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ABSTRAKT 

Bakgrund: Smittspridning har länge varit känt. Hygienrutiner började utformas redan på 1800-talet. 

Socialstyrelsen har utformat dokument och föreskrifter som behandlar smittspridning och åtgärder 

för att motverka denna. Det finns bidragande faktorer som verkar hindrande och motiverande till 

följsamheten av hygienrutinerna hos sjukvårdspersonal. The Health Belief Model vill förklara att 

beteendet påverkas av motiverande och hindrande faktorer. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka faktorer som påverkar följsamheten hos sjuksköterskor 

inom anestesi- och ambulanssjukvård gällande skyddskläder vid de basala hygienrutinerna. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes med deduktiv ansats, där en pilotstudie utfördes 

innan den slutgiltiga enkäten färdigställdes. Hindrande och motiverande faktorer som kunde påverka 

följsamheten har studerats.  

Resultat: 44 respondenter svarade på enkäten, 22 män och 22 kvinnor, 17 anestesisjuksköterskor 

samt 27 sjuksköterskor från ambulanssjukvården. 81,8% upplevde sig ha tillräcklig utbildning inom 

de basala hygienrutinerna. Hög följsamhet sågs i användandet av handskar och förkläde. Faktorer 

som hade samband med följsamheten var ålder, kön och arbetsplats. En rädsla för att bli smittad vid 

patientnära vård har ej kunna påvisats att det motiverade till ökad följsamhet. Hindrande faktorer 

som har ett samband med följsamheten är tidsbrist, svårtillgängligt material samt känslan av det är 

oviktigt.  

Diskussion: Faktorer som var hindrande vid användandet av engångsförkläde och munskydd var att 

det kändes oviktigt och opassande. Svårtillgängligt eller brist på material samt tidsbrist var faktorer 

som hindrade användandet, men även svårigheter att följa hygienrutinerna. Likheter i följsamheten 

har setts mellan arbetsplats och kön, vilket skulle kunna förklaras med att majoriteten av kvinnorna i 

studien arbetade inom anestesisjukvård samt att männen arbetade inom ambulanssjukvård. Könet är 

ej den faktor som påverkar utfallet utan snarare arbetsplatsens historia och tradition. 

Slutsats: Anpassning av arbetsplats skulle kunna höja följsamheten. Fördjupad forskning inom 

motiverande och hindrande faktorer samt tidigare forskning skulle kunna ligga till grund för 

utvecklandet av ett arbetssätt för att öka följsamheten.  

Nyckelord: basala hygienrutiner, enkätundersökning, följsamhet, hinder, motiverande faktorer, 

skyddskläder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Disease transmission have been known for a long time. Practice guidelines was 

already developed in the 17
th

 century. Practice hygiene guidelines and barrier precautions are 

established by Socialstyrelsen. The hygiene compliance in nursing implicates by positive and 

negative factors. The Health Belief Model explains the compliance are effected by the obstacles and 

motivating variables. 

Intention: The intention with the study was to investigate the factors that implicates on the 

compliance for protective clothing in hygiene routines for nurses anesthetists and pre hospital care 

workers.  

Method: A quantitative cross-sectional study based on deductive hypotheses. A pilot study was 

made. Three variables has been applied on the questionnaire with a modified Lickert-scale. The 

result emerged in IBM SPSS statistics 21.  

Result: 44 respondents answered the questionnaire. 22 men and 22 women and of those were 17 

nurses anesthetists and 27 pre hospital care workers. 81,8% thought they had enough knowledge of 

the practice hygiene guidelines. The compliance of using gloves and aprons was satisfying. Factors 

association with compliance was age, gender and workplace. The fear of getting an infection in 

patient care motivates a higher compliance. Factors that implicates the compliance negatively were 

time pressure, lack of materials and the practice hygiene guidelines felt unnecessary.  

Discussion: Factors that were constraining the compliance of use of apron and face mask was that it 

felt irrelevant and inappropriate. Lack of time and difficult to access, or lack of material were also 

factors that prevented the use, but also the difficulties to follow the hygiene guidelines. Similarities 

of the compliance between the two workplaces and gender have been identified. It could be 

explained by the majority of women are nurse anesthetists and the majority of men are pre hospital 

care workers. The gender are probably not the factor that effects the outcome rather the workplaces 

history and traditions. 

Conclusion: Adaption of the workplace could increase the compliance of the hygiene guidelines. 

Further studies of motivating and constraining factors and current studies could help to envelop 

work procedures to increase the compliance.  

Keywords: compliance, positive and negative factors, practice hygiene guidelines, protective 

clothing, questionnaire  
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Bakgrund 

Förlossningsläkaren Ignaz P. Semmelweis (1818-1865) anses vara ”handhygienens fader” då han på 

mitten av 1800-talet upptäckte att smitta kunde överföras via händerna. Upptäckten gjorde han när 

han arbetade på en förlossningsklinik i Wien där han såg att på en av klinikens två förlossnings-

avdelningar var dödligheten högre än på den andra. Dödligheten var högre på den avdelning där 

kvinnorna undersöktes av läkare i jämförelse med den avdelning där kvinnorna undersöktes av 

barnmorskor. Semmelweis såg att läkarna gick direkt från obduktionssalen till förlossningen utan att 

tvätta händerna emellan, och drog slutsatsen att läkarna överförde smitta från obduktionen till 

förlossningen. Han drog även slutsatsen att smitta spreds via händerna då hela patientsalen med tolv 

kvinnor blev drabbade av barnsängsfeber. Dödligheten sjönk när Semmelweis införde en viss typ av 

handtvätt mellan varje patient, samt desinfektion av instrument (Stordalen, 1999).  

Vårdrelaterade infektioner anses vara en av de mest förekommande komplikationerna hos patienter 

som vårdas på sjukhus. Uppskattningsvis är det var tionde patient som drabbas. Vårdrelaterad 

infektioner kan leda till förlängda vårdtider. Det finns olika sätt för en smitta att spridas. Direkt 

kontaktsmitta är där smittan sprids från källan till mottagaren utan mellanled. Vid indirekt 

kontaktsmitta har smittan överförts från källan till mottagaren via något, såsom bland annat händer 

och kläder. Droppsmitta är när smittan sprids via tunga vätskedroppar såsom vid nysningar och 

kräkningar. Dessa vätskedroppar transporteras bara någon meter på grund av dess tyngd. Den 

luftburna smittan, även kallad aerosol smitta, är när smittämnet transporteras via aerosoler vilket är 

när partiklar tas upp i gas såsom luft. Exempel på aerosoler är damm och rök. Aerosolerna sprids 

med luftströmmar och kan då transporteras långa sträckor (Socialstyrelsen, 2006). 

I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2007:19 beskrivs det att det är hälso- och sjukvårdspersonalens 

ansvar att följa de basala hygienrutinerna för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. De 

basala hygienrutinerna innefattar att arbetskläderna ska ha korta ärmar. Arbetskläderna ska bytas ut 

dagligen samt oftare vid behov. Armbandsur och smycken får inte bäras på händer och underarmar. 

Händerna ska tvättas direkt före och efter varje beröring vid patient. Handdesinfektionsmedlet ska 

vara alkoholbaserat, eller ha likvärdig effekt. Händerna ska även desinfekteras innan och efter 

handskanvändning. Vid synlig smuts på händer ska de tvättas med flytande tvål och vatten innan 

desinfektion. Då patienter med gastroenterit vårdas ska händerna alltid tvättas med flytande tvål och 

vatten innan de desinfekteras. Desinfektion görs på torra händer. Finns det risk att arbetskläderna 

kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångsförkläde eller 

skyddsrock användas. Finns det risk att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt 
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material ska handskar användas. Handskar tas av direkt efter arbetsmomentet och ska bytas ut 

mellan olika moment.  

Attityder kring hygienrutiner skiljer sig mellan personalgrupper och olika typer av vårdavdelningar. 

Quiros, Lin och Larsson (2007) beskriver att nio av tio av vårdpersonalen på de 

intensivvårdsavdelningar där deras studie gjordes är bekanta med de praktiska riktlinjerna gällande 

hygienrutiner. Trots kunskaper finns det faktorer som kan påverka vårdpersonalens följsamhet till de 

basala hygienrutinerna. Quiros, Lin och Larsson såg att yrkeskategori, ålder samt sjukhusets storlek 

var faktorer som påverkade följsamheten. Sahay, Panja, Ray och Rao (2010) har också observerat att 

följsamheten varierade mellan olika personalgrupper. Prehospital sjukvårdspersonal har lägre följ-

samhet än läkare och sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning gällande handhygien. Studien 

visade även att följsamheten sjönk inom alla tre yrkesgrupper vid tjänstgöring nattetid. Till skillnad 

från många andra studier där hög arbetsbörda ansetts ha en negativ inverkan på följsamheten till 

handhygien har De Wandel, Maes, Labeau, Veteecken och Blots (2010) sett motsatsen i deras 

studie. Trots den stressande miljön och det stora antalet handhygientillfällen på 

intensivvårdsavdelningar påverkar det inte följsamheten. Varken sociala influenser eller tidigare 

kunskaper om handhygienrutiner betraktades som hindrande faktorer, vilket produkter som gör 

händerna torra och gav hudirritation gjorde. 

Sharma, Sharma, Puri och Whig (2011) beskriver sambandet mellan följsamhet och arbetsbelastning 

gällande handhygien. En högre arbetsbelastning hindrar vårdpersonal att utföra handhygien på ett 

korrekt sätt. Brist på kunskap och motivation var även faktorer som hindrande följsamheten. I deras 

studie sågs det att olika professioner inom intensivvård hade olika hög följsamhet. Detta ansågs 

dock inte vara orsakat av kompetensnivå utan snarare betingat av antalet tillfällen då handhygien 

skulle utföras. Läkare sågs ha högre följsamhet än sjuksköterskor, dock hade sjuksköterskorna 

betydligt fler tillfällen då handhygien skulle utföras. 

I studien av Martel, Bui-Xuan, Carreau, Larkin, Vlachos-Maayer och Dumas (2013) sågs det största 

hindret för god följsamhet till skyddsutrustning gällande munskydd var att det lätt glömdes bort samt 

att det var obekvämt att använda. Detta trots att det fanns tydlig information om vikten av 

användandet för att motverka smittspridning samt att utrustningen var lättillgänglig.  

Knoll, Lautenschlaeger och Borneff-Lipps (2010) beskriver att sjuksköterskors följsamhet till 

handhygienrutiner kan påverkas av flera olika faktorer. Utnyttjandet av personalens maximala 

kapacitet, speciellt i samband med personalbrist är en hindrande faktor till följsamheten. Faktorer 

som motiverar till en ökad följsamhet var att ge personalen möjlighet att förtydliga och repetera 
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kunskaper om handhygien från den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Även att erbjuda 

personalen relevanta kurser, individuell rådgivning och konstruktiv motivation sågs höja följsam-

heten. Scheithauer et al. (2013) observerar i deras studie att genom utbildning, ökad tillgång till 

handsprit och direkt återkoppling ger en signifikant ökad följsamhet av god handhygien. 

Personal som arbetar inom akutsjukvård har en hög risk för att utsattas för blodburna smittoämnen 

från patienter, då patienterna ofta blöder vid trauma. Trots detta såg Evanoff et al. (1999) att en 

tredjedel av personalen på den akutmottagning där deras studie genomfördes ej använde skydds-

utrustning såsom handskar, engångsförkläden och visir på ett korrekt sätt. 

Teoretisk ansats 

The Health Belief Model är en teorimodell som utarbetades på 1960-talet som ofta används i studier 

som vill förklara personers beteenden gällande preventiva hälsoåtgärder. Modellen bygger på två 

huvudsakliga faktorer som kan förklara beteendet. Den ena faktorn som påverkar beteendet är den 

uppfattade risken för att drabbas av sjukdom och sjukdomens allvarlighetsgrad. Den andra faktorn är 

de uppfattade förväntningarna, till exempel en tro på att beteendet förebygger sjukdom. Fokus läggs 

på möjliggörande och hindrande faktorer som berör individen. Hindrande omständigheter kan vara 

svårighetsgraden på utförandet, tidsåtgången samt bristande tillgänglighet. Ytterligare faktorer som 

påverkar beteendet är avvägandet mellan för- och nackdelar, motivation för utförande, tidigare 

upplevelser, den uppfattade tillfredsställelsen samt socialdemografiska faktorer (Polit & Beck, 2012; 

Rydén & Stenström, 2008; Wramner & Wramner, 2012). The Health Belief Model har legat till 

grund i utformandet av studien där följsamheten gällande användandet av skyddskläder inom de 

basala hygienrutinerna hos sjuksköterskor inom anestesi- och ambulanssjukvård har studerats. Ett 

antagande har gjorts att följsamheten är beroende av uppfattningar av hinder och motiverande 

faktorer. 

Problemformulering 

Anestesisjuksköterskor och ambulanspersonal inom akutsjukvård är ofta med i det första mötet med 

patienten i vårdkedjan. Patienterna kan bära på potentiellt farliga smittor men de kan även vara mer 

infektionskänsliga, vilket bör motivera att de basala hygienrutinerna efterföljs för både patientens 

och vårdpersonalens säkerhet. I flera tidigare studier visar att följsamheten till de basala 

hygienrutinerna är låg. Författarna tycker att det är av intresse att hitta en förklaring till den låga 

följsamheten. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka faktorer som kan påverka följsamheten till de basala 

hygienrutinerna gällande skyddskläder hos sjuksköterskor inom anestesi- och ambulanssjukvård. 

 Finns det ett samband mellan användandet av skyddskläder och arbetsplats, kön, ålder samt 

utbildning? 

 Finns det ett samband mellan användandet av skyddskläder och de faktorer som uppfattas 

motiverande eller hindrande?  

 Finns det skillnader mellan på vad som uppfattas som hindrande och motiverande faktorer 

beroende på arbetsplats? 

Metod 

Design 

En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes med deduktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom en 

enkätundersökning som gjordes under tre dagar i februari 2014. Metoden lämpade sig bra då sam-

bandet mellan följsamheten till användandet av skyddskläder gällande de basala hygienrutinerna och 

uppfattningen av motiverande och hindrande faktorer skulle mätas. Genom en kvantitativ metod kan 

attityder och uppfattningar inom en grupp identifieras. För att främja datainsamlingens kvalitet 

ansågs en större mängd respondenter nödvändigt var vid en enkätundersökning utformades. 

Deduktiv ansats antogs då tidigare forskning och en teoretisk modell ligger till grund i denna studie 

(Henricson, 2012; Eliasson, 2013). 

Urval och undersökningsgrupp 

Populationen som studerades var anestesisjuksköterskor på operationsavdelning samt personal inom 

ambulanssjukvård i Västernorrlands läns landsting. Sjukhus där studien utfördes är ett välutbyggt 

länsdelssjukhus med en operationsavdelning där ett 20-tal anestesisjuksköterskor arbetar. På 

ambulansstationen arbetar ett 40-tal ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor. 

Inklusion: Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar inom anestesi- eller 

ambulanssjukvård i Västernorrlands läns landsting.  

Exklusion: Personal som arbetar inom anestesi- eller ambulanssjukvård som saknar sjuksköterske-

kompetens inom Västernorrlands läns landsting. 

Instrument 
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En enkät (Bilaga 1) utformades genom att kraftigt modifiera en redan befintlig enkät tagen från 

KUPP (Larsson, Larsson, Larsson & Starrin, 2001). Ejlertsson (2005) samt Polit och Beck (2012) 

beskriver Likert-skalan som är ett verktyg inom kvantitativa studier för att identifiera attityder inom 

ett specifikt ämne. Flera påståenden och frågor inom samma ämne ställs i både negativ och positiv 

form som låter respondenten ta ställning i en svarsskala. Respondenten ges möjlighet att instämma 

eller att ta avstånd från påståendet eller frågan. En fyrgradig skala användes för att mäta följsamhet 

samt uppfattade motivande och hindrande faktorer till användandet av skyddskläder vid de basala 

hygienrutinerna. De svarsalternativ som användes var ”instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, 

”instämmer delvis” och ”instämmer inte alls” samt ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” och ”aldrig”. De olika 

svarsalternativen poängsattes för att sammanställas till ett resultat. De olika frågornas svar kodades 1 

till 4 beroende på om frågan var positivt eller negativt utformad. Högt poäng betyder en positiv 

uppfattning och lågt en negativ uppfattning. 

En pilotstudie genomfördes. Totalt sju sjuksköterskor som arbetar på två olika medicinavdelningar 

på ett sjukhus deltog i pilotstudien som genomfördes individuellt tillsammans med författarna. 

Deltagarna fick först muntlig information om studiens syfte och bakgrund, därefter lästes enkätens 

frågor upp.  Efter varje uppläst fråga fick deltagaren svara på om frågan var lätta att förstå, om den 

var relevant i förhållande till studien och ge övriga synpunkter.  Enkäten korrigerades ytterligare 

efter genomförd pilotstudie.  

Procedur  

Under tre dagar har totalt 50 enkäter lämnats ut till de två personalgrupperna i samband med 

enheternas morgonmöten, då även en muntlig information om studien gavs. Respondenterna ombads 

att lämna besvarad enkät i det medföljande kuvertet hos deras enhetschef för att sedan inhämtas av 

studiens författare. 44 enkäter besvarades, varav 17 (38,6%) av anestesisjuksköterskor samt 27 

(61,4%) av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården med fördelningen 22 kvinnor och 22 män. Sex 

personer (13,6%) besvarade inte enkäten. Respondenterna fördelades i två olika åldersgrupper, 

under och över 40 år. I gruppen under 40 år var det totalt 23 (52,3%) respondenter, samt i gruppen 

över 40 år var det 21 (47,7%). 25 (56,8%) hade arbetat i över 15 år som sjuksköterska medan 19 

(43,1%) arbetat kortare tid än 15 år. 30 (68,2%) respondenter hade en specialistsjuksköterske-

utbildning inom antingen anestesi- eller ambulanssjukvård. 36 (81,8%) respondenter ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper i de basala hygienrutinerna, och 8 (18,2%) tyckte att det ej hade det. 37 

(84,1%) av respondenterna kunde svara att det fanns en hygienansvarig på deras enhet medan 7 

(15,9%) svarade att det inte fanns eller att de inte visste (tabell 1.).  
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Tabell 1. Fördelning av bakgrundsvariabler efter arbetsplats i antal och andel i procent   

  Anestesi 
(n=17) 

Ambulans 
(n=27) 

Totalt 
(n=44) 

 
Kön 

Man 3 (17,6%) 19 (70,4%) 22 (50%) 
Kvinna 14 (82,4%) 8 (29,6%) 22 (50%) 

 
Ålder 

< 40 år 4 (23,5%) 19 (70,4%) 23 (52,3%) 
40 år > 13 (76,5%) 8 (29,6%) 21 (47,7%) 

Examen 
sjuksköterskeutbildning 

Arbetat < 15 år 4 (23,5%) 21 (77,8%) 25 (56,8%) 
Arbetat 15 år > 13 (76,5%) 6 (22,2%) 19 (43,1%) 

 
Specialistsjuksköterska 

 Ja 17 (100%) 13 (48,1%) 30 (68,2%) 
Nej 0 (0%) 14 (51,9%) 14 (31,8%) 

Tillräcklig utbildning i de 
basala hygienrutinerna 

Ja 16 (94,1%) 20 (74,1%) 36 (81,8%) 
Nej 1 (5,9%) 7 (25,9%) 8 (18,2%) 

Finns en hygienansvarig på 
din arbetsplats 

Ja 15 (88,2%) 22 (81,5%) 37 (84,1%) 
Nej/vet ej 2 (11,8%) 5 (18,5%) 7 (15,9%) 

  

Dataanalys 

Insamlad data bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21 Korrelationsanalyser med 

Spearman corr samt chi2-tester har använts. Ett p-värde < 0.05 har betraktats som signifikant. 

För att underlätta analysen av data dikotomiserades svarsalternativen. Svarsalternativen ”alltid” och 

”ofta” har sammanförts till ”alltid/ofta” samt ”sällan” och ”aldrig” har sammanförts till 

”sällan/aldrig”, lika väl som ”instämmer helt” och ”instämmer till stor del” har förts samman till 

”instämmer helt/till stor del” samt ”instämmer delvis” och ”instämmer inte alls” har förts samman 

till ”instämmer delvis/inte alls”. Resultatet har presenterats i antal samt procent.  

Etiska överväganden 

Etisk prövning har ej varit aktuellt då studien är ett studentarbete på D-nivå (Mittuniversitetet, 

2014).  

Ett brev lämnades till cheferna på respektive enhet för godkännande av datainsamling och genom-

förande av enkätundersökning (Bilaga 2). Respondenterna erhöll ett informationsbrev (bilaga 3) med 

upplysning om ett frivilligt och anonymt deltagande. Information om studiens syfte, behandling av 

insamlad data samt publicering av färdig uppsats var även beskrivet i brevet. Information om att 

studien kunde avbrytas utan förbehåll gavs muntligt vid enkätutlämningen. 

Resultat 

Bakgrundsvariabler 
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Personalen inom anestesi- och ambulanssjukvård upplever sig ha hög följsamhet till användandet av 

handskar inom de basala hygienrutinerna. I de båda yrkesgrupperna upplever samtliga (100%) att de 

använder handskar då situationen kräver det. I det patientnära vårdandet är det 5,9 % inom anestesi 

och 3,7% inom ambulans som sällan/aldrig använder handskar. Då det finns risk för kontakt med 

biologiskt material använder samtliga (100%) inom anestesisjukvård handskar och inom ambulans-

sjukvården är det 3,7 % som sällan/aldrig använder handskar i dessa situationer (tabell 2). 

Följsamheten är lägre i de båda personalgrupperna i de situationer som kräver användning av 

engångsförkläde. 94,1 % av sjuksköterskorna inom anestesisjukvård använder alltid/oftast engångs-

förkläden, 59,2 % av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård använder engångsförkläde alltid/ofta 

i dessa situationer. Vid patientnära vård är det 94,1% av anestesisjuksköterskorna som alltid/oftast 

använder engångsförkläde. 11,1 % av ambulanspersonalen använder alltid/ofta engångsförkläde i det 

patientnära vårdandet. Samtliga (100%) sjuksköterskor inom anestesisjukvården använder 

alltid/oftast engångsförkläde i situationer där det finns risk för kontakt med biologiskt material. 

44,5% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården använder alltid/oftast då denna risk föreligger 

(tabell 2). 

I situationer som kräver att munskydd används är det 94,1% av sjuksköterskorna inom anestesin och 

44,5% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården som alltid/oftast använder det. Vid patientnära 

vård är det 47% av anestesisjuksköterskorna som alltid/oftast använder munskydd och 7,4% av 

sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården som alltid/oftast använder det. Då det föreligger en risk 

för kontakt med biologiskt material används munskydd alltid/oftast av 76,5% av anestesi-

sjuksköterskorna samt 33,3 % av sjuksköterskor inom ambulansen (tabell 2). 

Skyddsglasögon och visir är den skyddsutrustning som har lägst följsamhet. 82,4% av 

anestesisjuksköterskorna använder alltid/oftast skyddsglasögon eller visir i situationer som kräver 

det, 44,5% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården använder det alltid/oftast. Vid patientnära 

vård är det 23,5% av anestesisjuksköterskorna som alltid/oftast använder skyddsglasögon eller visir, 

och i ambulanssjukvården är det 3,7% som alltid/oftast använder det. Då risk för kontakt med 

biologiska material är det 35,3% som alltid/oftast använder skyddsglasögon eller visir av anestesi-

sjuksköterskorna. 18,5% av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården använder alltid/oftast 

skyddsglasögon eller visir (tabell 2.). 
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Tabell 2. Fördelning av användandet av skyddskläder efter arbetsplats i antal och andel i procent   

 

   Anestesi 
(n=17) 

Ambulans 
(n=27) 

Totalt 
(n=44) 

 handskar Alltid/ofta 17 (100%) 27 (100%) 44 (100%) 

situationer engångsförkläde Alltid/ofta 16 (94,1%) 16 (59,2%) 32 (72,6%) 

som kräver: munskydd Alltid/ofta 16 (94,1%) 12 (44,5%) 28 (63,7%) 

 Skyddsglasögon Alltid/ofta 14 (82,4%) 12 (44,5%) 26 (59,1%) 

 handskar Alltid/ofta 16 (94,1%) 26 (96,3%) 42 (95,6%) 

patientnära engångsförkläde Alltid/ofta 16 (94,1%) 3 (11,1%) 19 (43,2%) 

använder munskydd Alltid/ofta 8 (47%) 2 (7,4%) 10 (22,6%) 

 Skyddsglasögon Alltid/ofta 4 (23,5%) 1 (3,7%) 5 (11,4%) 

 handskar Alltid/ofta 17 (100%) 26 (96,3%) 43 (97,8%) 

kontakt med engångsförkläde Alltid/ofta 17 (100%) 12 (44,5%) 29 (65,9%) 

material munskydd Alltid/ofta 13 (76,5%) 9 (33,3%) 22 (50,0%) 

 Skyddsglasögon Alltid/ofta 6 (35,3%) 5 (18,5%) 11 (25,0%) 

Vidare läggs fokus på användandet engångsförkläde och munskydd då inhämtad data visar på att 

följsamheten till handskar är genomgående hög samt följsamheten till användandet av skydds-

glasögon och visir är generellt låg. Det är en liten eller ingen variation i följsamheten oavsett 

situation, yrke, ålder, kön eller utbildning. 

Signifikanta skillnader har uppmärksammats till följsamheten av användandet av engångsförkläde 

beroende på olika bakgrundsvariabler. 16 av 17 inom anestesisjukvården använder engångsförkläde 

när situationen kräver det till skillnad från ambulanssjukvården där drygt hälften av 

sjuksköterskorna använder det i dessa situationer (p=.011). Det finns stora skillnader mellan de två 

arbetsplatserna i det patientnära vårdandet och användandet av engångsförkläde (p=,000). Nästan 

alla anestesisjuksköterskor använder engångsförkläde (16 av 17) till skillnad från sjuksköterskorna 

inom ambulanssjukvården där endast en tiondel (3 av 27) använder engångsförkläde vid patientnära 

vård. Då risk för kontakt med biologiskt material förelåg använde samtliga inom anestesi 

engångsförkläde och nästan hälften av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården (p=,000) (tabell 

3.1).   

Ålder är en faktor som har betydelse för följsamheten. Gruppen med personer som är 40 år och äldre 

använder engångsförkläde i större utsträckning än vad gruppen som är yngre än 40 år i det 

patientnära vårdandet (p=,017) samt då det finns risk för kontakt med biologiskt material (p=,044) 

(tabell 3:1).  
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Generellt sågs kvinnor ha en högre följsamhet till användandet av engångsförkläde i situationer där 

det krävdes att engångsförkläde användes (p=,042), vid patientnära vård (p=,000) samt vid risk för 

kontakt med biologiskt material (p=,026) (tabell 3.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likt följsamheten till användandet av engångsförkläde ses sjuksköterskor inom anestesisjukvård ha 

generellt högre följsamhet till användandet av munskydd i förhållande till sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården. Signifikans hittades i de situationer där användandet av munskydd krävdes 

(p=,001), vid patientnära vård (p=,002) samt då det förelåg risk för kontakt med biologiskt material 

(p=,005)(tabell 3.2). 

När risk för kontakt med biologiskt material förelåg sågs följsamheten till användandet av 

munskydd skilja i de två olika ålder grupperna. Personer som var 40 år och äldre sågs ha en högre 

följsamhet (p=,035)(tabell 3.2).  

I situationer där det krävs att munskydd används ses kvinnor ha en högre följsamhet än män 

(p=,012) (tabell 3.2). 

 

 

Tabell 3.1. Skillnader i användning av engångsförkläde utefter arbetsplats, ålder, kön samt 

utbildning.  

  Engångsförkläde alltid / ofta 

  Situationen 

kräver 

p-värde Patientnära 

vård 

p-värde Risk för 

kontakt 

p-värde 

 
Arbetsplats 

Anestesi 
(n=17) 

16  
,011* 

16  
,000*** 

17  
,000*** 

Ambulans 
(n=27) 

16 3 12 

 
 

Ålder 

39 eller 
yngre 
(n=23) 

 
14 

 
 

,065 

 
6 

 
 

,017* 

 
12 

 
 

,044* 

40 eller 
äldre 
(n=21) 

 
18 

 
13 

 
17 

 
Kön 

Kvinnor 
(n=22) 

19  
,042* 

16  
,000*** 

18  
,026* 

Män 
(n=22) 

13 3 11 

 
Utbildning 

Tillräcklig 
(n=36) 

27  
,473 

17  
,251 

25  
,294 

otillräcklig 
(n=8) 

5 2 4 

p-värde: * = <0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 
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Motiverande faktorer 

Rädsla för smitta var en motiverande faktor till användandet av engångsförkläde i de situationer som 

krävde att engångsförkläde användes (p=,040)  samt vid patientnära vård (p=,006). De som använde 

engångsförkläde då det förelåg risk för kontakt med biologiskt material ansåg att användandet av 

engångsförkläde var betydelsefullt för ett säkert vårdarbete (p=,017)(tabell 4.1.).  

 
tabell 4.1. Motiverande faktorer till användandet av engångsförkläde 
  Då situationen 

kräver det  
Vid patientnära 

vård  
Vid risk för 

kontakt med 
biologiskt 
material  

betydelsefullt för patientens 
välmående 

r= -,278 -,261 -,287 

Viktigt för att minska risken 
för smittspridning 

r= ,066 -,187 -,071 

Betydelsefullt för säkert 
vårdarbetet 

r= -,159 -,295 -,359* 

ökad patientsäkerhet r= -,064 -,155 -,166 

Skapar säkerhet vid 
patientnära vård 

r= -,112 -,057 -,170 

Rädsla för att bli smittad r= ,311* ,408** ,208 
Avvikelse från hygienrutiner 

upplevs som ej korrekt utfört 
arbete 

r= ,110 ,019 -,005 

p-värde: * = <0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 

 

Tabell 3.2. Skillnader i användning av munskydd utefter arbetsplats, ålder, kön samt utbildning. 

  Munskydd alltid / ofta 

  Situationen 
kräver 

p-värde Patientnära 
vård 

p-värde Risk för 
kontakt 

p-värde 

 
Arbetsplats 

Anestesi 
(n=17) 

16  
.001** 

8  
,002** 

13  
,005** 

Ambulans 
(n=27) 

12 2 9 

 
 

Ålder 

39 eller 
yngre 
(n=23) 

 
12 

 
 

,098 

 
3 

 
 

,109 

 
8 

 
 

,035* 

40 eller 
äldre 
(n=21) 

 
16 

 
7 

 
14 

 
Kön 

Kvinnor 
(n=22) 

18  
,012* 

7  
,150 

12  
,546 

Män 
(n=22) 

10 3 10 

 
Utbildning 

Tillräcklig 
(n=36) 

25  
,089 

10  
,090 

19  
,434 

otillräcklig 
(n=8) 

3 0 3 

p-värde: * = <0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 
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Personer som ansågs sig vara rädd för att bli smittat vid patientnära vård var de som använde 

munskydd i situationer då användandet av munskydd krävdes (p=,012) samt vid patientnära vård 

(p=,022)(tabell 4.2.). 

Tabell 4.2. Motiverande faktorer till användandet av munskydd 
  Då situationen 

kräver det  
Vid patientnära 

vård  
Vid risk för 

kontakt med 
biologiskt 
material  

betydelsefullt för patientens 
välmående 

r= -,058 -,137 -,225 

Viktigt för att minska risken för 
smittspridning 

r= ,183 -,198 ,089 

Betydelsefullt för säkert vårdarbete r= -,019 ,116 ,097 

ökad patientsäkerhet r= ,149 ,120 ,060 

Skapar säkerhet vid patientnära 
vård 

r= ,052 ,248 ,001 

Rädsla för att bli smittad r= ,377* ,345* ,273 
Avvikelse från hygienrutiner upplevs 

som ej korrekt utfört arbete 

r= ,202 -,092 -,108 

p-värde: = *<0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 

Hindrande faktorer 

Tidsbrist (p=,001), känslan av att det var opassande (p=,044) samt känslan av att det är oviktigt 

(p=,000) att använda engångsförkläde sågs vara hindrande faktorer vid patientnära vård. I situationer 

som kräver att engångsförkläde användes var det känslan av det var inte var viktigt en hindrande 

faktor (p=,009). Brist på eller svårtillgängligt material sågs hindra följsamheten i situationer som 

kräver att engångsförkläde används (p=,003), vid patientnära vård (p=,001) samt då det föreligger 

risk för kontakt med biologiskt material (p=,001). Att det skulle vara svårt att följa de basala 

hygienrutinerna var ej en hindrande faktor i de situationer där engångsförkläde krävdes (p=,018), vid 

patientnära vård (p=,041) samt då det förelåg risk för kontakt med biologiskt material 

(p=,025)(tabell 5.1.).  
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tabell 5.1. Hindrande faktorer till användandet av engångsförkläde 
  Då situationen 

kräver det  
Vid patientnära 

vård  
Vid risk för 

kontakt med 
biologiskt 
material  

tidsbrist r= -,211 -,484*** -,262 

opassande  r= ,030 -,308* -,099 

oviktigt r= -,388** -,519*** -,296 

obekvämt  r= -,040 -,109 ,023 

materialbrist eller 
svårtillgänglighet  

r= -,472** -,486*** -,500*** 

onödiga r= -,185 -,109 ,064 
otillräckligt skydd r= ,012 -,063 -,066 

tidskrävande r= -,087 ,090 ,080 
rutiner är svåra att följa r= ,356* ,310* ,339* 

p-värde: * = <0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 

 

Tidsbrist (p=,015) var en hindrande faktor till användandet av munskydd vid patientnära vård, likaså 

känslan av att det var oviktigt att använda (p=,004). Brist på eller svårtillgängligt material utgjorde 

en hindrande faktor till varför munskydd ej användes trots att situation krävde det (p=,028) (tabell 

5.2.). 

tabell 5.2. Hindrande faktorer till användandet av munskydd 
   Då situationen 

kräver det  
Vid 

patientnära 
vård  

Vid risk för 
kontakt med 

biologiskt 
material  

tidsbrist r= -,064 -,365* -,034 

opassande  r= -,296 -,238 -,058 

oviktigt r= -,201 -,428** -,288 

obekvämt  r= -,186 ,010 ,089 

materialbrist eller svårtillgänglighet r= -,331* -,177 -,229 

onödiga r= -,098 -,057 ,020 
otillräckligt skydd r= -,057 -,070 -,127 

överdrivna r= ,050 -,072 ,109 
tidskrävande r= -,024 -,006 ,003 

rutiner är svåra att följa r= ,219 ,179 ,242 

p-värde: * = <0,05, ** = <0,01, *** = <0,001 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
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Syftet med studien var att undersöka hindrande och motiverande faktorer som kan påverka 

följsamheten till de basala hygienrutinerna gällande skyddskläder. Resultatet av studien visar att 

följsamheten till användandet av handskar är högt hos både anestesisjuksköterskor och 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Detta skulle kunna förklaras med att sjuksköterskor är väl 

upplysta om smittspridningen som sker via händerna. Smitta via händerna är den vanligaste 

smittvägen gällande kontaktsmitta (Socialstyrelsen, 2006). Gällande följsamheten till användandet 

av engångsförkläden och munskydd skiljer de två personalgrupperna sig åt. Anestesisjuksköterskor 

upplever sig ha hög följsamhet medan följsamheten ses något lägre inom ambulanssjukvården. Detta 

skulle kunna förklaras genom att operationssalen ska vara en ren plats där hygienen har central roll. 

Ambulanspersonalens roll som sjukvårdare är relativt ung och är fortfarande under utveckling. 

Tidigare har ambulanspersonalens främsta uppgift varit att transportera sjuka och skadade patienter 

till sjukhus och kravet på vårdutbildning har ej funnits. Succesivt har kompentensen ökat bland och 

kraven stärkts. Sjukvården har fått en allt centralare roll i ambulanssjukvården (Lennquist, 2010; 

Suserud & Svensson, 2010). Dock kvarstår traditioner och tankesätt vilket kan förklara den lägre 

följsamheten till användandet av engångsförkläde vid patientnära vård hos ambulanspersonalen 

(11,1%) i jämförelse med anestesisjuksköterskorna (94,1%).  

I jämförelsen mellan arbetsplatserna sågs följsamheten av engångsförkläde och munskydd vara 

högre hos anestesisjuksköterskor än inom ambulanssjukvården. Likt tidigare diskussion om tidigare 

yrkesroll och tradition kan detta vara en bidragande faktor. I en studie av Kim, Roghmann, 

Perncevich och Harris (2003) sågs sjuksköterskor som använde handskar ofta även var de som 

desinfekterade händerna i större utsträckning, vilket i sin tur kunde tolkas som att de hade större 

kunskap om smittspridning. Detta skulle kunna förklara varför användandet av engångsförkläde och 

munskydd används i större utsträckning hos personalen inom anestesisjukvården än hos personalen 

inom ambulanssjukvård. I studien av Hussein, Khakoo och Hobbs(2006) sågs att ökad kunskap 

kring hygien ger en ökad följsamhet till handhygien. 

I analyserna visade det sig att endast två motiverande faktorer var av betydelse för användning av 

skyddskläder; nämligen att det ansågs vara betydelsefullt för ett säkert vårdarbete samt 

respondenternas rädsla för smitta. Användandet av engångsförkläde och munskydd i vårdsituationer 

där kravet att dessa användes hade ett samband med rädslan att bli smittad vid patientnära vård. 

Sambandet är dock förvånande då respondenterna som anser sig inte vara rädda för att smittas är de 

som alltid/ofta använder skyddskläder i de situationer där de krävs. I studien av Arenas et al. (2005) 

som gjordes på en hemodialysavdelning sågs att personalens vetskap om patientens infektionsstatus 
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ej påverkade följsamheten till handhygien och användandet av handskar. Även i studien av Jenner, 

Fletcher, Watson, Jones, Miller och Scott (2006) såga att rädsla för att bli smittat ej påverkade 

följsamheten till handhygien, inte heller vetskapen att bli observerad påverkade till ökad följsamhet. 

Detta i likhet med varför rädslan för att själv smittas ej är motiveringen till ökad följsamhet, utan 

kan bero på andra faktorer såsom önskan om att minska smittspridning samt vilja följa de basala 

hygienrutiner som gäller.    

De faktorer som identifierades som hindrande i analyserna var att användandet av engångsförkläde 

och munskydd kändes oviktigt och opassande. Svårtillgängligt eller brist på material samt tidsbrist 

var även faktorer som hindrade användandet, men även svårigheter att följa de basala 

hygienrutinerna. Det sågs ett signifikant samband mellan de både personalgrupperna och vilka som 

avstod från att använda munskydd på grund av svårtillgängligt eller brist av material. Att ambulans-

personalen har avstått från att använda munskydd på grund av svårtillgängligheten och bristen av 

material ses som föga förvånande då utrymme och lagringsmöjligheter är begränsad i en ambulans. 

Ambulanspersonalen har avstått att använda engångsförkläde och munskydd då det har känts 

opassande och obekvämt, vilket anestesisjuksköterskorna ej har sett som ett hinder. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att anestesisjuksköterskorna vistas i en miljö där 

engångsförkläde och munskydd är mer etablerat. Leape (2009) beskriver att arbete i grupp kan 

motivera till en ökad följsamhet till handhygien. I operationssalen arbetar många tillsammans såsom 

den operareande läkaren, anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan samt undersköterskan 

men även fler kan vara involverade vilket då kan förklara att de motiverar varandra till god 

handhygien. I ambulansen arbetar två personer tillsammans och handhygienen påverkas ej av 

kollegiet i samma utsträckning. Tidsbrist var en negativ faktor till följsamheten till användandet av 

engångsförkläden och munskydd hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Detta skulle kunna 

bero på det korta prehospitala mötet, de akuta situationerna som uppstår samt att prioriteringarna hos 

sjuksköterskorna kan ligga snarare på åtgärder i det akuta skeendet än de basala hygienrutinerna.  

De som alltid/ofta avstod från användandet av engångsförkläde och munskydd på grund av tidsbrist 

eller att det känts oviktigt var även de som alltid/ofta avstod från att använda dessa skyddskläder i 

det patientnära vårdandet. Detta ger ett intryck av att sjuksköterskor som avviker från användandet 

av skyddskläder relaterat till upplevda hinder även avviker från de basala hygienrutinerna vid 

patientnära vård. I resultatet har en motsats till detta kunna identifierats. De sjuksköterskor som 

ansåg att de basala hygienrutinerna ej var svåra att följa var även de som alltid/ofta använde 

engångsförkläde i situationer som kräver att skyddskläder användes, vid det patientnära vårdandet 
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samt då det förelåg risk för kontakt med biologiskt material. Detta skulle kunna tolkas som att sjuk-

sköterskor såg användandet av skyddskläder som en del i arbetet och inte som ett hinder. 

Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes med deduktiv ansats i syfte att beskriva följsamhet till de 

basala hygienrutinerna gällande skyddskläder och faktorer som kan påverka den. Den teorin som 

ligger till grund i denna studie, the Health Belief Model (HBM). HBM är snarare en teori som 

används inom beteendevetenskap och inte inom omvårdnad, men då det faktiska beteendet hur 

sjuksköterskor gör var studiens avsikt lämpar sig teorin ypperligt. HBM har legat i grund för att 

finna de variabler som påverkat följsamheten och varit användbar i identifierandet av både 

motiverande och hindrande faktorer. I HBM skulle detta kunna förklaras med att de uppfattade 

förväntningarna på till exempel en tro att ett beteende förebygger sjukdom är motiverande till 

följsamhet.  

Gruppen som skulle studeras var sjuksköterskor inom anestesi- och ambulanssjukvården. Genom 

bekvämlighetsurval valdes dessa enheter ut då båda författarna bor på orten. Då det arbetar relativt 

få specialistsjuksköterskor inom ambulansen på den utvalda ambulansstationen valdes 

sjuksköterskor med grundutbildning att inkluderas i studien för att öka populationen. En större 

mängd respondenter ger ett mer trovärdigt resultat (Ejlertsson, 2005). Det arbetar ett 60-tal 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor på de två enheterna. Författarna valde att lämna ut totalt 

50 enkäter då de 60 anställda ej enbart är tillsvidare anställda utan även timvikarier som inte vistas 

på arbetsplatsen under långa perioder. Trots detta var det ett bortfall på 6 enkäter, vilket motsvarar 

12%. Operationsavdelningen på sjukhuset samt ambulansstationen är relativt små enheter vilket gör 

att allmänna slutsatser ej kan dras. En utökad studie med en mer välplanerad enkät skulle kunna 

skickas ut till Västernorrlands läns operationsavdelningar samt ambulansstationer vilket skulle ge ett 

mer tillförlitligt resultat. Idag används datorn i stor utsträckning och en internetbaserad enkät hade 

lätt kunnat nå ut till en stor population.  

Datainsamlingen skedde genom en enkät. Det fördelaktiga med enkäter i förhållande till intervjuer 

när en undersökning om följsamhet ska göras, är att fler respondenter kan nås. En nackdel med 

enkäter är dock att respondenterna ej har möjlighet att ge egna reflektioner och tankar. 

Missförstådda frågor kan ej heller korrigeras. (Dahmström, 2011; Ejlertsson, 2005). Utformandet av 

enkäten i denna studie kunde ha gjorts annorlunda. Fördelningen motiverande och hindrande 

faktorer hade kunnat vara mer jämn. I den befintliga enkäten berörs de hindrande faktorerna mer än 

vad de motiverande gör. Strukturen på enkäten hade också kunna korrigerats, och då eventuellt med 
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rubriker såsom ”följsamhet”, ”hindrande faktorer” samt ”motiverande faktorer” för att ge enkäten en 

mer tydlig röd tråd. En kort text om att påminna respondenten om att inget svar värderas rätt eller fel 

har gett förhoppningen om att enkäterna besvarades ärligt utifrån respondentens handling och inte 

hur man bör handla som sjuksköterska. En möjlighet att lämna egna kommentarer har ej getts till 

respondenterna. Detta hade kunnat visa andra aspekter av upplevda hinder och motiverande faktorer 

än vad de redan givna frågorna gav. Endast ett internt bortfall i en enkät har noterats, vilket ska ses 

som ett gott deltagande. 

En modifierad Likertskala användes som svarsalternativ i enkätfrågorna. Likertskalan är en pålitlig 

metod för att mäta attityder (Polit & Beck, 2012). Skalan angav fyra svarsalternativ för att eliminera 

risken att respondenten tar det svarsalternativ som är i mitten utan att ta ställning till frågan.  

Innan enkäten lämnades ut till respondenterna genomfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien 

var att testa förståelsen av frågeformuleringarna och svarsalternativen i den utformade enkäten 

(Ejlertsson, 2005). Pilotstudien genomfördes på grundutbildade sjuksköterskor på medicin-

avdelningar på ett sjukhus i Västernorrland, vilket bör ha gett likvärdig förståelse för frågorna. Efter 

genomförd pilotstudie korrigerades frågorna men ändå kunde frågorna missförstås. Detta har 

uppmärksammats då anteckningar i marginalen på enkäterna har gjorts av respondenterna. En annan 

potentiell svaghet är att enkäten ej har använts i tidigare studier. 

Kvinnor sågs ha högre följsamhet till användandet av engångsförkläde och mun skydd än män. 

Detta tros ej bero på faktiska könet utan snarare på arbetsplatsen. En jämförelse av Chi2-testen 

mellan ”följsamhet mot kön” samt ”följsamhet mot arbetsplats” har gjorts. Ett samband mellan 

svaren i de två olika testen har identifierats. I de situationer där kvinnor har hög följsamhet ses även 

en hög följsamhet hos anestesisjuksköterskorna, och på samma vis följs männens följsamhet åt med 

sjuksköterskor inom ambulansen. En förklaring till detta kan vara att majoriteten inom anestesi-

sjukvården är kvinnor samt inom ambulanssjukvården är män. En multivariat analys hade kunnat 

klargöra detta skensamband.  

Slutsats 

En ökad följsamhet till de basala hygienrutinerna ger en säkrare vård för både personal och 

patienter. Följsamheten kunde ses lägre inom ambulanssjukvården i jämförelse med anestesi, vilket 

skulle kunna motivera till att utveckla arbetsmiljö och tillgång till skyddskläder för att öka 

följsamheten till de basala hygienrutinerna. En fördjupad undersökning om motiverande och 

hindrande faktorer till följsamhet, resultatet från denna studie samt fynd från tidigare studier skulle 
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kunna utgöra en grund för att utarbeta ett underlag för att höja följsamheten till de basala 

hygienrutinerna inom sjukvården i Sverige.  
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Bilaga 1 – Enkäten. 

Enkätundersökning kring de basala hygienrutinerna 

gällande skyddskläder inom ambulans- och anestesi-

sjukvård 

Kryssa i det alternativ som stämmer in bäst med dig. 

 

1. Ålder 

Jag är ............ år 

2. Kön 

□ Man 

□ Kvinna 

3. Arbetsplats 

□ Ambulans 

□ Anestesi 

4. Är du specialistsjuksköterska? 

□ Ja  

□ Nej 

5. Yrkesverksamma år som sjuksköterska 

□ < 2 år □ 5 -10 år 

□ 2-5 år □ 10 > år 

 

 

 

6. Finns det en hygienansvarig på din arbetsplats? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

7. Har du fått utbildning kring de basala hygienrutinerna? 

□ Ja 

□ Nej 

8. Om ja på föregående fråga; var har du fått din utbildning 

kring de basala hygienrutinerna?  

(fler än ett alternativ kan kryssas i) 

□ I grundutbildningen 

□ I specialistutbildning 

□ På arbetsplatsen 

□ Annat…………………………………………………………… 

9. Finns det lokala föreskrifter kring de basala hygienrutinerna 

på din arbetsplats? 

□ Ja 

□ Nej  

□ Vet ej



 

 

10. Jag har tillräcklig utbildning kring 

 de basala hygienrutinerna 

11. Jag har goda kunskaper kring de 

 basala hygienrutinerna 

 

Handskar 

 

 

12. Jag har goda kunskaper kring  

användandet av: 

Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

13. På grund av tidsbrist händer det 

att jag avstår från att använda:  

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

14. På grund av att det känts opassande 

har jag avstått från att använda:  

 
  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer    
  Helt till stor del delvis inte alls      

  □ □ □ □    

  □ □ □ □   
 

    
  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer     

  Helt till stor del delvis inte alls    

  □ □ □ □    

   □ □ □ □  

  □ □ □ □    

  □ □ □ □    
 

 

I arbetet som sjuksköterska inom ambulans- och anestesisjukvård inträffar många situationer 

som innebär patientnära vård. Förhållningssätt och åsikter skiljer sjuksköterskor åt, olika 

erfarenheter och andra faktorer kan påverka de val och åtgärder som görs. Det är av storvikt 

att Du svarar så ärligt som möjligt, inget svar är rätt eller fel.  

 

 

    
        

   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □ 
    
        
   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □ 



 

 

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

15. På grund av att det känts oviktigt 

har jag avstått från att använda:  

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

16. På grund av tidsbrist händer det 

att jag avstår från att använda:  

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

17. På grund av brist och svårtill- 

gänglighet av skyddskläder har  

jag avstått från att använda:  

känns onödiga 

 

 

18. Jag anser att de basala hygien- 

rutinerna gällande användandet 

av skyddskläder…  

inte ger mig ett nödvändigt skydd 

är betydelsefulla för patienternas 

välmående 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

  

        
   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □ 

 

    
        

   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □ 

 

    
        

   Alltid Ofta Sällan Aldrig      
 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □ 

 

   

        
  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer     

   Helt till stor del delvis inte alls       

 

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

   □ □ □ □  
 

 



 

 

19. Jag är rädd för att bli smittad vid 

patientnära vård 

 

Handskar 

 

 

22. Jag använder skyddskläder enligt 

de basala hygienrutinerna gällande: 

Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

är viktiga för att minska risken för 

smittspridning 

 

 

är betydelsefullt för att jag ska känna mig 

trygg 

ökar patientsäkerheten 

 

 

ger en säkerhet för mig i det patientnära 

vårdandet 

20. När jag avviker från användandet 

av skyddskläder känner jag att jag 

inte utför mitt jobb korrekt 

 

21. Jag tycker att skyddskläder är 

obekväma att använda 
 

 

är svåra att följa 

är överdrivna 

är tidkrävande 

 

 

Fortsättning fråga 18. 

Jag anser att de basala hygien- 

rutinerna gällande användandet  

av skyddskläder…  

 

   

        
  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer     
   Helt till stor del delvis inte alls       

 

 □ □ □ □ 

   □ □ □ □    

   □ □ □ □    

 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

   □ □ □ □    
 

   □ □ □ □  
    
   

  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer     

   Helt till stor del delvis inte alls     
   □ □ □ □   

   □ □ □ □  

 □ □ □ □ 

  
   
            

   Alltid Ofta Sällan Aldrig     

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

  □ □ □ □  

  
 

 



 

 

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

23. Vid patientnära vård 

använder jag: 

Handskar 

 

 Engångsförkläde 

Munskydd     

 

Skyddsglasögon/Visir 

 

 

24. Vid risk för kontakt med kropps- 

vätskor och annat biologiskt material 

använder jag: 

   
      
   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

  □ □ □ □   
 

  

    
        
   Alltid Ofta Sällan Aldrig      

 

  □ □ □ □    

   □ □ □ □    

  □ □ □ □    

 □ □ □ □   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Brev om godkännande.  

Örnsköldsvik 2014-02-06 

Till enhetschefer på ambulansstationen och operationsenheten för godkännande 

av datainsamling  

 

Vi studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulans- och anestesisjukvård 

genom Mittuniversitetet. Under våren läser vi omvårdad D, 15hp, och kommer att genomföra en 

studie. Vi har sett i tidigare studier att det finns brister i användandet av skyddskläder såsom 

handskar, engångsförkläden, munskydd, skyddsglasögon samt visir. Därav har vi valt att göra en 

studie för att belysa kunskaper och attityder hos sjuksköterskorna inom ambulans- och 

anestesisjukvård kring hygienrutinerna gällande skyddskläder i deras vårdarbete. 

Vi har valt att göra en empirisk studie med kvantitativ ansats där datainsamling kommer att ske 

genom en enkät. Enkäterna kommer att delas ut på ambulansstationen och operationsenheten i 

Väsernorrland. Deltagarna i studien ska vara legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulans- eller anestesisjukvård. Information om studien och enkäterna kommer att lämnas ut till 

deltagarna under vecka 7. Återinsamling av enkäterna kommer att ske under vecka 9. Deltagandet i 

studien är frivilligt och anonymt. Deltagarna kan närsomhelst avbryta sin medverkan.  

 

 

Godkänner datainsamling: 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift     Datum, Ort 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Med vänliga hälsningar 

Författare: Marie-Louise Sallander, msallander@hotmail.com, +4670-24 50 123 

Författare: Karin Östman, karin_ostman@hotmail.com, +4670-67 87 914 

Handledare: Eva Sellgren, eva.sellgren@miun.se 

Utbildningsprogram: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård, 60 hp 

Utbildningsprogram: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård, 60 hp 

mailto:msallander@hotmail.com
mailto:karin_ostman@hotmail.com


 

 

Bilaga 3 – Informationsbrev. 

Örnsköldsvik 2014-02-24 

 

 

Till Dig som är leg. sjuksköterska inom ambulans- och anestesisjukvård! 
 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot ambulans- och anestesisjukvård. Under våren läser vi omvårdad D, 15hp. Vi gör en 

empirisk enkätstudie i syfte att belysa attityder och upplevda hinder hos sjuksköterskorna inom 

ambulans- och anestesisjukvård kring hygienrutinerna gällande skyddskläder i ert vårdarbete.  

 

I arbetet som sjuksköterska inom ambulans- och anestesisjukvård inträffar många situationer som 

innebär patientnära vård. Förhållningssätt och åsikter kan skilja mellan sjuksköterskor, olika erfaren-

heter och andra faktorer kan påverka de val och åtgärder som görs. Det är av storvikt att Du svarar 

så ärligt som möjligt, inget svar är rätt eller fel. 

  

Enkäten besvaras enskilt och det är av stor vikt att alla frågor besvaras. Deltagandet i studien är 

frivilligt och anonymt. De besvarade enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 

endast att bearbetas av oss. Efter avslutad studie kommer enkäterna att förstöras. Då studien är klar 

kommer den att finnas tillgänglig genom publicering i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Vi 

uppskattar ditt deltagande då det stärker uppsatsens värde och trovärdighet.  

 

Vi är tacksamma om du besvarar enkäten under dagen och lämnar den i det medföljande 

kuvertet som sedan lämnas till din chef.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss! 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie-Louise Sallander Karin Östman 

e-post: msallander@hotmail.com e-post: Karin_ostman@hotmail.com 

tel: +4670-24 50 123 tel: +4670-67 87 914 

 

Handledare: 

Eva Sellström 

e-post: eva.sellstrom@miun.se 

http://www.bib.miun.se/DIVA
mailto:msallander@hotmail.com
mailto:Karin_ostman@hotmail.com

