrutinerna.  

Bakgrund 
Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett viktigt problemområde när det gäller 
patientsäkerheten och vårdhygieniska frågor har alltid haft en central roll i det 
aktiva arbetet för patientens säkerhet. Vårdrelaterade infektioner och dess 
betydelse har också lyfts fram i Socialstyrelsen översikt ” Patientsäkerhet och 
patientsäkerhetsarbete” från år 2004 (Socialstyrelsen, 2006).  
Enligt en mätning från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, år 2008, så 
visade det sig att drygt 10 % av alla patienter som var inlagda på landets 
sjukhus var drabbade av en vårdrelaterad infektion, det kan dock inte visas var 
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i vårdkedjan patienterna smittas eller kontamineras primärt vilket innebär att 
tänkbara smittställen kan innefatta både primär- och ambulanssjukvården.  
De vanligaste infektionerna var urinvägsinfektion, hud och sår infektion samt 
lunginflammation (Socialstyrelsen, 2008). VRI är inte unikt för Sverige. 
Omkring 4.1 miljoner patienter i EU drabbas varje år. Detta innebär längre 
sjukdomstid och ökad dödlighet och samtidigt också en ökad kostnad för 
samhället. Infektionerna är ofta svårbehandlade eftersom de orsakas av 
bakterier som är antibiotikaresistenta (Europeiska kommissionen/folkhälsa, 
2013). År 2011 anmäldes 1884 fall av metecillinresistenta gula stafylokocker 
(MRSA). Jämfört med år 2010 är detta en ökning med 19 %.  Antalet 
anmälningsfall av MRSA har ökat varje år sedan sjukdomen blev 
anmälningspliktig. Dock ses en anmärkningsvärt stor ökning under 2011 (t.ex 
Mäkitalo & Sellström, 2012). Al-Damouk, Pudney & Bleetman (2003) menar i 
sin studie att så mycket som 30 procent av de vårdrelaterade infektionerna i 
Storbritannien kunde undvikas om bara de basala hygeinrutinerna följdes. De 
visar även att antalet infektioner kraftigt kan reduceras genom så enkla medel 
som att sprita händerna mellan varje patientkontakt och att tydliga och 
lättillgängliga riktlinjer utarbetas vad det gäller invasiva åtgärder eller 
undersökningar som anläggande av perifer venkateter, venös- och arteriell 
provtagning.  
 
Trampuz och Widmer (2004) menar i sin studie att det är vårdspersonalens 
händer som är överföringsvägen av patogener till patient.  Detsamma gäller för 
personal inom akut- och ambulanssjukvård.  Noggrann handhygien kan 
förebygga vårdrelaterade infektioner och spridning av antimikrobiell resistens. 
De pekar vidare på faktorer som bidragit till låg följsamhet när det gäller 
handhygien, dessa är till exempel bristande tillgång till tvättställ, den tid det 
krävs för att utföra handtvätt, irriterande kontakteksem i samband med 
exponering av tvål och vatten, hög arbetsbelastning, bristande kunskap bland 
vårdpersonal däribland också inom akut och ambulanssjukvård samt 
misslyckandet av administrativa ledare att göra handhygien till en institutionell 
prioritet. Trampuz och Widmer (2004) menar även att användandet av 
alkoholbaserade desinfektionsmedel för handrengöring kan anses som mycket 
effektivare för att oskadliggöra mikroorganismer samt att de även är 
skonsammare mot huden i jämförelse med konventionell tvätt med tvål och 
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vatten.  Turnberg et al. (2008) visar även de i sin studie att följsamheten till 
hygienrutiner till stor del är beroende av tillgång till dokumenterade rutiner 
där möjlighet till uppföljning finns. Saknades regelbunden information eller 
utbildning angående vikten av att följa ovan nämda rutiner leder även detta till 
sämre följsamhet då personalen inte ser sambandet med deras bristande hygien 
och patienternas infektioner som endera drabbar nya patienter på grund av 
smittspridning eller försämrar redan immunosupprimerade patienter.   
Al-Damouk et al. (2003) fann att akutpersonal på ett sjukhus i England samt ett 
i Nya Zeeland hade undermåliga aseptiska rutiner när det gäller invasiva 
behandlingar eller ingrepp på varje enskild patient, men rutinerna för 
handdesinfektion mellan patienterna hade även de stora brister. De menar 
vidare att den största anledningen till detta var personalens upplevda 
arbetsbelastning, var det stor belastning med många patienter blev 
hygienföljsamheten lidande. För att komma till rätta med detta tror de att det är 
viktigt med tydliga riktlinjer med möjlighet till uppföljning av ledningen på 
arbetsplatsen, samt utbildning av personalen. Även di Martino, Ban, Bartoloni, 
Fowler, Sanjay Saint & Mannelini (2011) visar på att när akutpersonal upplever 
en hög arbetsbelastning med många arbetsuppgifter som många gånger ska 
skötas samtidigt minskar följsamheten till de basala hygienrutinerna. 
Sahay et al (2010) har i sin studie gjort en jämförelse i följsamhet i handhygien 
bland sjukvårdspersonal och funnit att ambulanspersonal är sämre på sin 
handhygien än vad sjuksköterskor och doktorer inne på sjukhus är. Skillnader 
fanns också mellan hur handhygienen sköttes dagtid jämfört med nattetid. 
Lägst följsamhet att sköta handhygienen kunde ses nattetid. McGuire-Wolfe, 
Haiduven & Duncan-Hitchcock (2012) redovisar i sin studie vad som hindrar 
eller försämrar en adekvat handhygien bland ambulanspersonal i USA. Detta 
visar sig vara att personalen helt enkelt glömmer bort att utföra handhygien 
före och efter patientkontakt (28,9%), vissa tror att man har en bra handhygien 
genom att bara använda handskar utan att kombinera detta med tvätt och 
handsprit (8 %) samt att en del helt enkelt inte orkar sköta handhygienen (2,7 
%). 
 
Att kontrollera spridning av patogener i sjukhusmiljöer, samt att ha goda 
hygienrutiner baserad på rengöring och desinfektion av kontaminerade ytor 
med biologiskt material är obligatoriska krav. Samma förfarande har använts 
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för ambulanser och för medicinsk- och annan utrustning efter att de använts av 
smittförande patient. Manuell desinfektion är både tids och arbetskrävande och 
det kan finnas svårigheter i att säkerställa dess täckning. Interna delar kan vara 
svåra att sanera. Ambulanser som transporterar patienter med smittsamma 
sjukdomar kan ofta vara förorenade på grund av dess speciella konstruktion 
med det lilla trånga utrymme som råder i en ambulans och därmed också 
närheten till all utrustning (Andersson et al 2004). 
I flera studier anses rutinmässig fordonstvätt vara en fråga av stor betydelse. I 
en studie som utfördes på den Walesiska ambulansen, rapporterade 
besättningar att det ofta bara var möjligt att rengöra ett fordon en gång under 
ett åtta timmars skift. Om ett ambulansärende resulterade i spill av 
kroppsvätskor, var möjligheten till fordonstvätt beroende av tillgången till 
utrustning och tvättmedel på det aktuella sjukhuset där avlämnandet skedde. 
Städutrustning och tvättmedel var ofta minimal och otillräcklig. Dessutom var 
mängden tillgänglig tid för rengöring av fordonet innan nästa nödsamtal, en 
kritisk faktor i i förhållande till hur mycket tid som personalen kunde avsätta 
till städning av ett fordon. Det fanns heller ingen speciell städutrustning för 
fordon och inget standardiserat rengöringsmedel eller rengöringsprotokoll 
(Nigam & Cutter, 2003). 
Även Noh (2011) anser i sin studie att ambulansen är en källa till spridning av 
patogener eftersom man transporterar patienter med olika sjukdomar eller 
infektioner. Noh (2011) menar vidare att för att förhindra ambulanserna från att 
vara en källa till överföring av smitta mellan olika patienter eller besättningar i 
ambulans, så bör en strikt infektions kontroll genomföras och övervakas med 
hjälp av någon form av protokoll eller checklista. I en amerikansk studie av 
Alves och Bisell (2008) gjordes en oanmäld kontroll med avsikt att undersöka 
bakterieförekomst i ambulanser. Prover togs från fem platser i fyra av de 
tjänstgörande ambulanserna vid den aktuella tidpunkten. Resultatet vid 
kontrollen visade att fyra av sju bakteriearter uppvisade ett mönster för att de 
skulle kunna ge en kraftig vårdrelaterad infektion och tre av dessa fyra visade 
även upp betydande mönster för antibiotikaresistens. I Eibicht och Vogel´s 
(2011) tvärsnittsstudie visar de på att förekomsten av MRSA i ambulanser 
Tyskland framför allt finns inom de kontaktytor som finns mot patienten i 
ambulanserna, så som kudde och handtag på bårarna. Hignett, Crumpton & 
Coleman (2008) menar i sin studie att när nya modeller av ambulanser ska 
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designas är det av stor vikt att redan på ritstadiet planera utrymmen så de är 
lättstädade och av tåliga material där mikroorganismer ej kan gro så lätt.  
Vidare är det av stor vikt att förvaringsutrymmen för till exempel handskar och 
skyddsförkläden är lättåtkomliga så de utan problem kan nås av arbetande 
personal under arbetets gång.  
Så tidigt som under 1800-talets mitt betonade den för modern omvårdnad så 
viktiga Florence Nightingale att en av huvudprinciperna för god omvårdnad är 
renlighet. Nightingale ansåg att den främsta omvårdnadsuppgiften var att 
avlägsna och hindra synligt och icke synligt smuts inom patienternas område 
(Kirkevold 2000).  Nightingale (1859) belyser även vikten av regelbundna 
klädbyten samt en noggrann handhygien. Sjuksköterskor skall hela tiden ha 
detta i åtanke för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 
Då tidigare redovisade arbeten och artiklar tydligt visar att de basala hygien- 
och rengöringsrutinerna kan följas mycket bättre har det inspirerat oss att 
genomföra denna studie för att öka förståelsen till hur ambulanspersonal 
upplever följsamheten till hygien- och rengöringsrutiner. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonal upplever att följa 
de basala hygien- och rengöringsrutiner som redan finns. 

Metod 
En kvalitativ studie genomfördes som handlade om ambulanspersonals 
upplevelser och uppfattningar gällande följsamhet till basala hygien- och 
rengöringsrutiner. 

Deltagare 
Studien genomfördes vid fyra enheter inom ambulansen i mellersta och norra 
Sverige. Intervjugrupperna bestod av sammanlagt 22 personer fördelat på fyra 
grupper med 5-6 personer i varje grupp. Grupperna bestod av 
ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor samt ambulanssjuksköterskor. 
Anställningstiden på intervjudeltagarna varierade mellan 2-37 års tjänstgöring 
inom ambulanssjukvården. Intervjugrupperna bestod av både kvinnor och 
män. 



 6 

Fokusgruppsintervjuer 
Insamling av data till studien skedde genom fokusgruppsintervjuer. 
Fokusgrupper kan användas som ensam metod för att studera människors 
föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne, men även som en 
av flera undersökningsmetoder. I jämförelse med individuella intervjuer ger 
fokusgruppsintervjuer ett större djup och det sammanhang som forskaren 
behöver för att få en djupare förståelse av vad som ligger bakom människors 
tankar och erfarenheter vilket i slutändan ger en större bredd av data (Wibeck 
2010). Tursunovic (2002) menar att den relativa styrkan hos 
fokusgruppsintervjuer ligger i dess förmåga att observera interaktioner kring 
ett samtalsämne. Detta är enligt Tursunovic den främsta orsaken till att 
fokusgruppsintervjuer ibland föredras framför individuella intervjuer. 
Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att gruppen inte är för stor. Ett lämpligt antal 
deltagare är mellan 4-6 personer. Detta anser Wibeck vara tillräckligt för att få 
fram olika uppfattningar samt för att alla skall bli delaktiga i diskussionen. 
Storleken på gruppen påverkar gruppdeltagarnas utrymme och forskaren 
möjlighet att hantera gruppen på ett tillfredsställande sätt (Wibeck 2010). 
Intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide(bilaga 1). Frågeområdena 
i intervjuguiden var en hjälp för deltagarna i intervjun att hålla sig till ämnet. 
Intervjun varade ungefär en timme och spelades in. Under intervjun agerade en 
av oss moderator och var den aktiva som ställde frågor utifrån intervjuguiden 
medan den andra satt tyst som observatör och var uppmärksam på 
interaktioner mellan intervjudeltagarna som sedan skrevs ner.  
Fokusgruppsintervjun avslutades med en sammanfattning av det som sagts och 
deltagarna fick möjlighet att lägga till eller korrigera eventuella 
missuppfattningar. 

Analys 
Bearbetning och analys av materialet gjordes av oss båda tillsammans. Vi 
använde oss av manifest innehållsanalys som metod. Detta innebär enligt 
Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) att texten bearbetas för att få fram 
synliga och uppenbara komponenter. Det inspelade materialet transkriberades 
ordagrant och båda deltog vid transkriberingen för att minska risken för 
feltolkningar av det som sagts under intervjun.  Allt från ord som sades till 
skratt, bifall och harklingar skrevs ner. Detta för att få med så mycket som 
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möjligt från diskussionen. Papperskopior av det transkriberade materialet lästes 
igenom flera gånger av oss båda var för sig. Texten analyserades i enlighet med 
Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) och delades in i meningsbärande 
enheter, vilket innebär att texten delades upp efter sammanhang för utan att 
innehåll går förlorat. Därefter kondenseras de meningsbärande enheterna för 
att få en mer överskådlig text. De kondenserade meningsenheterna kodades, 
underkategoriserades och kategoriserades. Detta gjordes gemensamt av oss 
båda. För att lättare få en överblick över det analyserade materialet 
sammanställdes allt i tabeller. Utifrån dessa tabeller gjordes jämförelser och 
sammanslagningar så långt det var möjligt. Ur detta material bildades sex 
kategorier och fjorton underkategorier. Exempel på den kvalitativa analysen 
presenteras i tabell 1. 
Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori från innehållsanalysen. 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Om det är nån som en 
annan upplever som lite 
ohygienisk då är man ju 
mer noga med att man 
spritar saker och så efter 
en körning…om det är en 
konstaterad smitta så är 
man mer på tårna. 

Ser man att nån är 
smutsig eller har en 
känd smitta är man 
mer noga 

Ser man eller vet 
om det är man noga 

Syns det smuts så 
finns det smuts 

Upplevelsen av 
rent varierar 

Smiter flera då vill ju inte 
en annan göra det heller 
så är det…då ska det 
synas nånstans…sen att 
vi är här för patienten 
men jag är ingen Florence 
absolut inte. 

Jag vet att det är för 
patientens bästa 
men om ingen 
annan gör det 
tänker inte jag göra 
det heller 

Om ingen annan 
gör det tänker inte 
jag heller göra det 

Egen följsamhet 
påverkas av hur 
andra arbetar 

Balansen mellan 
att följa eller inte 
följa  
andra 

Det är ju mycket det där 
att ser man att…jamen 
gör inte dom nåt då skiter 
jag i det och man torkar 
där det syns 

Om ingen annan 
gör det ordentligt 
fuskar jag också 

Hur städningen 
utförs beror på 
vilka som jobbar 

Fuskar andra 
fuskar jag 

Arbets- 
kamraternas 
uppfattningar 
påverkar 
följsamheten 

…man kan ju skriva hur 
mycket rutiner som helst 
men det måste uppföljas 
på når vis 
och…uppföljningen 
behöver ju inte va snygg 
liksom men den ska 
göras 

Rutiner kan skrivas 
men de måste följas 
upp och det är 
viktigt att 
uppföljningen 
verkligen utförs 

Skrivna rutiner kan 
inte bara finnas, de 
måste följas upp 
också 

Uppföljning av 
rutiner saknas 

Behov av  
ledning och 
tydliga riktlinjer 
 

…vi har väl ingen 
hygienansvarig ens som 
kan instruera oss hur vi 
ska göra eller driva 
frågan framåt 
överhuvudtaget. 

Det finns ingen 
hygienansvarig 
som driver frågan 
framåt 

Det finns ett behov 
av någon i rollen 
som 
hygienansvarig 

Avsaknad av 
hygienansvarig  

Behov av 
utbildning 
 

Tänk dom som kräks 
bara…där spyorna far ner 
i väskor och lådor…hur 
lätt är det och få ren en 
tygväska med massor 
med grejer i? 

En tygväska med 
innehåll kan vara 
svår att rengöra om 
någon tex kräks i 
den 

Svårigheter att göra 
rent 

Felaktigt 
materialval 

Hinder i  
följsam- 
heten 
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Etiska aspekter 
Någon ansökan om tillstånd från forskningsetisk kommitté gjordes inte då 
studien var utformad på ett sådant sätt att någon etisk prövning inte krävdes 
enligt etikprövningslagen (Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté, 2012) 
eftersom inga patient- och sekretessuppgifter ingick i undersökningen.  
Samtliga stationschefer informerades om studien och dess syfte och godkände 
genomförandet(bilaga 2). Studien bygger på frivillig medverkan och föregicks 
av muntlig och skriftlig information (bilaga 3). I både den skriftliga och den 
muntliga informationen ingick information om att det var frivilligt att delta i 
studien och man som deltagare när som helst kunde avbryta deltagandet utan 
något krav på förklaring. Vidare informerades om att allt material behandlas 
konfidentiellt. Innan intervjun fick deltagarna muntligen godkänna att det som 
diskuterades i gruppen under intervjun skulle stanna mellan deltagarna efter 
avslutad intervju. 

Resultat 
Resultatet redovisas efter att vi gjort en manifest innehållsanalys i sex 
kategorier och fjorton underkategorier.  Se tabell 2 nedan. Löpande i 
resultatredovisningen presenteras citat direkt tagna från intervjuerna. 
 
Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier från innehållsanalysen. 
Kategori Underkategori 
Upplevelsen av rent varierar Ser det rent ut trivs jag 

Syns det smuts så finns det smuts 
Balansen mellan att följa eller inte följa 
andra 

Att leda genom att visa vägen 
Egen följsamhet påverkas av hur andra 
arbetar 
 

Arbetskamraternas uppfattningar påverkar 
följsamheten 

Fuskar andra fuskar jag 

Behov av ledning och tydliga riktlinjer Tydliga riktlinjer för rengöring 
Ledningen låter personalen städa olika 
Avsaknad av handlingskraftiga ledare 
Uppföljning av rutiner saknas 
Konsekvenser är viktiga för följsamheten 

Behov av utbildning Avsaknad av hygienansvarig 
Att rätt person introducerar ny personal 

Hinder i följsamheten Felaktigt materialval 
Egen följsamhet baseras på materiell 
standard 
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Upplevelsen av rent varierar 
I denna kategori ingår följande underkategorier: ”Ser det rent ut trivs jag” och 
”Syns det smuts finns det smuts”. 
 
Deltagarna i studien menar att en stor del av följsamheten till, eller bristen på 
följsamhet till hygienrutiner beror på den personliga inställningen till hur varje 
person sköter sin del i hygienarbetet och vad man som person anser vara rent 
kontra smutsigt. Om det fanns en större personlig vilja och drivkraft till detta så 
skulle följsamheten öka ordentligt enligt deltagarna. 
 
”Det är ju samma sak som med ringar det handlar ju om…vilja eller motivation att 
följa dom här riktlinjerna” 

 

Ser det rent ut trivs jag 

Några i studien framhåller att de genom att följa dessa rutiner med rengöring 
gör att de upplever en större arbetsglädje än om de skulle slarva med detta. Om 
bilarna är synligt smutsiga sjunker deras upplevelse av ett jobb där de trivs och 
jobbar då inte på ett för dem optimalt sätt i omhändertagandet av patienterna. 
 
”Jag tycker det är mycket roligare att jobba om man har en fräsch bil” 

 

Syns det smuts så finns det smuts 

Vad personal inom ambulanssjukvård anser vara smutsigt eller ej varierar men 
om det är synligt smutsigt så är följsamheten genomgående hög bland 
intervjudeltagarna att se till att deras arbetskläder byts så fort som möjligt. Om 
kläderna däremot inte ser skitiga ut är följsamheten till de basala 
hygienrutinerna genomgående låg. 
 
”Har man en fläck på byxorna då byter man…inte annars” 
 
Vid omhändertagande av patienter i ambulanser uppger intervjudeltagarna att 
i de fall där patienten var synligt smutsiga eller om det är en känd patient med 
konstaterad blodsmitta till exempel spelar in i hur stor följsamheten till 
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hygienrutiner blir. Tendensen är då att rengörings- och desinfektionsfrekvensen 
ökar efter ett sådant ärende. 
 
”Om det är nån som en annan upplever som lite ohygienisk då är man ju mer noga med 
att man spritar saker och så efter en körning…om det är en konstaterad smitta så är 
man mer på tårna” 
 

Balansen mellan att följa eller inte följa andra  
I denna kategori ingår följande underkategorier: ”Att leda genom att visa 
vägen” och ”Egen följsamhet påverkas av hur andra arbetar”. 

 

 Att leda genom att visa vägen 

Personalen menar att följsamheten till hygienarbetet kan påverkas positivt 
beroende på det egna arbetet och hur man utför det. De personligheter som 
med sitt agerande visar att de vill följa riktlinjer och rutiner får ofta med sig den 
andra personalen och detta leder då hygienarbetet i en för verksamheten positiv 
riktning.  
 
”Städar NN och man ser att hen tar ut halva bilen då är det ju svårt att sitta kvar och 
dricka kaffe…”   
 
”Man kan ju påverka genom att ta personligt ansvar” 
 
Det upplevs av personalen lättare att få en bra följsamhet om man i varje 
besättning har en liknande syn på hur hygienarbetet ska utföras på bästa sätt.  
 
”Men det gäller ju att hela besättningen på bilen är inne på det…är det en som skiter i 
det så blir det ju till slut så att alla gör det ”  
 
Likväl menar de att samtal i arbetsgruppen kan medföra gemensamma beslut 
som leder till att hela arbetsgruppen får en likartad hållning till att följsamheten 
mot de basala hygienrutinerna följs till en bättre grad. 
 
”Fast man skulle ju kunna gemensamt säga att nu har vi inga ringar…Ja om alla skulle 
komma överens om det ja.” 



 11 

 

Egen följsamhet påverkas av hur andra arbetar  

Många deltagare i studien menar att de personligen har det ansvar som krävs 
för att det ska vara en bra följsamhet gällande hygienen i bilar och utrustning 
men att de på grund av sina kollegors ointresse till att följa riktlinjer och rutiner 
även de slutar med hygienarbetet då de upplever sig ensamma i detta arbete 
vilket de inte är beredda till.  
 
”Det är för att man inte vill göra allt själv…jag kan lägga ner hur mycket tid som helst 
bara jag vet att alla andra gör det också…men gör inte alla andra det så skiter då fan jag 
i det också.” 
 
Det framkom även under intervjuerna att en del personal struntar i detta arbete 
då de menar att de gör något utöver det vanliga omhändertagandet om de även 
skulle sköta de basala hygienrutinerna vilket de inte tycker ingår i deras arbete. 
 
”…sen att vi är här för patienterna men jag är ingen Florence absolut inte” 

Arbetskamraternas uppfattningar påverkar följsamheten 
Under denna kategori finns underkategorin: ”Fuskar andra fuskar jag”. 
 
Synen på vad som är accepterat ur hygienhänseende varierar hos personalen. 
En del anser det vara okej att bära stora smycken eller klockor, andra tycker att 
det är förkastligt men ser själva inga problem med att bära ring i sitt arbete. De 
som bär accessoarer anses av övriga kollegor som fåfänga då de anses ha ett 
fokus att se bra ut på jobbet.  
 
”men jag vet ju att många har ju stora smycken och allting på sig som jobbar jag vet 
inte om man ska se cool ut eller snygg eller?” 
 
Uppfattningen om vad man får och inte får göra eller bära på sig under ett 
arbetspass kopplas under intervjuerna mycket mot hur information och rutiner 
presenteras till den anställde och framförallt då i början på anställningen på den 
aktuella arbetsplatsen. Det som deltagarna i studien upplevde som den metod 
som snabbast gav resultat i hur man på arbetsplatsen ser på saker och ting var 



 12 

att de fast anställda kollegorna direkt adresserade till de nyanställda vad som 
var okej eller inte enligt gällande rutiner. 
 
”…jag skulle inte komma med ringar om jag första dan får höra ”ja här har vi inga 
ringar eller armband” då skulle ja inte komma dan efter med dom” 

 

Fuskar andra fuskar jag 

Hur städningen utförs kan bero på vilka som jobbar. Några deltagare ansåg att 
det ibland var okej att strunta i städning och hygienarbete beroende på vem 
man jobbar med för stunden. Andra var av åsikten att om ingen annan utför 
arbetet ordentligt så kan även de fuska. De ansåg det berättigat att missköta sitt 
egna hygienarbete genom att skylla sitt agerande på andra. 
 
”NN och jag skulle kanske kunna säga så här ”Nämen vi skiter i det här vi gör det sen” 
eller beroende på vem man jobbar med så kan man nog kanske komma undan” 
 
”Det är ju mycket det där att ser man att…jamen gör inte dom nåt då skiter jag i det 
och man torkar där det syns” 

Behov av ledning och tydliga riktlinjer 
I denna kategori ingår underkategorierna: ”Tydliga riktlinjer för rengöring 
saknas”, ”Ledningen låter personalen städa olika”, ”Avsaknad av 
handlingskraftiga ledare”, Uppföljning av rutiner saknas” och ”Konsekvenser 
är viktiga för följsamheten”. 

 
Tydliga riktlinjer för rengöring saknas 

Personalen anser att det saknas tydliga riktlinjer för hur rengöringen i bilarna 
skall utföras. Man menar att det är viktigt med tydliga riktlinjer som visar på 
hur rengöringen skall utföras annars blir det lätt att alla gör olika. 
 
” För det första att det finns riktlinjer på vad vi skall göra och hur vi ska göra….som det 
är nu blir det ju lite hur som helst….” 

  

 



 13 

Ledningen låter personalen städa olika 

Många i personalgruppen upplever att ledningen tillåter personalen att städa 
olika. Man anser också att inget enhetligt rengöringsmedel används. Det finns 
heller inga instruktioner hur de nuvarande rengöringsmedel som finns skall 
användas. Alla har sin egen uppfattning om vad som är städning och hur den 
skall utföras. Det framkommer i intervjuerna att det händer att samma 
städmaterial används både i vårdutrymmet och i förarutrymmet. 
 
” Ja vissa använder såpa och vissa spritar och det är inge uppstyrt hur vi skall 
göra…vissa gnussa lite där och andra gnussar lite här…samma trasor fram som bak…” 

 

Avsaknad av handlingskraftiga ledare 

Många av deltagarna i studien ansåg det som ett problem att ledningen inte 
bryr sig om att ta itu med de som slarvar med rengöringen i bilarna. Det fanns 
en allmän uppfattning om att så länge chefen inte bryr sig så bryr sig inte de 
som slarvar heller. 
 
” Men det är väl problemet med alla frågor egentligen…det tar ju tid med allt ibland 
händer ingenting och jag menar…så länge det inte händer något så kommer ju aldrig 
nån bry sig heller…” 

 

Uppföljning av rutiner saknas 

Deltagarna anser att det inte bara ska finnas skrivna rutiner utan de måste även 
följas upp på ett för verksamheten optimalt sätt. Det anses av deltagarna som 
mycket viktigt att uppföljningen verkligen utförs. Som det är nu menar många 
att det helt saknas rutiner för uppföljning och vem som skall ansvara och utföra 
dem. 
 
” man kan skriva hur mycket rutiner som helst men det måste uppföljas på nåt vis 
och…uppföljningen behöver ju inte vara snygg liksom men den ska göras…” 
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En del av de tillfrågade ansåg att det skulle vara lättare att följa rutiner om de 
vore kopplade till lönen på något vis och bör vara en självklar del i 
lönesamtalen. 
 
”…och plus om man kunde koppla det till typ lönesamtalen skulle det nog ta bättre” 

 

Konsekvenser är viktiga för följsamheten 

Under intervjuerna framkommer ett mönster där deltagarna uppger att om 
följsamheten till hygienrutinerna ska bli bättre måste det synliggöras vilken 
personal som sköter sitt jobb enligt gällande rutiner. Detta menar de kan utföras 
genom en regelbunden uppföljning där den personal som inte följer 
hygienrutinerna meddelas konsekvenser så snart det är möjligt. Ansvaret för att 
detta ska utföras menar deltagarna ska ligga på chefen på respektive 
arbetsplats. 
 
”märker dom också om vissa sitter och dricker kaffe och dom andra går ner och 
städar…ge dom repressalier på en gång det ska hända nåt och vet man att den här 
chefen bryr sig om vad jag gör då gör man rätt också…”   

Behov av utbildning 
I denna kategori ingår underkategorierna: ”Avsaknad av hygienansvarig” och 
”Att rätt person introducerar ny personal”. 

 

Avsaknad av hygienansvarig 

Det framkom att det fanns ett stort behov av någon i rollen som 
hygienansvarig. Någon som var ansvarig och drev frågan framåt och samtidigt 
kunde instruera personalen hur rengöringen skulle utföras på rätt sätt. 
 
” vi har väl ingen hygienansvarig ens som kan instruera oss hur vi ska göra eller driva 
framåt överhuvudtaget…” 

 

Att rätt person introducerar ny personal 

I stort sett all personal anser att det är viktigt när man kommer som ny till 
jobbet att man får rätt typ av introduktion. Många hävdade att man blir präglad 
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av den person som man går introduktionen med och att det på så sätt går att se 
vem man gått introduktion med. Detta anses ha stor betydelse för det fortsatta 
arbetet. 
 
” Ja de är jäkligt viktigt med vem man går med…det ser vi ju här också man kan ju se 
vilken man gått med liksom…” 

Hinder i följsamheten 
I kategorin Hinder i följsamheten ingår underkategorierna: ”Felaktigt 
materialval” och ”Egen följsamhet baseras på materiell standard”.  

 

Felaktigt materialval 

Många anser att materialvalet många gånger försvårar rengöringen och på så 
sätt försämras hygienen i bilarna. Ett exempel som framkom var väskorna som 
finns i bilen och då framförallt läkemedelsväskan. Det fanns önskemål om att 
väskan borde vara i ett material som vore lättare att torka av för att göra dessa 
mer hygieniska. 
 
” Ja det skulle va lättare att tvätta väskerna…det tittar ingen på…bara att dom är grön 
och stor…tänk om dom var av plast eller gummi så det gick att torka dom…” 

 

Egen följsamhet baseras på materiell standard 

Personalen menar att det är roligare att hålla rent om man ser att det blir rent. 
Om saker inte går att få ren och ser smutsigt ut ändå hur man än försöker att 
hålla rent då är det inte meningsfullt att städa och då ger man upp och ingen 
anstränger sig.  
 
” Sen är det ju inge roligt att följa när väskerna är blodig…går inte att få ren den åker 
man omkring med…allting ser halvdassigt ut liksom jamen varför anstränga sig då och 
sprita och dona överallt…när man ändå har dassiga saker de blir inge roligt…” 
 
Vidare anser man att det finns svårigheter i att utföra rengöring på rätt sätt i 
bilarna. Bilarna är konstruerade så att rengöringen försvåras. Man menar att 
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bilens utformning med trånga utrymmen gör det svårt att komma åt överallt 
eftersom många utrymmen är svåråtkomliga. 
 
” Det är väl utformningen överlag på bilrackarna…jamen…väggen mot spineboarden 
och bårsläden hur fan kommer man åt där överhuvudtaget…måste ha en jävla pinne och 
hålla på om det ligger blod och skit där…” 

Metoddiskussion 
Eftersom vi ville undersöka ambulanspersonalens upplevelser av att följa de 
gällande hygien- och rengöringsrutiner som redan finns valde vi att göra fyra 
fokusgrupper där intervjupersonerna sitter i en grupp och diskuterar samma 
ämne. I intervjun utgår man från en intervjuguide och en moderator guidar 
gruppen under diskussionen utan att ingripa för mycket. I och med att 
personerna i intervjugruppen koncentrerar sig på samma specifika fråga och 
kan dela med sig av värderingar och egna synpunkter kring frågan så kommer 
det fram flera perspektiv och variationer i processen (Kvale & Brinkman, 2009). 
Personer som ingår i en fokusgrupp utmärks bland annat av att de delar en 
gemensam upplevelse eller har liknande erfarenheter inom ett område. 
Deltagare med liknande kunskaper har ofta lättare att öppna sig i 
gruppdiskussioner. En fördel med fokusgruppsintervjuer är att det går att 
observera interaktioner kring ett samtalsämne (Tursunovic, 2002). Att vi valde 
fokusgrupper som intervjumetod kom av en önskan att få så många åsikter som 
möjligt vid varje intervjutillfälle. Åsikter och tankar som en enskild individ 
kanske inte själv kommer på vid en individuell intervju kan vid en 
gruppintervju växa fram och uttalas med hjälp av de övriga deltagarnas 
resonemang under intervjuerna och detta ville vi fånga upp. Vi anser det som 
en styrka i vår studie att deltagarna, oberoende av arbetsplats hade liknande 
yrkesbakgrund. Storleken på grupperna var 5-6 deltagare vilket vi ansåg vara 
en hanterbar grupp för oss som inte är van med intervjuer.  
 
En nackdel med fokusgruppsintervjuerna är att vissa deltagare kan känna sig 
obekväma med att sitta i grupp och uttrycka sina åsikter inför andra (Polit & 
Beck, 2011). Den sociala kontrollen i fokusgruppen kan bli ett hinder för att 
olikheter i erfarenhet och perspektiv kommer fram (Wibeck, 2010). Detta är 
dock inget som vi upplevde som en del i våra intervjuer utan vi upplevde att 
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alla deltagare var intresserade att vara med i diskussionerna. Vår åsikt och tro 
är att detta kan bero på att arbetsgrupper inom ambulanssjukvård oftast blir 
väldigt sammansvetsade då vi tillsammans utsätts för olika former av fysisk 
och psykisk påfrestning. I en fungerande grupp hanteras då de olika 
påfrestningarna genom att ha ett klimat där alla kan ventilera åsikter och 
känslor med varandra. Det har vi då haft nytta av i intervjuerna då alla bidrog 
med åsikter och tankar om de frågor vi ställde. 
Vid valet av lokal för fokusgruppsintervjuerna bör hänsyn tas både till 
forskaren och deltagarens behov (Morgan, 1998b).  
Vi valde därför att hålla intervjuerna på respektive station i samband med 
skiftbyte där vi tidigare avtalat med några av den avgående personalen att 
stanna. Intervjuerna kunde ske i avskildhet utan att störning förekom. Rummet 
där intervjuerna hölls var trivsamt och alla intervjudeltagarna satt så de kunde 
se varandra. Innan intervjun småpratades det en stund och alla erbjöds fika. 
Kreuger (1998b) hävdar att tidig kontakt med småprat och fika är en viktig 
ingrediens i en lyckad fokusgrupp.    
 
Eftersom vi ansåg det viktigt att intervjuerna genomfördes på samma sätt varje 
gång så valde vi att ha samma moderator vid alla tillfällen.  Hylander (1998) 
anser att ju mindre strukturerad intervjuguiden är desto större krav ställs det 
på moderatorn och desto viktigare är det att det att det är samma moderator 
som genomför alla intervjuer.  Valet att ha samma moderator kan på så sätt haft 
en positiv påverkan på vår studie då vi hade samma moderator vid alla 
intervjutillfällen. Något som negativt kan ha påverkat utgången av intervjuerna 
var att moderatorn inte hade någon tidigare erfarenhet av 
fokusgruppsintervjuer. Moderatorn bör ha egenskaper som värme, medkänsla, 
empatiförmåga och förståelse men på samma gång vara engagerad och 
opartisk. Dock kan vara svårt som moderator att hitta en balans mellan att 
uppmuntra deltagarna att delge gruppen sina åsikter och att inte instämma för 
mycket i det som diskuteras (Wibeck 2010). Detta är något vi instämmer i då 
den av oss som var moderator upplevde det väldigt svårt att hålla igång 
diskussionen men samtidigt inte medverka i diskussionen mer än som just 
moderator. 
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Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med förutbestämda frågor 
(bilaga 1). Frågorna ställdes på ett sådant sätt att de blev en naturlig del av 
diskussionen. Ledande frågor undveks. Däremot användes ett antal följdfrågor 
för att hjälpa deltagarna att hålla tråden om diskussionerna ledde åt andra håll 
än våra frågeställningar. 
 
Som analysmetod valde vi att använda oss av innehållsanalys vilket är en 
metod för att analysera skriftlig, muntlig eller visuell kommunikation. Det 
övergripande syftet var att få fram kondenserade översiktliga beskrivningar av 
en företeelse som sedan kunde kategoriseras för att vi därigenom i 
analysarbetet skulle kunna redovisa resultatet på ett begripligt sätt. Lundman & 
Hällgren-Graneheim (2008) menar att om analysen är utförd alltför textnära 
med hänsyn till intervjumaterialet så kan resultatet upplevas som 
svårbegripligt och utan mening. Vi har analyserat materialet i flera omgångar 
för att på så sätt få en analys på så hög abstraktionsnivå som möjligt men 
eftersom vi sedan tidigare saknade erfarenhet av denna metod så upplevde vi 
ibland materialet som väldigt svårhanterat. Vi får stöd för detta av Elo & 
Kygnäs (2007) som beskriver att processen kan upplevas som arbetsam och 
kräver handledning utifrån av en person som är väl förtrogen med metoden. Vi 
anser att vår studies trovärdighet i analysarbetet upprätthölls med hjälp av 
regelbunden återkoppling av vår handledare under arbetets gång. 
 
Större delen av tidigare forskning som vi analyserat har handlat om 
handhygien och personals följsamhet till detta. Det saknas studier med fokus på 
arbetskläder och dess rengöringsrutiner och på basala hygien- och 
rengöringsrutiner inom ambulanssjukvården i Norden. Detta har gjort det svårt 
att finna jämförande studier som fokuserar på just följsamhet till basala hygien- 
och rengöringsrutiner inom ambulanssjukvården. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ambulanspersonal upplever att 
följa de basala hygien- och rengöringsrutiner som redan finns. Resultatet visar 
att personalen inom ambulanssjukvården har olika uppfattningar om vad som 
är rent och inte. Det finns även en påverkan på följsamheten genom hur varje 
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individ arbetar med dessa frågor då både ens egna och andra kollegors 
attityder och uppförande ger en negativ eller positiv påverkan. Vidare så är det 
ett tydligt mönster att personalen upplever att ledningen fallerar i styrningen 
av hygien- och rengöringsarbetet både på rutin- och uppföljningsnivå. 
 
Många av deltagarna anser att brister när det gäller följsamhet till hygienrutiner 
beror på den personliga inställningen till vad man anser vara rent kontra 
smutsigt. Det ansågs vara hög följsamhet bland deltagarna vid synligt smuts på 
kläderna. Följsamheten var däremot låg om det inte fanns synligt smuts på 
kläderna. Gros, Hubner, Assadian, Jibson och Kramer (2010) har undersökt om 
förekomsten av mikroorganismer i kläderna kan minskas med hjälp av 
specialdesignade kläder där antimikrobiella materiel som till exempel 
silverimpregnering finns i tyget. Detta visar sig dock i denna studie vara 
mindre verksamt än daglig tvätt av arbetsklädseln i 60 grader med 
konventionella tvättmedel då detta i princip eliminerar alla mikroorganismer. 
Socialstyrelsen är tydlig i sina direktiv och har fastslagit arbetskläder skall bytas 
dagligen eller oftare vid behov (SOSFS 2007:19). Dessa direktiv gäller all 
sjukvårdspersonal. När det gäller arbetskläder hos ambulanspersonal så är 
dessa personbundna vilket i sig kanske har betydelse för hur ofta tvättning 
utförs. I bästa fall finns en uppsättning att byta med. Jämförelse kan göras med 
arbetskläder inne på sjukhuset som inte är personbundna och kan bytas varje 
dag och heller inte behöver tvättas själv. 
 
Deltagarna hävdar vidare att om patienten är synligt smutsig eller har 
konstaterad blodsmitta har det betydelse för hur stor följsamheten till 
hygienrutinerna blir. Bland deltagarna syns en tendens till att rengörings- och 
desinfektionfrekvens ökar efter ett sådant ärende. Ferguson, Waitzkin, 
Beekman & Doebbeling (2004) visar i sin studie att sjukvårdspersonal ofta gör 
en egen bedöming av hur stor risk det finns för blodsmitta baserad på ålder, 
geografiskt ursprung samt utseende och social status på aktuell patient, om 
personalen bedömer patienten som en lågriskpatient så är följsamheten till 
hygienrutinerna lägre. Att utrustning som används och blir synligt nedsmutsat 
eller blodigt rengörs ordentligt kan vi instämma i då den synliga smutsen ger 
en visuell varning att något måste göras. Det som inte syns glöms lätt bort då 
larmcentralerna ofta vill skicka ut ambulanser på nya uppdrag så fort som 
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möjligt vilket enligt oss innebär att personal i ambulans inte tänker på 
rengöringsbehovet i den stressade situation som uppkommer om inte smutsen 
syns. 
 
Många av de intervjuade anser att följsamheten till hygienarbetet kan påverkas 
positivt genom det egna arbetet och hur det utförs. En del av deltagarna anser 
att de har det ansvar som krävs för att det skall bli en bra följsamhet till 
hygienrutiner när det gäller bilar och utrustning men på grund av andra 
kollegors ointresse slutar med hygienarbetet då de upplever att andra inte bryr 
sig (jmf. citat på sida 11). Vi upplever att detta är ett utbrett beteende att man 
rättfärdigar sin egen brist på följsamhet med hänvisning till att ingen annan gör 
det heller. Detta är något som måste sättas fokus på i framtida hygienarbete 
anser vi. 
 
Synen på vad som är accepterat ur hygienhänseende varierar hos personalen. 
En del tycker att det är i sin ordning att bära stora smycken medan andra tycker 
att detta är förkastligt men kan däremot själv tänka sig att bära ring. Detta trots 
att socialstyrelsens i sina basala riktlinjer för hälso- och sjukvård klart och 
tydligt anger att vid undersökning, vård och behandling eller annan 
direktkontakt med patienten ska händer och underarmar skall vara fria från 
smycken samt rengöras före och efter varje patientkontakt (Socialstyrelsen 
2009). McGuire-Wolfe, Haiduven & Hitchcock (2012) har i sin studie genomfört 
en informationskampanj med fokus på handhygien och dess betydelse för 
patientsäkerheten. I den efterföljande undersökningen redovisas trots detta en 
ökad andel personal som glömmer bort hygienen (31,1% mot 28,9%), de som 
tror att användning av handskar är ett substitut till en god handhygien ökade 
till 11% från 8%, slutligen ökade även andelen personal som inte orkar utföra 
handhygien enligt gällande normer till 4,6% från 2,7%. Slutsatsen i deras studie 
är att generella informationskampanjer inte är tillräckliga utan fokus måste 
riktas mot just glömska, missförstånd och lathet.       
 
Hur rengöringen av bilar utförs beror på vem man jobbar med menar många av 
de tillfrågade. En del tyckte att det var okej att strunta i städning och 
hygienarbete beroende på vem man arbetade med. Andra ansåg att om ingen 
annan utförde sitt hygienarbete ordentligt så var det okej även för dem att 
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fuska. På så sätt kunde de skylla sitt agerande på andra. Morgan et al. (2012) 
visar i sin studie att det är av yttersta vikt att det genomförs en noggrann 
städning av ytor runt patienterna då det är en betydande risk att personal för 
eventuella smittor vidare med hjälp av sina kläder eller skyddshandskar som 
kan komma i kontakt med ej rengjorda ytor där smitta finns från föregående 
patienter. Under intervjuerna framkom det att många ansåg att det saknades 
tydliga riktlinjer för att alla skall utföra rengöringen på samma sätt. Detta 
uppmuntrar personal att städa olika vilket kan innebära risker för 
smittspridning. Alves och Bisell (2008) påpekar i sin studie att det i 
vårdutrymmet i ambulanserna i USA förekom bakterier vilka skulle kunna ge 
en kraftig vårdrelaterad infektion och att flera av dessa bakterier visade upp ett 
betydande mönster för antibiotikaresistens.  
 
Deltagarna i vår studie efterlyser skrivna rutiner och att dessa följs upp. Några 
ansåg att följsamheten borde vara kopplad till lönen. Uppföljning av rutinerna 
borde enligt deltagarna ske regelbundet och för de som inte följer rutinerna 
borde det bli någon form av repressalier och att ansvaret för detta skall ligga 
hos chefen på respektive arbetsplats. Noh et al (2011) föreslår en mer strikt 
vårdhygien och genomförande av vårdprotokoll.  Detta för att förhindra att 
ambulansen skall vara en källa till föroreningar. Noh et al (2011) anser vidare 
att genom användande av dokumentation så minskas risken för att rengöringen 
inte genomförs eller glöms bort. I intervjuerna till vår studie framkommer 
flertalet önskningar att någon form av hygienansvarig ska finnas på 
arbetsplatserna som kunde driva hygienfrågan framåt. Det ansågs även viktigt 
att ny personal introduceras rätt. Många av de tillfrågade menade att det syntes 
vem man gått sin introduktion med. 
 
Materialvalet i bilarna ansågs försvåra rengöringen. Exempelvis borde 
materialet i väskorna vara lättare att torka av och på så sätt mycket mera 
hygieniska ansåg många av deltagarna.  Det skulle vara roligare att hålla rent 
om man såg att det blev rent ansågs det. Bilarnas konstruktion försvårar 
rengöringen. Detta var så gott som alla deltagare ense om. De trånga 
utrymmena gör det svårt att komma åt överallt. Hignett, Crumpton och 
Colman (2009) anser att redan vid planeringen av nya fordon bör man beakta 
möjligheten att upprätthålla god hygien. De beskriver i sin artikel att en av 
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utmaningarna när en ny ambulans skall designas är att skapa förutsättningar 
för ambulanspersonalen att kunna tillämpa god hygien. Hignett et al (2009) 
poängterar att inredningen möjliggör att ambulansen kan städas snabbt på ett 
enkelt sätt. De anser också att inredningen skall vara av material som tål 
antiseptiska rengöringsmedel. 

Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att personal inom ambulanssjukvården upplever 
följsamheten till hygien- och rengöringsrutiner som svår på många sätt. Vi 
trodde att denna studie till stor del skulle visa på kunskapsbrist inom just 
hygienområdet men istället växer andra områden fram som större orsaker till 
bristen på följsamhet. Deltagarna menar att en stor del av problemet är att 
ledningen brister i både upprättandet av fungerande rutiner och uppföljning av 
hygienarbetet, detta medför då en osäkerhet om vad som gäller i detta viktiga 
arbete. Om ingen uppföljning sker kan heller ingen utvärdering utföras. 
Florence Nigthingale menade redan på sin tid att omvårdnaden har en viktig 
indirekt funktion som är knuten till organisatoriska strukturer och 
ledningsfunktioner som måste fungera för att säkerställa att patientens behov 
alltid tillgodoses, detta gäller då även i renlighetsarbetet runt patienten 
(Kirkevold, 2000). Resultatet visar även på en tendens till att skylla sin egen 
brist på följsamhet på andra kollegors bristande hygienarbete vilket är ett 
ganska alarmerande tecken som även detta hamnar på ledningens 
ansvarsområde att styra upp enligt oss. Materialval i bilar och utrustning visar 
sig vara en stor brist vad det gäller hur deltagarna upplever möjligheten att 
överhuvudtaget sköta hygien- och rengöringsrutiner på ett för dem och 
verksamheten acceptabelt sätt. 
 
Vidare forskning inom detta område är nödvändig och några av de områden 
som det skulle vara intressant att ytterligare undersöka är hur man får 
ambulanspersonal mer delaktig i design av bilar och utrustning, hur 
arbetsledningen ska komma åt attityden att basala hygien- och 
rengöringsrutiner är onödig inom ambulanssjukvård, varför hygienarbetet 
upplevs som jobbigt och onödigt av ambulanspersonal och hur stor del av 
vårdrelaterade infektioner som faktiskt kan härledas från ambulanssjukvården. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 
Efter muntlig genomgång av studiens syfte beskriver vi hur denna intervju kommer att 

genomföras. Vi har som mål att få igång en diskussion inom ämnet med hjälp av 

nedanstående stödfrågor. Vi kan vid behov komplettera med följdfrågor för att inte 

tappa tråden i intervjuerna. Samma författare är moderator vid alla intervjutillfällen. 

 

• Hur upplever ni att följsamheten till basala hygienrutiner följs inom 
ambulanssjukvården? 

 
• Vilken betydelse har ambulanspersonals följsamhet för basala hygien- och 

rengöringsrutiner? 
 

• Vad är det som gör att man följer rutiner för basala hygien- och 
rengöringsrutiner? 

 
• Vad är det som gör att man inte följer basala hygien- och rengöringsrutiner? 

 
• Hur skulle ni som arbetar inom ambulanssjukvården vilja lösa det? 

 
• Hur kan arbetsgivaren bidra för att förbättra följsamheten? 

 
• Finns det något annat inom ämnet ni vill tillägga innan intervjun avslutas? 

 
 
Exempel på följdfrågor 
 

• Kan du berätta mer? 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla det? 

• Varför tror ni/du att det är så? 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. 

Till Verksamhetschefer för ambulanssjukvården 
FÖRFRÅGAN – beträffande tillstånd att rekrytera deltagare inom 
ambulanssjukvården för en intervjustudie  

En studie som syftar till att undersöka ambulanspersonalens 
uppfattning om följsamheten till de basala hygienrutinerna.  
 
Denna studie är en del i Peter Nelhagens och Anna-Karin Vidéns specialistutbildning 
som leder till en magisterexamen. Vetenskaplig handledare är Docent Astrid Nystedt 
Institutionen för Hälsovetenskap(IHV), Mittuniversitetet, Sundsvall. Arbetet kommer 
att publiceras på Mittuniversitetes databas DIVA. 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ambulanspersonal upplever att följa de basala 
hygien- och rengöringsrutiner som redan finns. 
Studien kommer att genomföras i form av fokusgruppsintervjuer med ett deltagarantal 
på 4-6 personer per tillfälle. Fokusgruppintervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter 
och om tillstånd ges från er, genomförs det i möjligaste mån på deltagarnas ordinarie 
arbetstid. Vi planerar att göra 4 intervjuer med personal från ambulansstationer i 
mellersta och norra Norrland. Deltagarna informeras både skriftligt och muntligt innan 
intervjuerna startar. 
 
Vår önskan är att varje grupp kan utformas med deltagare med varierande längd av 
yrkesverksamma år inom ambulanssjukvård. Detta för att kunna skapa en uppfattning 
om det finns olika uppfattningar om vad som inverkar på följsamheten till att följa 
hygienrutinerna. 
 
Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att rekrytera deltagare via 
ambulanssjukvården vid XX ambulansstation.  
 
Vänligen    
Studenter     
Anna-Karin Vidén   Peter Nelhagen 
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 
Ambulansen Ljusdal   Ambulansen Ånge 
Gävleborg    Västernorrland 
kardan62@live.com    peter.nelhagen@gmail.com  

 
Handledare 
Astrid Nystedt 
Leg. Barnmorska, Docent 
Mittuniversitetet 
Institutionen för Hälsovetenskap 
 
 
 
 



 

Medgivande ges härmed till att rekrytera informanter till en studie inom 
ambulanssjukvården vid XX ambulansstation.  
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Bilaga 3. 

Inbjudan till deltagande i studie gällande personal inom 
ambulanssjukvård och deras uppfattning om följsamheten till basala 
hygienrutiner. 
 
Du inbjuds härmed att delta i en intervjustudie vars syfte är att få ökad kunskap om 
ambulanspersonal och dess upplevelser av att följa de basala hygien- och 
rengöringsrutiner som redan finns. Denna studie genomförs av Peter Nelhagen och 
Anna-Karin Vidén, magisterstudenter vid Institutionen för Hälsovetenskap, 
Mittuniversitetet, Sundsvall och förmodas kunna bidra med information som ger en 
förklaring till hur ambulanspersonal upplever följsamheten till basala hygien- och 
rengöringsrutiner inom ambulanssjukvården. 
Studien kommer att genomföras i form av en gruppintervju som kommer att ta 30-60 
minuter. Gruppdeltagarna kommer vara 4-6 till antalet och er verksamma tid inom 
ambulanssjukvården kommer att variera. Vi planerar att göra 4 intervjuer med personal 
vid två ambulansstationer i mellersta och norra Norrland. Intervjun kommer att äga rum 
på er arbetsplats. Tiden bestäms i samråd med er för att det ska passa era dagliga rutiner 
så bra som möjligt. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna bearbetas på ett professionellt sätt. 
Endast Anna-Karin och Peter kommer att ta del av inspelningen. Efter utskrift av 
inspelningarna kommer dessa att förstöras och inga namn eller andra personuppgifter 
kommer att användas i presentationen av studiens resultat. 
 
Att deltaga i studien är frivilligt och även om du tackat ja till att deltaga kan du avbryta 
din medverkan när som helst. 
 
Vetenskapligt ansvarig samt handledare är Docent Astrid Nystedt. Studien görs som en 
del i specialistutbildningen inom ambulanssjukvård vid institutionen för Hälsovetenskap 
vid Mittuniversitetet och utmynnar i ett arbete på avancerad nivå (D-uppsats) som 
kommer att publiceras i Mittuniversitetets databas DIVA. 
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