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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år drabbas patienter av undvikbara vårdskador och den största delen av 

dessa är vårdrelaterade infektioner, vilket är ett stort folkhälsoproblem. I rapport från Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL (2014) har man visat att trots flera åtgärder sedan 2008 har 

man inte sett någon minskning i någon nämnvärd utsträckning. För att undvika dessa skador 

finns regelverk upprättade, Patientsäkerhetslagen och Patientlagen. Den senare trycker på 

vikten av patientens deltagande i patientsäkerhetsarbetet.  Syfte: Att undersöka hur och i 

vilken utsträckning patienten ges förutsättningar att vara medskapare till att förebygga 

vårdrelaterad infektion. Metod: Kvalitativ design med kvalitativ innehållsanalys. 

Datainsamling gjordes genom intervjuer med sex vårdpersonal varav två ur varje yrkesgrupp 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor yrkesverksamma på sjukhus. Resultat: Efter 

analysarbetet framgick det att vårdpersonalen inte förväntade sig att patienten skulle delta 

aktivt i arbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI. Det uttrycktes som något 

nytt. Analysen visade också att kommunikationen till största delen var envägs, från 

vårdpersonalen. Dock kunde fyra faktorer urskiljas som tycktes främja patientens deltagande 

och det var patientansvar, hälsotillstånd, oro hos patienten och att patienten bjöds in. Slutsats: 

Studien lyfter fram att vårdpersonalen inte i någon större utsträckning förväntar sig att 

patienten aktivt ska delta i den infektionsförebyggande vården. Denna faktor kan motverka 

framstegen i utvecklingen av att förhindra vårdrelaterade infektioner. Fortsatt forskning 

föreslås därför om hur patienten kan ha en aktiv delaktighet och kunna påverka. 

Nyckelord: Adverse events, Hospital-acquired infection, Patient safety, Patient participation 



 

 

Abstract 

Background: Every year, patients suffer from avoidable adverse events and the majority of 

these are hospital-acquired infections, HAI, which is a major public health problem. The 

report from the Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR (2014) have 

shown that despite several measures since 2008 has not seen any decline in any significant 

degree. To avoid these injuries are rules established, Patient Safety Law and the Patient Law. 

Patient Law makes extra press to the importance of patient participation in patient safety. 

Purpose: To examine how and to what extent the patient is given the opportunity to be co-

creators of preventing HAI. 

Method: Qualitative design using qualitative content analysis. Data collection was done 

through interviews with six medical professionals, two out of every profession doctors, 

nurses, assistant nurses working in hospitals. Results: After analysis, it appeared that the 

medical professionals were not expected that the patient would participate actively in the 

work of preventing HAI. It was expressed as something new. The analysis also found that 

communication was largely one-way, from the medical professionals. However, four factors 

could be identified that appeared to promote patient participation and it was the patient's 

responsibility, health, concern of the patient and that the patient was invited. Conclusion: The 

study highlights that medical professionals not to any significant extent expect the patient to 

actively participate in the infection preventive care. This factor can counteract the progress in 

the development of preventing HAI. Further research is therefore proposed on how the patient 

can have an active participation and influence. Keywords: Adverse events, Hospital-acquired 

infection, Patient safety, Patient participation 
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Bakgrund 

Patientsäkerhet, vårdskador och vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner är ett folkhälsoproblem sett ur perspektivet att patienter världen 

över skadas i samband med vård. Allegranzi, Nejad, Combescure, Graafmans, Attar, 

Donaldsson, Pittet (2011) visade på att i Europa drabbades 7, 1 procent (prevalens) av de som 

vårdades i industriländer och motsvarande i USA var 4,5 procent (incidens) och i 

utvecklingsländer var siffran 15,5 procent (prevalens).  I Sverige antogs lagen om 

patientsäkerhet 2010 och trädde i kraft första januari året därpå (SFS 2010:659, 2010). Lagen 

stärker möjligheterna att värna om patientens säkerhet. Denna lag har föregåtts av bland annat 

ett arbete som Socialstyrelsen utförde 2007 och publicerade med rapporten Vårdskador inom 

somatisk vård (2008). I den framkommer det att 8,6 procent av patienterna uppvisade 

vårdskador i de 1967 journaler inom sluten somatisk vård som granskades under perioden 

2003-10-01 till 2004-09-30. En vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen på följande 

sätt: ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659, 2010). Øvretveit och Sachs (2005) pekar 

på vårdskador inom kvalitetsområdet patientsäkerhet som faktorer för ökade kostnader inom 

hälso– och sjukvården. De lyfter fram flera orsaker till negativa konsekvenser i vården som 

sårinfektioner, urinvägsinfektioner, trycksår och fallskador. Unbeck, et al. (2010) belyser att 

en av konsekvenserna av att patienten drabbats av en vårdskada var att patienten vårdades i 

median tre dagar längre på sjukhus än patienter som inte drabbats av vårdskada. Detta är inte 

enbart något som orsakar ekonomiska konsekvenser och större arbetsbelastning för 

vårdpersonal utan skapar också ett lidande för patienten menar Unbeck, et al. (2010). 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2014) pekar i sin studie på att vårdrelaterade 

infektioner, VRI är den största andelen av samtliga vårdskador och att det trots flera åtgärder 

sedan 2008 inte kunnat minskas i någon nämnvärd utsträckning. I arbetet lyfter man fram att 

vårdrelaterade infektioner skapar ökade kostnader och stort lidande.  

Nya patientlagen 2015 

Den nya patientlagen (SFS 2014:821) trädde i kraft första januari 2015 och syftar till att stärka 

patientens ställning i hälso- och sjukvård. I kapitel 11 paragraf 4 betonas vikten av patientens 

deltagande i det patientsäkerhetsarbete som vårdgivaren har att göra.  
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Patientupplevelser och konsekvenser 

Det finns givetvis stor anledning att i görligaste mån försöka undvika VRI. Konsekvenser för 

patienter har undersökts i flera studier. Bland annat har det visats att patienter upplever ilska 

efter att ha drabbats av VRI (Newton et al 2001). Upplevelsen av smittan har beskrivits som 

kränkande (Skyman, Thunberg Sjöström, Hellström. 2010), stigmatiserande (Zickmund, 

Masuda, Ippolito, LaBrecque. 2003) och förvirrande (Newton et al 2001). Likaså har 

konstaterats upplevelser av rädsla, respektlöshet, brist på kunskap och oprofessionellt 

bemötande (Skyman, Bergbom, Lindahl, Larsson, Lindqvist, Thunberg Sjöström, Åhrén. 

2014). Att vara smittbärare kan upplevas stigmatiserande och påverka patientens familje-, 

vardags-, och arbetsliv (Newton et al 2001, Zickmund et al 2003). Stelfox, Bates, Redelmeier, 

(2003) lyfte fram att patient som på grund av vårdhygieniskt relaterad isolering löpte 

fördubblad risk för vårdskada jämfört med övriga patienter. 

Weissman, Schneider, Weingart, Epstein, David-Kasdan, Feibelmann, Annas, Ridley, Kirle, 

Gatsonis (2003) visade genom genomgång av 998 journal att vårdskador dokumenterades 

bristfälligt. Och Olds, Clarke (2010) pekar på att vårdpersonalens arbetssituation påverkar 

frekvensen av vårdskador. Cimotti, Aiken, Sloane, Wu (2012) pekade på samband mellan 

patienters ökade antal av urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner och 

sjuksköterskors utbrändhet. 

Patientdeltagande  

Vaismoradi, Jordan, Kangasniemi (2014) belyser fem områden för hur patienten kan deltaga i 

patientsäkerhetsarbete. Det handlar dels om patienten och dennes aktiva roll i 

patientsäkerhetsarbetet. Hur aktiv patienten kan vara beror på flera omständigheter som 

kunskap, hälsotillstånd men också tidigare erfarenhet, attityder och tilltro. Nästa område 

handlar om vårdpersonalen som tryggt ska kunna ta emot patienternas observationer och inte 

uppleva att deras egen vårdkompetens är undermålig. Här pekar man på att vårdpersonalen 

därför behöver möjlighet att få ändamålsenlig och anpassad kunskap och träning samt stöd. 

Liksom patienterna så påverkas vårdpersonalen av attityder och tilltro. Det tredje området 

handlar om uppgiften till patienten. När patienten börjar uttrycka brister i åtgärder för att 

undvika vårdskador kan det uppfattas som klagomål och kan upplevas negativt. Att undervisa 

patienten om vårdens rutiner och mönster, liksom vad som är patientens uppgift är 

nödvändigt. Nästa område beskriver arbetsmiljön som en förutsättning för patientsäker vård. 

Det lyfts fram att det krävs en öppen atmosfär, förebilder och att man ser värdet av patientens 

deltagande. Det sista området som man visar på är ledning och organisation. För att 
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vårdpersonalen ska kunna involvera patienten aktivt i patientsäkerhetsarbetet behöver de 

erbjudas både resurser och struktur visar Vaismoradi et al (2014). 

 

Myndigheten för vårdanalys belyser i sin rapport (Vårdanalysrapport 2014:11) att Sverige i ett 

internationellt perspektiv är sämre på att skapa system i vården som tillgodoser patientens 

förutsättningar och behov. Rapporten lyfter fram ett flertal punkter som Sverige behöver 

förbättra, bland annat information till patienten, förutsättningar för aktiv patientroll, ge stöd 

till patienten för att kunna hantera och följa sin sjukdom samt samordning av vården. 

Syfte  

Att undersöka hur och i vilken utsträckning patienten ges förutsättningar att vara medskapare 

till att förebygga vårdrelaterad infektion. 

Metod  

Design 

Kvalitativ studiedesign. Semistrukturerade intervjuer utförda på sjukhus i Västra 

Götalandsregionen.  

Plats 

På kirurg-, medicin-, ortopedvårdavdelning på sjukhus i Västra Götalandsregionen.  

Procedur och urval 

Respektive verksamhetschef informerades muntligen och skriftligen. Därefter kontaktades 

läkar- och vårdenhetschef, där inte verksamhetschef angett annat, och informerades muntligen 

och skriftligen om studien.  

Urval av intervjudeltagare gjordes i samråd med respektive läkar- och vårdenhetschef för att 

minska risk för bortfall på grund av ledigheter. Den tilltänkte intervjupersonen kontaktades 

personligen och fick muntlig och skriftlig information angående studien, frivilligheten i 

deltagandet samt möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst utan att uppge orsak. I 

samband med kontakten bokades tid och plats för intervju. Intervjun genomfördes i lokal som 

antogs upplevas bekväm för samtal av intervjupersonen. Intervjuformulärets frågor utgick 

från studiens frågeställningar och ställdes av intervjuaren. Intervjun spelades in och 

transkriberades därefter (Creswell, 2009 s 182).  
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I studien ingick sex personer varav två från varje yrkeskategori undersköterska, sjuksköterska, 

läkare. Tre verksamhetsområden var representerade på kirurgi, medicin och ortopedi, på 

samma sjukhus.  

De inklusions- och exklusionkriterier som användes återfinns i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier för intervju. 

Inklusionskriterier för intervju Exklusionskriterier för intervju 

Vårdpersonal i patientnära arbete Hygienombud 

Läkare, sjuksköterska, undersköterska  Vårdpersonal som ej lämnar informerat samtycke 

Somatisk vårdavdelning  

Kirurgi, medicin, ortopedi  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt modell Graneheim, Lundman (2004).  

Kvalitativ innehållsanalys 

Graneheim, Lundman, (2004) lyfter fram kvalitativ innehållsanalys som ett sätt att strukturera 

forskningstext vid intervju och möjliggöra ökad trovärdighet i forskning med kvalitativ 

ansats. Först analyseras texten utifrån meningsbärande enhet som, efter kondensering, mynnar 

i koder (Tabell 2) och som därefter kategoriseras och blir till tema (Tabell 3). 

 

Tabell 2. Kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enhet kodas. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningsbärande enhet Kod 

”… innan operation, 

dom (patienterna) får 

ju inte ha nå´t sår 

nå´nstans. Då måste 

dom kontakta oss … 

(i1) 

… innan operation … 

inte ha sår … dom 

kontakta oss 

Patienten ska 

kontakta 

 

”Våra patienter kan 

ligga en månad hos oss 

… det är olika … vissa 

sköter hygienen själva. 

Det beror helt på vilken 

ork dom har. ” (i4) 

… patienter … hos oss en 

månad … vissa sköter 

hygienen själva. … beror 

på ork … 

Patientens hälsa 

påverkar skötsel av 

hygien 

Källa: Graneheim, Lundman, (2004) 

 

 



 

5 

 

Tabell 3. Kvalitativ innehållsanalys. Koder kategoriseras. 

Tema Patientens förutsättningar, möjligheter 

Kategori Faktorer som styr patiententdelaktighet 

Subkategori Patientansvar Hälsotillstånd 

Kod Patienten ska 

kontakta 
Patientens hälsa påverkar skötsel 

av hygien 

Källa: Graneheim, Lundman, (2004) 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden och hänsyn har tagits vilket rekommenderas enligt Creswell (2009, s89). 

Beträffande såväl samtycke som konfidentiell behandling av materialet följde studien 

CODEX forskningsetiska regler och riktlinjer (Vetenskapsrådet, Uppsala Universitet 2013).  

Intervjuerna utfördes av författaren till denna studie. Författaren har anställning på 

vårdhygienisk enhet och ansvar för frågor som relaterar till vårdrelaterade infektioner. 

Anställningen är på samma sjukhus som intervjuerna genomfördes. Detta kan ha påverkat den 

intervjuades upplevelse av intervjun och att svara på frågor. För att möjliggöra så stor 

trygghet som möjligt inför intervjusituationen gjordes urval först efter förfrågan om tillåtelse 

av respektive vårdenhetschef och läkarchef alternativt verksamhetschef. Därefter kontaktades 

personen av uppsatsförfattaren som informerade om intervjuns syfte och upplägg samt om 

frivilligt deltagande, samtycke och att vederbörande när som helst under studien kunde avböja 

medverkan. Vid detta tillfälle bokades också tid och neutral plats för intervju. 

 

Föreliggande uppsats är att betrakta som såväl ett kvalitetsarbete som ett studentarbete, vilket 

innebär att prövning av etikprövningsnämnd inte bedömts nödvändigt.  

Resultat 

I studien ingick sex personer varav två från varje yrkeskategori undersköterska, sjuksköterska, 

läkare. Könsfördelningen var fem kvinnor och en man i åldersspannet 26-65. Tid i nuvarande 

yrke var från 9 månader till 34 år och anställningstid vid nuvarande sjukhus var 9 månader till 

38 år.  

I analysen av intervjumaterialet framkom tre teman: Patientens förutsättningar. 

vårdpersonalens förutsättningar, gemensamma förutsättningar. Teman, kategorier, 

underkategorier redovisas i Bilaga 3. Temana kom att fördelas mellan domänerna möjligheter 

och begränsningar, Bilaga 4. I resultatet nedan belyses kärnan av resultatet med beskrivande 

citat från intervjuerna. VRI = Vårdrelaterade infektioner 
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Patientens förutsättningar, möjligheter  

Faktorer som styr patientens delaktighet  

Fyra faktorer formades som styrande för patientens möjlighet att vara aktiv. 

Den första faktorn var det ansvar vårdpersonalen tillskrev patienten vilket främst innefattade 

uppgifter om preoperativa rutiner såsom dusch med bakteriedödande tvål både hemma och på 

sjukhuset, byte av rena kläder och sängkläder i det egna hemmet samt hudinspektion. 

”Hibiscrub®duscharna innan operation … det gör dom … Det är nå´nting vi lagt över på 

dom helt och hållet … dom elektiva patienterna. (i1) 

”… man får ju förutsätta att dom (patienterna) har bytt sina sängkläder och att dom har rena 

kläder. ” (i1) 

”… innan operation, dom (patienterna) får ju inte ha nå´t sår nå´nstans. Då måste dom 

kontakta oss … (i1) 

 

Patientens hälsotillstånd var den andra faktorn som beskrevs styra patientdelaktigheten.  

”Våra patienter kan ligga en månad hos oss … det är olika … vissa sköter hygienen själva. 

Det beror helt på vilken ork dom har. ” (i4) 

 

Den tredje faktorn som kunde påverka aktiviteten av patientdelaktighet var oro hos patienten. 

”Vi hade en som hade bensår och det var väldigt … och där fick man inte göra så, man fick 

inte ta där och man fick inte ta så … det var väl så … patienten var rädd … hade haft en 

infektion förut.” (i4) 

”Men så har vi en del patienter … en som frågade om rutinerna. Hur det är på operation och 

så hygienmässigt och var jätteorolig. Hon frågade hur instrumenten tvättades … var 

antagligen rädd för att få en infektion. (i1) 

 

Den fjärde faktorn som lyfte möjligheten till delaktighet var att patienten bjöds in, antingen 

genom uppmaningar eller genom samtal. 

”Vi (vårdpersonalen) är nog rätt jobbiga. … tjata om hygienen … det är kanske inte alla som 

orkar tänka på det själva. Dom ska tvätta händerna efter … en så´n enkel grej som att tvätta 

händerna efter du har vart på toaletten. För är du riktigt dålig så kanske du inte tänker på 

det.” (i3) 

” … det är viktigt med nutrition. Höra varför det är jobbigt att äta. Om dom fått 

näringsdryck, om dom fått mellanmål … Därför att många av våra patienter har en besvärlig 

nutritionssituation. Nutrition… för att komma upp på benen, sårläkning… infektion.” (i5) 
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”… när vi rekommenderar pacemaker till patienten … då diskuterar vi alltid infektionsrisk 

med patienten … man diskuterar nyttan … vilka risker… inklusive infektionsrisken. ”(i6) 

Patientinformation ges i olika sammanhang 

Vidare framkom det i intervjuerna att vårdpersonalen främst gav information som var kopplad 

till infektions- och smittförebyggande preventiva åtgärder relaterade till pre- eller 

postoperativa sammanhang. 

” … information (till patient) om infektionsrisk ges vid gastric bypass … stora 

ärrbråcksoperationer …” (i5) 

 

En period innan operation ges patienten information om rökstopp kopplat till sårinfektion för 

att därmed kunna påverka det postoperativa förloppet i sårläkningen. 

” … Se´n informerar vi alltid om framförallt vid gastric bypass … stora ärrbråcksoperationer 

… då informerar vi ju alltid rökstopp och sårinfektion.” (i5) 

 

Information om preventiv åtgärd mot VRI ges ibland av läkaren enbart som en upplysning 

vilket de flesta patienter accepterar. 

”… vi ger ju i vissa lägen alltid profylax (antibiotika). Då säger vi att vi gör det. Det är inte 

en fråga. … Det brukar dom (patienterna) aldrig kommentera. Det är bara om dom är 

allergiska som dom studsar till.” (i5)  

 

Ibland gav vårdpersonalen uppmaningar till patienten i samband med förberedelser inför 

operation att inte gå på golvet på sjukhuset för att förhindra smittspridning till patientens 

kommande operationssår. 

”Vi brukar säga så (till nyduschade patienter som väntar på operation): Gå inte barfota på 

golvet… tossor på … och när man kommer tillbaks måste man ta av den” (i1) 

 

Inför operation ger sjuksköterskan eller undersköterskan infektionsförebyggande instruktioner 

om dusch och andra preoperativa förebyggande åtgärder och förklarar anledningen till dessa 

procedurer. 

” Vi kan berätta att: `Du ska duscha´ och så tar vi fram svampen, `och så ser du till att du 

tvättar dig ordentligt och tvätta håret och allting liksom så att du är ren överallt´ och så att 

man undviker att det blir nå´t kvar … att man … för det är ju så man har ju mycket på 

kroppen” (i3) 



 

8 

 

Efter operation kan sårförbandet ibland fyllas av blod och förbandsbyte krävs vilket förklaras 

utifrån ett infektionsförebyggande perspektiv. Ur det perspektivet förklaras också varför 

patienten ska undvika att röra vid sitt operationssår. 

” … när vi inspekterar förbandet och vi ser att det har läckt igenom mycket så säger vi till 

patienten; att nu är det dags att byta det här förbandet och det är ju helt enkelt för att undvika 

infektioner” (i2) 

” ... om man ser att det är en patient som är i sitt sår och grejar … Då uppmanar man ju till 

… försök att inte ha dina händer där. … man har mycket bakterier på händerna … det är så 

lätt att det hamnar i såret …” (i1) 

 

Vårdpersonalen förbereder patient inför hemgång när vården avslutas på sjukhus genom att ge 

information till patient om skötsel och rutin av operationsförband vid hemkomst. 

” … våran rekommendation är ju inte att byta nånting (operationsförband) när de 

(patienterna)kommer hem utan det är som det är och se´n är det distriktsköterskan … blir det 

problem får dom vända sig till vårdcentralen. ” (i1) 

 

Generell information om smittförebyggande åtgärder gavs delvis skriftligt och delvis 

muntligt. 

”Broschyr, `Tvätta händerna´ ska vi börja med … lägga ut den på sängbordet vid varje 

renbäddning.” (i4) 

”Dom ska tvätta händerna efter … har vart på toaletten.” (i3) 

”Influensapatienter ja … det är väl att dom ska tvätta händerna och inte ta hit småbarn eller 

anhöriga” (i3) 

 

Ibland kunde läkaren eller undersköterskan, om patienten uppfattades för ”bekväm” för att gå 

på toaletten eller att komma upp och mobiliseras, ge patient information om risker för 

infektion för att skapa förståelse för konsekvenserna av patientens handlande. 

”Det kan hända att jag säger till patienten om dom inte vill gå till toa och vill ha kvar 

katetern så kan jag säga att dom kan få urinvägsinfektion och lunginflammation. ” (i5) 

”Lunginflammation brukar jag säga … det har jag inte tänkt på det brukar jag säga … ligger 

du kvar en dag till (i sängen efter operation) … riskerar lunginflammation ” (i5) 

”Uppmanar dom (patienterna) till att inte ligga hela tiden så dom inte drar på sig en ny 

lunginflammation.  … att dom åtminstone sitter på sängkanten och äter.” (i4) 



 

9 

 

Patientens förutsättningar, begränsningar 

Hinder för patientens delaktighet 

Det framstod att begränsningen i att som patient aktivt delta i samband med sjukhusvård låg 

till en viss del hos vårdpersonalen. Att ha patientmedverkan vid förebyggande av VRI 

uppfattades som någonting nytt och frågor väcktes kring hur och vad patienten skulle kunna 

bidra med. 

”Vi har det (förebygga VRI) med oss hela tiden, men vi har aldrig lagt det på patienten nå´n 

gång. Det har jag aldrig funderat på. Att man ska få patienten med … det är nytt. ” (i6) 

”… hur man ska få med patienten i det (förebygga vårdrelaterade infektioner) och vad dom 

kan göra. Det är väl frågan. ” (i6) 

 

En annan anledning till begränsning kunde vara att vårdpersonal inte alltid samtalar med 

patienten om VRI förebyggande åtgärder. 

”Det blir ju inte riktigt så (att man tar upp med patienten om VRI förebyggande åtgärder ex 

vid urinvägskateter) för dom har … antingen är det så att dom är nyopererade och då drar 

man katetern när dom orkar resa på sig och när dom är cirkulatoriskt stabila. Annars är det 

ju så att vi har terminalt, svårt sjuka cancer patienter som får kateter för att det är lättare att 

vårda dem. Och om det finns önskemål då brukar jag vara generös med det … för att tycker 

patienter och anhöriga att det är lättare att dom har kateter så får dom ha det. Då lägger jag 

inga hygieniska aspekter på det, för det är ändå vård i livets slutskede.”(i5) 

 

Vårdpersonalen kunde, som hinder för patientdelaktighet, ange stressig arbetsmiljö. 

”Det är kanske bra att man informerar patienten. Men det här är med att man glömmer att 

informera patienten har ju med arbetsmiljön, ibland kanske det blir för stressigt så att man 

inte hinner liksom … man tänker bara på att göra saker … ” (i2) 

 

Man menade dock att en viss del av begränsningen i att som patient aktivt delta i samband 

med sjukhusvård låg hos patienten själv. 

Vårdpersonalen upplevde att patienten inte uttryckte någonting kring smittor eller VRI, vare 

sig i frågor eller åsikter. 

”Se´n är det inte så lätt att få patienterna involverade i det (förebygga VRI), kan jag tycka” 

(i1) 

”Patienterna har aldrig åsikter om hur vi gör när vi sätter kateter (urinvägskateter). Dom är 

bara glada att vi hjälper dom” (i4) 
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Ett hinder för att möjliggöra patientens delaktighet var när patienterna valde att inte följa 

preventiva rutiner för förebyggande av VRI, menade man. 

”Dom (patienterna) måste tvätta noga runt (kvarliggande urinvägskateter), karlar är lite 

slarviga … ja runt och dra ner förhuden … med vatten … Det är ren metod. ” (i3) 

”En del ligger fast man vet att dom orkar (gå upp). När man ska ut och röka går det bra att 

gå … men dess emellan så … Det är en väldig morot det där.” (i4) 

”Många patienter tycker det är bekvämt när dom fått den (urinvägskatetern). `Jag kan ha den 

nå´ra da´r te. Då kan jag ligga och pinka ´. ” (i3) 

 

Ytterligare hinder i att skapa patientdelaktighet, menade man, var att patienterna inte 

prioriterade VRI relaterade frågor postoperativt. Deras frågor handlar istället om upplevelser 

eller händelser som direkt är kopplade till operation. 

”Efter att patienten kommer tillbaka från operation … Dom flesta vill veta hur operationen 

har gått till, vad dom ska tänka på, varför dom har ont, varför dom mår illa, varför dom 

känner sig snurriga … Men för att koppla till vårdrelaterade infektioner … jag kan inte 

komma på nå´t faktiskt…”(i2) 

Patientdelaktighet utan betydelse 

Inför de flesta operativa ingrepp, stora som små, ska patienten ha genomgått preoperativ 

dusch. Ibland ska den ha utförts hemma innan ankomst till sjukhus. Det händer att patienten 

glömmer att duscha eller kanske medvetet utesluter den. Syftet med preoperativ dusch är att 

förebygga sårinfektion hos patienten. Denna uteblivna preventiva åtgärd anses inte alltid ha 

betydelse och dokumenteras därför inte. 

”Men det är inte en så´n jättestor fråga att vi lägger vikt på det. Om patienten inte duschat… 

det är inget som dom känner att dom måste berätta för mig. Undersökningen görs ändå… Det 

är en så´n liten fråga för oss. ” (i6) 

Patienter som själva inte tar initiativ 

Patienten, generellt sett, beskrivs av vårdpersonalen som passiv men förväntas inte heller ta 

egna initiativ. 

”Jag tror inte dom (patienterna) tänker så (att dom ska ta egna initiativ för att förebygga 

VRI) … utan man hamnar på sjukhus och då förutsätter man att så´na saker tas om hand. Jag 

vet inte om dom vet vad dom kan göra heller. ” (i6) 

 

Vårdpersonalen menar att patienterna inte talar om vare sig smittspridning, infektionsrisker 

eller förebyggande åtgärder. Besöket hos läkaren beskrivs vara styrd av andra 
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riskdiskussioner än infektionsrisker. Däremot lyfter vårdpersonalen fram att det fanns en tid 

när begreppet ”sjukhussjukan” diskuterades och att rädsla för infektion på sjukhus kan vara en 

kunskap som är generationsrelaterad. 

”Patienterna har sällan frågor om det (infektioner), inte som når mig (läkaren). Jag vet inte 

om det är så mycket prat om det längre. Det fanns en tid när alla pratade om sjukhussjukan. 

Det känns inte som folk pratar om sjukhussjukan eller svårare infektioner på sjukhus längre.” 

(i5) 

”Nä, (patienten frågar inte), inte vad det gäller infektioner utan vi har ju så mycket andra 

riskdiskussioner kring våra ingrepp … men inte just kring infektionssidan. Det är ju inte nå´n 

jättestor issue för oss. ” (i6) 

”Nä, det är sällan (patienten tar upp åtgärder som de vill ska göras för att förebygga VRI) … 

aldrig anhöriga.” (i3) 

 

I intervjuerna menar vårdpersonalen att patienterna tycks ha en viss acceptans för att drabbas 

av VRI.  

”En del patienter är väldigt medvetna och vet om infektioner och vill knappt ha kateter och en 

del säger `Det är väl inte så farligt om jag får en infektion till´” (i4) 

” … Se´n tror jag det finns en generell vetskap om att man kan få en sårinfektion. För det är 

aldrig nå´n som tycker … om dom får en sårinfektion … så är det sällan nå´n som uttrycker 

bestörtning över det. (i5) 

Ingen eller begränsad patientinformation 

Under intervjun reflekterar vårdpersonal över att publicerad patientinformation, i ämnet 

förebygga vårdrelaterade infektioner, kanske saknas.   

”Frågan är om vi brister i det att det inte finns så mycket publicerat kring det (vad patienten 

kan göra själv för att förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI)” (i1) 

 

Vid eftertanke så uttrycker vårdpersonal att det även i samband med sjukhusvård finns 

begränsningar i information till patient och anhöriga om risker för att få infektioner. 

”Vi informerar inte bara oss personal (om infektionsrisk) utan även patient och anhöriga … 

fast jag tror vi brister lite grann där, tror jag … (i2) 

”Jag (sjuksköterskan) tror det är lite olika (om patienten får information om hur dom kan 

förebygga VRI i samband med PVK, CVK). Det beror på vilken patient man träffar. En del 

patienter jobbar inom vården och då kan dom det här… Men det finns andra som inte har ett 

hum om det och för min del så har jag informerat en hel del patienter, men jag känner av, 
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stämmer av situationen, för en del patienter är så oroliga. Dom blir oroliga över minsta lilla 

moment och då kanske man ska avstå från att informera …” (i2) 

”Jag (läkaren) tror inte jag informerar patienten om handtvätt eller annat så´nt. Det tror jag 

inte … Man pratar ganska kort tid. Man pratar ju om operationsteknik och resultat och så´nt, 

så jag tror inte … Nä, det lämnar jag nog över. (i5) 

Begränsad information till vårdpersonal 

Inför operation får patienten träffa vårdpersonal vid inskrivningsbesök på mottagningen där 

patienten delges vad som gäller beträffande operationen och vad patienten själv ska göra.  

Informationen som är kommunicerad från mottagningen till vårdpersonal på avdelningen är 

begränsad. 

”… Hibiscrub®duscharna innan operation … dom får ju reda på det i samband med sitt 

planeringsbesök inne på mottagningen … och rökstopp … muntligt tror jag … ” (i1) 

”Dom som kommer in för planerade operationer dom får nog säkert hemskickat 

(information). Det ser ju inte vi. Jag kan tänka mig att dom får … Jo dom måste få det 

hemskickat. Dom får ju duscha hemma innan också.” (i3) 

Svårighet att påverka VRI 

I intervjuerna lyfts urinvägskatetrar fram som ett problem och som grund till VRI men även 

vårdtiden kan vara orsak till VRI menar man. Därför uttrycker man svårigheten för både 

patienten och vårdpersonalen att påverka trots förebyggande arbete. 

”Ja det är väl nästan oundvikligt att dom får det (urinvägsinfektion) när dom får en kateter.” 

(i4) 

” … dom (patienterna) ligger ju inne ganska kort och jag (läkaren) kan tänka mig att 

vårdtiden är ganska starkt relaterade till risken för vårdrelaterad infektion. Det vet jag inte, 

men jag tänker mig att det är så. Så dom hinner få det liksom ” (i6) 

Vårdpersonalens förutsättningar, möjligheter  

Vårdpersonalens preventiva åtgärder 

Vid intervjuerna lyftes förutsättningar fram som gjorde det möjligt för vårdpersonalen att 

arbeta för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Alla yrkeskategorierna pekade i första 

hand på gemensamma generella rutiner och personligt skydd för vårdpersonalen. Det 

inkluderade även användandet vid speciella situationer såsom operation oavsett storlek på 

operationsingrepp eller vårdlokal för utförande av ingrepp.  

”Dels med hygien, personal framförallt … basala hygienrutiner… våra hygienombud … 

Vid influensa… man skulle väl ha munskydd de tre första dagarna…” (i1) 
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” … basala hygienrutiner… handskar… handsprit… förkläde… vid diarré eller melena … 

influensa … calici… men självklart använder vi handskar… när det gäller… borttagning av 

drän. ” (i2) 

”Man får ha handskar på sig … när man byter urinpåsar. Vi försöker ju att sprita händerna 

mycket. (i3) 

”Handsprit, tvätta händerna, plastförkläde … Ja, det är rutiner kring när man arbetar med 

patienten i sängen på vårdavdelningen. ” (i5) 

”… tvättar jag händerna … med tvål och vatten … se´n torkar jag av med pappret … se´n 

spritar jag med preop … (preoperativ handdesinfektionsmedel) … mössa … steril rock och 

handskar … inga munskydd om inte patienten har hepatit eller så …” (i6) 

 

Annan speciell situation som angavs vara när patienten var drabbad av ett sår. Då beskrevs 

upplevelsen naturlig att ha använda sig av förebyggande rutin. 

”Ibland när jag gått in till patienten, då har det vart nå´t sår eller dom kanske har några. Då 

har jag faktiskt tagit på mig ett plastförkläde. För det känner jag att jag borde ha. ” (i6) 

 

I intervjun framkom det också att man nåtts av kampanjer för förebyggande rutiner som förts 

under flera år mot smittspridning och VRI. 

” … förebygga vårdrelaterade infektioner så tänker jag på årens driver vi har haft: först med 

läkarrock bort och se´n med sprit … Men det är ju alltså att man ska kunna tvätta sig och ha 

rena händer och underarmar. Det är väl det som har vart grejen” (i6) 

 

En reflektion som kom att framträda under intervjusamtalet var att det för individen blivit ett 

automatiserat användningsmönster att använda sig av VRI förebyggande rutiner.  

”Tänker på att vi faktiskt på senare år verkligen tar på oss förkläden även vi doktorer när vi 

gör saker med patienten. Handskar använder vi och det har vi alltid gjort men mer handsprit 

blir väl vanligare …” (i5) 

Patientrelaterade preventiva åtgärder 

Förutsättningar som framkom i intervjuerna för att möjliggöra vårdpersonalens 

infektionspreventiva åtgärder med patienten var riktlinjer och rutiner. 

Dessa var till en större del kopplade till preoperativa och postoperativa infektionspreventiva 

åtgärder. En av åtgärderna var att omhänderta sår som uppstått redan innan operation för att 

optimera patientens förutsättningar för att dels få operationen genomförd och dels inte riskera 

infektion. 
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” … täcka det såret (sår som uppkommit av annat än operation) före operation … man ska ha 

slutet förband… eller så blir de strukna (från operationsprogrammet)… (i1) 

 

Även rutiner för sårförband inklusive operationssårsförband var välrepresenterat när de olika 

yrkeskategorierna tog upp åtgärder för att förhindra VRI och i det här fallet sårinfektioner. 

” … och så har man den rutinen att man tittar på sår förband en gång om dagen … ” (i1) 

Det (operationssårsförbandet) ska ju sitta på … förbandet ska ju … blir dom mättade (med 

blod). Då måste vi ju byta dom. Man kan ju inte pilla på dom om det inte är liksom …” (i3) 

Jag brukar alltid titta på förbanden, om patienten är kvar. Då tittar jag alltid och är det 

smutsigt så får dom alltid byta dom. … alltså när det är blod och vätska i förbanden. Förut 

har de låtit förbanden ligga på väldigt länge, men nu är det så mer att man låter dom … man 

byter dom. ”(i5) 

 

Rutiner för drän lyftes fram eftersom drän ansågs frekvent förekommande. 

” … vi har ju mycket drän. Det är patienter som opererats … Dom får läggas om för en del 

läcker … där är det viktigt med huden för att undvika vårdrelaterade infektioner … 

klorhexidin … (i2) 

 

Vårdpersonalen pekade också på vikten av att patienten tidigt mobiliserades efter operationen. 

”Man ska ju få upp patienten efter operation … Det är mobilisering. Det är för dom ska 

tillfriskna fortare efter operation. Mindre trombosrisk. Framförallt gå hem! Det är ett av våra 

viktigaste mål med vården. … kan få urinvägsinfektion och lunginflammation.” (i5) 

 

Några riktlinjer som nämndes var CVK respektive PVK med rutiner för bland annat 

användande av huddesinfektionsmedel. 

” … och se´n PVK … att vi spritar infarten innan vi ger läkemedel … så tycker jag att vi 

minskar infektionerna jättemycket genom att använda Klorhexidin®… Vi använder 

Klorhexidin® när vi kommer till CVK – skötsel … i samband med omläggning, ger mediciner 

och så, för det är strikta riktlinjer där. Men jag tror vi slarvar när det gäller PVK. ”(i2) 

 

Även riktlinjer och rutiner för urinvägskatetrar och ren intermittent katetrisering (RIK) 

nämndes som stöd för vårdpersonalen i sitt vårdarbete.  

” … katetersättning… urinvägskateter… finns riktlinjer som är bra att hålla sig efter… vi 

följer den” (i1) 
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” … man ska inte sätta så mycket urinvägskatetrar, men ibland är det nödvändigt. 

Infektionsrisken tänker dom (Vårdhygien) ju på då. Så dom (patienterna) inte ska dra på sig 

nå´t som dom inte behöver. Vi försöker ju RIKa (RIK = ren intermittent kateterisering) om 

dom har res-urin (residualurin) och så. Några gånger funkar inte det så man måste sätta 

kateter.” (i3) 

 

Förutom riktlinjer och rutiner så lutade vårdpersonalen sig mot erfarenhet och bedömning 

som stöd i det infektionspreventiva arbetet för patienten. 

En vårdpersonal konstaterade att erfarenheten visade att tidsaspekten påverkar 

infektionsrisken. 

”Det har ju vart mycket prat nu, det här med katetrar (urinvägskateter), att dom har fått 

mycket infektioner. Då får man vara extra försiktig när man sätter in dom. Men se´n kan dom 

få det i alla fall … när dom har den för länge så kan det alltid kom in något … Det ser man ju 

på dom som har kroniskt, kateter jämt, dom har ju nästan alltid urinvägsinfektion. ” (i3) 

 

Läkaren gjorde bedömning och utgick från den när ordination om avveckling av 

urinvägskateter gjordes. 

” … det är så … vi (läkare) avvecklar väl katetrar (urinvägskatetrar) när vi känner att 

patienten … vi vill få upp dom ur sängen. …”(i5) 

Preventiva hjälpmedel 

En förutsättning som beskrevs som möjliggörare till att kunna utföra förebyggande rutiner var 

tillgängligheten till de hjälpmedel som fanns att tillgå. 

”… vi har handsprit utanför varje rum och på matvagnen … avfallsdelen.” (i4) 

Informationsöverföring mellan vårdpersonal 

Information om preventiva åtgärder förmedlas antingen skriftligt, muntligt eller inte alls. 

Vårdpersonalen informeras om patientens preoperativa dusch på olika sätt beroende på 

situation. 

”Vi (sjuksköterskor) dokumenterar ju i Melior, mätvärden. Patienten duschat i Hibiscrub.” 

(i1) 

”När vi jobbar i team … vi stämmer av med varandra att om jag har informerat patienten och 

se´n följer vi upp den här patienten om hon har duschat eller inte. … Muntligt” (i2) 

”Dom patienter som kommer in dagen innan för operation, alltså vi säger nu ikväll och ska 

opereras imorgon. Det står på operationschecklistan när dom varit på mottagningen vad dom 

ska göra på avdelningen. Dusch gånger två eller patienten duschar hemma. ” (i2) 
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”Det är så självklart att dom (patienterna) ska duscha … muntligt (undersköterskorna)… se´n 

skriver dom (sjuksköterskorna) in i sitt operationsschema … dom prickar väl för (att 

patienten duschat)." (i3) 

 

Vårdpersonal dokumenterar att patienten fått urinvägskateter och vilken indikation som 

föranledde åtgärden. Om det blir problem med katetern så dokumenteras även den åtgärden. 

Däremot anses inte information om preventiv åtgärd såsom hur patienten tvättats innan 

urinvägskatetern applicerades i urinvägarna. Det menar man är så känt för samtlig 

vårdpersonal att det är överflödig information att dokumentera. 

”Ja (när patienten fått urinvägskateter), då skriver vi (undersköterskor) kateterjournal. 

Vilken man satt skriver man och vilken sort och varför dom har fått katetern … Tvättat och 

så’nt skriver man inte, det tar man för givet. ” (i3) 

 

I sårjournal dokumenteras information om VRI förebyggande preventiv åtgärd för sår men 

också sårets aktuella status och ursprung. 

”Sårjournalen … trycksår eller nå´t dränsår som man (undersköterskan) lägger om. Det är 

om hittar ett sår … beskriva såret … trycksår … skavsår … traumatiskt sår … operationssår. 

Omläggningsmaterial och allt. Hur ofta det ska läggas om ” (i4) 

 

Nutrition nämndes endast vid något tillfälle beträffande informationsöverföring mellan 

vårdpersonal och det var främst när läkaren påkallade dietistens stöd och råd i ärendet. 

”Nutrition … ibland skickar vi (läkare) remisser till dietisten … ibland ber vi bara dietisten 

komma och prata. ” (i5) 

 

Vid känd smitta, som i intervjusituationen beskrevs som allvarlig, gav vårdpersonalen 

varandra information om preventiv åtgärd vid den dagliga muntliga överrapporteringen. 

” … vi brukar ju, om nå´n har något allvarligt (smitta) eller så … Då säger vi på rapporten: 

Tänk på att nu har den de och de därinne så man har handskar och så …” (i3) 

Vårdpersonalens förutsättningar, begränsningar 

Begränsad information till vårdpersonal  

Under intervjusamtalen påtalar vårdpersonalen brister både i informationen mellan 

vårdenheter men också mellan vårdpersonal. Osäkerheten beskrivs exempelvis kring vad 

patienten delgivits på mottagningen i det preoperativa samtalet. 
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”Det finns ju en massa material … information patienten får när dom har sitt 

inskrivningsbesök. … (vårdpersonal) vågar inte svara på om det är muntligt eller skriftligt. 

(i1) 

”Dom (patienterna) får nog bara hem ett papper (från mottagningen) … om dusch och så … 

vet inte, tror … ” (i3)  

 

Brister i eller helt avsaknad av information mellan vårdpersonal beskrivs i intervjusamtalet. 

Det kan handla om flera VRI förebyggande vårdåtgärder som preoperativ dusch, 

operationsförbandsbyten eller att patienten haft mobiliseringsövningar under dagen. Rutinerna 

anses ibland så självklara att man inte behöver delge varandra det vare sig muntligt eller 

skriftligt. Och ibland anges tidsbrist som orsak.  

”Nej (vi rapporterar inte till varandra i teamet när patienten har duschat), utan vi har dom 

rutinerna och det är så det är. ” (i1) 

Om rutiner för byte av operationssårsförband: ” … berättar för varandra … så får vi hoppas 

det blir rätt … ” (i3) 

”Nä, jag (undersköterskan) dokumenterar inte, men oftast så pratar man väl med sköterskan 

lite så innan man rapporterar över. Att den och den har suttit uppe. För det mesta, men se´n 

finns det da´r när man inte hinner prata med nå´n mer.” (i4) 

Preventiva åtgärder med förhinder 

I intervjuerna framkom flera orsaker till varför personalen inte alltid utförde preventiva 

åtgärder mot smittspridning och VRI. Dels uttryckte vårdpersonalen en viss osäkerhet inför 

vissa infektionsförebyggande preventiva åtgärder. 

Patientens preoperativa kroppsrengöringar var en av funderingarna. Och användning av 

handskar en annan. 

”Så´na rutiner tror jag att jag lämnar över. Jag ska erkänna att det där varierar med 

Hibiscrub®tvätt och så´nt inför operationer. Det har jag (läkare) inte funderat på vad som 

gäller just nu. Det vet ju (sjuk)sköterskorna så att det … förlitar … preoptvätt, preopdusch, 

hygienrutiner kring operation. ” (i5) 

” … att hälsa på patienter med handskar. Det gör jag inte, så det vet jag inte hur man ska 

hantera. ” (i6) 

 

Det beskrevs att vårdpersonalen i viss mån hade dålig följsamhet till fastlagda preventiva 

åtgärder för att förebygga smittspridning och VRI. 
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”Det finns säkert PM om det (byte av operationssårsförband) också, hur man ska göra. Men 

det är inte nå´nting vi är så bra på att titta på. Det skulle vi kanske göra … ” (i3) 

”Nej det är mest fall (fallskador) … eller andra vårdskador som kommer upp på den (Gröna 

korset, daglig identifiering av risker och vårdskador) men inte smittspridning. Vi informerar 

väl om det är influensa eller calici på nå´t rum…” (i4) 

 

Andra orsaker till att man inte alltid utförde preventiva åtgärder var antingen att det fanns 

olika åsikter om det eller att vårdpersonalen kände sig omotiverad. 

”Jag (läkare) tänker nog inte på hygienbekymret (angående att avveckla urinvägskateter) för 

jag tror inte katetrarna är så stora bovar på våran avdelning i alla fall” (i5) 

”Ja, det är ju lite svårt … det finns nog väldigt många olika tycken om det här med förband 

och hur man ska byta och när, om, hur …” (i3) 

”Jag tänker mycket kring det (att använda handsprit). Jag (läkaren) tänker att vi börjar 

använda det mycket mer och jag tänker att vi har ingen evidens för att det är bättre. Det stör 

ju mig …, för vi är ju rätt förtjusta i att visa att det vi gör verkligen gör nytta.” (i6) 

 

Avslutande orsaker till varför preventiva åtgärder inte alltid blev gjorda var akuta situationer, 

tidsbrist eller glömska. 

”Försöker vara noga med förkläde och så’nt när vi bäddar men det är inte alltid att det går. 

Det kan ju finnas akuta situationer … patienten är på väg att ramla …” (i4) 

Det är oftast undersköterskan (som byter operationsförband). Dom (sjuksköterskorna) hinner 

sällan” (i3) 

”Oftast är det en bedömning (och inte att man följer skriftliga scheman för när 

urinvägskateter ska dras). … Och där kan man inse ibland att man glömmer … att jag 

(läkaren) inte tänker på att dom har kateter kvar … det är dumt om dom ligger kvar med 

kateter men det kan hända om dom har legat länge, om dom har varit svårt sjuka en längre 

tid så blir gärna katetern kvar och då ska jag erkänna att jag inte alltid tänker på det att den 

finns där. ” (i5) 

Gemensamma förutsättningar, möjligheter  

Vårdlokaler som hjälp 

Enkelrum uttryckte flera var en gemensam förutsättning för både patient och vårdpersonal för 

att kunna förhindra smittspridning och VRI. 

” … patient som ligger med misstanke om infektion försöker vi ha på enkelrum. ” (i1) 

” … vi har ju som tur är nästan bara enkelrum. Det är ju skönt. ” (i3) 
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Information till patienten om preventiva åtgärder 

Vem informerar patienten? Det visade sig vara olika yrkeskategorier beroende på vad som 

skulle informeras. 

”Det är både undersköterskan och sjuksköterskan (som informerar patienten förebyggande 

åtgärd mot VRI). Det är nog mest undersköterskan för det är dom som är närmast patienten 

omvårdnadsmässigt” (i1) 

 

Som sina informationsområden lyfte sjuksköterskan fram infektionsförebyggande 

omvårdnadsåtgärder som var relaterade till infarter för tillgång till patientens blodkärl. 

” … CVK och PVK infektioner och förebyggande åtgärder … för min del (sjuksköterskan) så 

har jag informerat en hel del patienter … ” (i2) 

 

Information om preoperativt rökstopp ansågs vara en uppgift som låg hos läkaren och 

planeringsmottagningens sjuksköterska. 

”… Se´n vet vi det här med rökstopp… att dom (läkarna) tar det … och det gör ju 

planeringssjuksköterskan där (på planeringsmottagningen) (i1) 

 

Var man gav information till patienten varierade utifrån vilka situationer man befann sig i 

tillsammans med patienten. Men skriven information som små meddelande placerade på 

strategiska platser var också förekommande. Information om rökstopp kunde både ges inför 

elektiva såväl som akut operation. 

”… det är nog liksom utifrån varje omvårdnadsmoment… då kommer informationen. ” (i1) 

” … lappar inne på toaletterna där det står att de ska tvätta händerna … patienterna” (i4) 

”… det här med rökstopp … och det gör ju planeringssjuksköterskan där (på mottagningen) 

… akuta patienter … får ju informationen på AVC … ” (i1) 

 

Det uttrycktes att information ofta gavs nära i anslutning till olika händelser  

” … innan operation … ges information om dusch” (i2) 

”borttagning av drän… brukar vi sprita av med Klorhexidin® och det svider ju lite grann och 

då informerar jag för patienten att det svider lite grann men det är bakteriedödande för att 

undvika infektioner … ” (i2) 

” … information ges tills dom (patienterna) ska gå hem … så frågar dom ibland … ” (i3) 
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Gemensamma förutsättningar, begränsningar 

Vårdlokaler som hinder 

Dubbelrum framkom som ett hinder för möjligheten att hindra smittspridning men även 

placering av patient i lokaler som inte var avsedda för patientvård och som inte hade 

hygienrum. 

”Det stora problemet är att vi har dubbelrum och att vi har dom (patienterna) här i 

dagrummet. Då måste dom ut på offentliga toaletten där alla anhöriga går och det vet man 

inte vad dom bär på för nå´nting.” (i4) 

”Dom (patienterna) ligger på dubbelrum och … ligger med influensa … vi försöker isolera 

men det lyckas vi inte alltid med. Risk … sprider säkert …(i6) 

Information 

En viss osäkerhet framkom om vem som informerar patienten. 

” … (Sjuk)sköterskorna … eller jag (läkaren) vet faktiskt inte hur man gör. ( vem som 

berättar för patienten om dusch med Hibiscrub®) ” (i6) 

 

Orsaken till att man inte ville informera patienten kunde bero på att man kunde känna sig 

som någon som bevakar och säger till vilket kunde var obekvämt. 

”Jag är dålig på det (att informera patienten om att tvätta händerna före maten eller att 

hjälpa patienten) ska jag säga. Det finns säkert så´na som inte släpper ut dom utanför 

dörren… Man ser ju lite vad det är för patienter, för då kanske man inte säger att vi har 

mackor där ute utan då går man in och frågar om dom vill ha. Jag tycker inte om att vara 

polis.”(i4) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Utifrån syftet pekar resultatet på att patienten i ganska liten utsträckning gavs förutsättningar 

att vara medskapare till att förebygga vårdrelaterade infektioner. Detta fynd återger även 

Rathert, Huddleston, Pak (2011) som funnit att patienten beskriver sin roll som den som följer 

instruktioner och lyssnar. Innehållsanalysen i föreliggande studie lyfter fram orsaken till 

varför patienten var medskapare i begränsad omfattning och visade på tre olika teman: 

patientens, vårdpersonalens och de gemensamma förutsättningarna. Inom varje sådan grupp 

framstod det två domäner: möjligheter och begränsningar. 

Syftet var också att undersöka hur patienten gavs förutsättningar att vara medskapare  
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De möjligheter som angavs för att patienten skulle kunna vara aktiv i att förebygga VRI var 

kopplade till fyra faktorer.  

Den första faktorn var att vårdpersonalen tillskrev patienten ett visst ansvar och då främst 

inom området preoperativ förberedelse i hemmet såsom dusch, byte av kläder och sängkläder 

samt inspektion av huden. Detta överlämnade ansvar till patienten för dessa aktiviteter kan 

dock tolkas ha varierande innebörd i sitt värde utifrån det innehåll som också framkom i 

intervjuerna. 

I någon intervju beskrevs det dels att ansvaret helt och hållet lämnats till patienten som skulle 

opereras elektivt och att man förutsatte att patienten genomförde byte till rena kläder. Att 

kontakta sjukhuset efter hudinspektion var också överfört till patientens ansvarsbörda. 

Skulle patienten ändå anlända till sjukhuset oduschad så beskrevs det vid någon annan 

intervju att det saknade betydelse. Ingreppet kom att genomföras ändå. 

Om patienten genomförde sin preoperativa dusch på sjukhuset gav vårdpersonalen detaljerade 

instruktioner och kompletterande information. Det kunde vara exempelvis att patienten inte 

fick gå på golvet med rena strumpor efter genomförd dusch. 

Värdet av den preoperativa kroppsrengöringen visade sig också kunna uppfattas som 

varierande i samband med överföring av information mellan vårdpersonalen. 

Vårdavdelningens vårdpersonal kände sig osäkra på vad patienten fått för information på 

mottagningen inför sin operation. Detta kan antas försvåra möjligheten att göra uppföljning 

med patienten om vilka åtgärder som är utförda och vid behov kunna komplettera. För att 

skapa säkrare informationsflöden mellan olika vårdenheter lyfter Davis, Jacklin, Sevdalis, 

Vincent (2007) fram patienten som en resurs. De menar att patienten lättare kan hålla en 

uppdaterad version av vad som händer eftersom de själva är mer involverade i sin egen vård 

än vårdpersonalen. 

När den preoperativa duschen utfördes på vårdavdelningen angav man att antingen 

dokumenterades detta i patientjournalen eller framfördes muntligt. Men det framkom också 

att vissa inte framförde det alls eftersom det var så självklart att det skulle göras. I någon 

intervju med läkare framkom det att rutinen för preoperativ dusch inte alls var känd eller vem 

som informerade om den. Det var samma yrkeskategori som också uttryckte att ingreppet 

kom att utföras även om patienten inte duschat hemma.  

Information om rökstopp, som preoperativ infektionsförebyggande åtgärd, var något som 

vårdavdelningens personal antog utfördes på planeringsmottagningen av antingen 

planeringssjuksköterskan eller läkaren. Patienter som lades in för akut operation antogs ha fått 

informationen på akutmottagningen. Osäkerhet kring vilken information patienten fått kan 

möjligen försvåra arbetet för att förhindra VRI. Schwappach, Wernli (2010) pekar på att 
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vårdmiljöns resurser och infrastruktur har betydelse för både vårdpersonalen och patienten i 

patientsäkerhetsarbetet.  

.  

Den andra faktorn som lyftes fram och som påverkade patientens möjlighet till att vara aktiv 

var hälsotillståndet. Helt enkelt om patienten orkade sköta sin hygien själv.  

Men detta framkom inte som någon avgörande betydelse för att involvera patienten. Rathert, 

et al (2011) menar att hälsotillståndet hos patienten har betydelse för möjligheten att delta 

aktivt och om hälsotillståndet blir bättre eller sämre så påverkas också viljan och orken att 

delta. 

 

Den tredje faktorn var patientens oro vilket man tolkade kunde vara baserad på tidigare 

negativa upplevelser hos patienten. Patienten tog därför initiativ utifrån dessa egna 

erfarenheter. Detta fynd överenstämmer med Davis et al (2007) som funnit att patienter som 

upplever sig utsatta för patientsäkerhetsrisker är motiverade att delta för att minska dessa 

risker. 

 

Fjärde faktorn för patientens möjlighet att vara aktiv var att patienten bjöds in antingen genom 

uppmaningar eller genom samtal. Uppmaningar framstod mest som envägskommunikation 

från vårdpersonalen till patienten. Man ”sa till” patienten.  

 

Överhuvudtaget pekade mycket av intervjumaterialet på att kommunikationen gick en väg 

både den skriftliga (broschyrer, klisterlappar) och den muntliga. Det stämmer med de fynd 

Rathert et al (2011) har funnit utifrån att flertal patienter uppfattar att sin roll är att ta emot 

information och instruktion från vårdpersonalen. 

 

Vårdpersonalen informerade patienten både på mottagningen och på vårdavdelningen men 

endast vid något tillfälle framkom det att patienten fick information för att själv kunna ta 

beslut. Det fanns tillfällen när vårdpersonalen överhuvudtaget inte informerade patienten och 

skälet som angavs var stressig arbetsmiljö. Man såg vid dessa tillfällen inte patienten som en 

möjlig medskapare utan vårdpersonalen utförde de uppgifter de var ålagda att göra. 

Arbetsmiljön är något som också både Vaismoradi et al (2014) och Davis et al (2007) lyfter 

fram som faktor för att möjliggöra patientdelaktighet.  

 

Någon av intervjupersonerna uttryckte att ” det var nytt” att patienten skulle vara medskapare 

och undrade också vad de kunde delta i. Denna syn avspeglades också när vårdpersonalen la 
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fram att en del patienter helt enkelt försvårade det infektionsförebyggande arbetet genom att 

de valde bort rutiner som vårdpersonalen menade att man informerat om. Ett exempel för det 

var att patienten valde att ligga kvar i sängen istället för att aktivt mobilisera sig. 

Frågan är om patienten fått möjlighet till motivation för detta?  Hade patienten fått möjlighet 

att börja träna hemma på det som skulle komma på sjukhuset? Vilken kunskap har patienten 

själv? 

Det uttrycktes i intervjuerna att man inte förväntade sig att patienten skulle vara aktiva utan 

man förutsatte att vårdpersonalen skulle omhänderta allt. Frågan är då om det inte är vården 

som passiviserar patienten genom dessa förväntningar? Rathert, et al (2011) pekar på att 

patienterna skulle vara mer aktiva i patientsäkerhetsarbetet om de upplevde att de blev 

betrodda att delta. 

Patienterna ansågs inte fråga eller tala om smittspridning eller infektioner. I någon intervju 

framkom det att riskdiskussioner inte handlade om infektioner utan om annat som var relaterat 

till ingreppet och effekten av den. Styrningen av sådana samtal gjordes av vårdpersonalen och 

inte av patienten. För att som patient styra och leda ett samtal där infektionsrisker och 

förebyggande arbete ska inkluderas krävs troligen kunskap och hur får patienten den? 

Vaismoradi et al (2014) menar att möjligheten för att reducera fel i vårdarbetet ökar om 

patientens förtroende för deltagande i patientsäkerhetsarbetet ökar. De pekar på att om 

patienten får kunskap om varför medicinska och omvårdnads åtgärder görs så kan patienten 

upptäcka eventuella fel.  

När vårdpersonalen i föreliggande studie lyfte fram möjliga förutsättningar för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner så kom det främst fram rutiner och personligt skydd för 

vårdpersonalen. Man lyfte inte fram patienten i första hand som förutsättning för att 

förebygga VRI. Det skulle kunna peka på att vårdpersonalen i första hand inte ser patienten 

som möjlig medskapare. Flink, Öhlén, Hansagi, Barach, Olsson (2012) visar på att 

vårdpersonalens attityd är en viktig möjliggörare för patientens villighet att delta. Positivt 

exempel var när vårdpersonalen var lyhörd för den information patienten gav och visade 

förståelse genom att anpassa de möjligheter och behov som fanns. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie utfördes med en kvalitativ ansats där datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer. Analysarbetet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt 

modell Graneheim, Lundman (2004). Denna analysmodell ger enligt Graneheim, Lundman, 
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(2004) möjligheter till att skapa en struktur i en forskningstext som är baserad på intervju och 

därmed få ökad trovärdighet. 

Att intervjua vårdpersonal innebär att svaren vinklas från deras perspektiv och inte 

patienternas. Sex vårdpersonal intervjuades varav två från varje yrkesgrupp undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare. Eftersom gruppen är heterogen och underlaget sex personer och deras 

arbetsplatser tre olika, kirurg, medicin, ortopedi, kan detta komma att påverka möjligheten att 

generalisera. Dock var syftet inte att söka kunskap i en homogen grupp utan fånga ett 

fenomen i sitt sammanhang (Graneheim, Lundman, 2004)  

Studien hade kunnat genomföras med en kvantitativ ansats men hade då mer riktats utifrån att 

fånga statistiska data med hjälp av strukturerade intervjufrågor. Detta hade då inte fångat 

vårdpersonalens egna beskrivningar. Semistrukturerade intervjuer skapar möjligheter att 

genom följdfrågor utöka intervjupersonernas egna uttryck om ämnet (Yin, 2013 s 138)  

Eftersom intervjuaren arbetar på samma sjukhus som intervjupersonerna och i en 

sjukhusövergripande funktion, vårdhygien, kan det påverka resultatet. För att minska risken 

för detta gjordes valet så systematisk som var möjligt. Först efterfrågades hos respektive 

verksamhetschef möjligheten att göra intervjuer på kliniken. Även medarbetares närmste chef 

tillfrågades där så var möjligt. Valet av intervjupersoner föll mestadels på slumpen vilket 

innebar att den som intervjuaren mötte i korridoren blev den som först blev tillfrågad. 

Läkargruppen var svårare att fånga på detta sätt och fick därför kontaktas efter att 

verksamhetschef gett några personers namn som rekommendation för kontakt. Lotten fick 

avgöra vem som kontaktades i första hand. Ett par personer av samtliga tackade nej vid 

förfrågan. Ingen av intervjupersonerna var kända för intervjuaren. För att varje intervjuperson 

skulle känna sig så bekväm som möjligt i intervjusituationen och därmed möjliggöra att så 

mycket data som möjligt framkom så fick intervjupersonen själv föreslå intervjuplats, vilket 

Andersson (2001 s 173-174) föreslår. För att kunna vara deltagande och uppmärksam i 

intervjun valdes bandinspelning (Andersson, 2001 s 181) 

Intervjuerna utgick från frågeställningar och dessa liksom syftet var känt för 

intervjupersonerna. Intervjun var semistrukturerad och intervjuguide upprättades med en del 

för generella frågor om ålder, kön, år i nuvarande yrke och år på nuvarande arbetsplats samt 

en specifik del som innehöll öppna frågor utifrån frågeställningar och syfte. För att inte låsa 

sig vid dessa frågor utan gå djupare in i intervjun användes följdfrågor (Andersson, 2001 s 

139) 
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Slutsats 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det rimligt att involvera patienten i patientsäkerhetsarbetet, 

när så många människor som  8,6 procent skadas i vården varje år (Vårdskador inom somatisk 

vård, 2008). Baserat på föreliggande studie skulle man redan nu se över vilka moment som 

patienten kan få möjlighet att aktivt få ta del av, men också mera aktivt uppmana patienten till 

frågor och kunskapsinhämtande. Patienten skulle kunna få möjlighet att få kunskap i 

infektionsrisker och vad de själva kan bidra med för att förhindra detta. Exempelvis skulle 

patienter som ska opereras för elektiva operationer kunna få starta mobiliseringsträning i det 

egna hemmet som sedan skulle fortsätta med stöd och hjälp av vårdpersonalen på sjukhuset 

och sedan fortsätta vid hemkomsten. Detta skulle kunna vara ett tema som genomsyrar hela 

vårdkedjan med alla yrkeskategorier. Och för att kunna vara känd för all vårdpersonal skulle 

information som delges patienten dokumenteras liksom de åtgärder patienten och 

vårdpersonalen utför. Denna dokumentation skulle kunna genomföras genomgående på ett 

samlat och strukturerat sätt. Betydelsen av patientens insatser skulle därmed kunna värderas 

och utvärderas. De insatser som patienten gör och som inte har betydelse torde kunna 

reduceras till förmån för mera verkningsamma insatser.  

Framtida forskning 

Att fråga patienten om möjliga förutsättningar för att aktivt kunna delta i att vara medskapare 

till att förebygga vårdrelaterade infektioner kan vara nästa steg för att komma vidare i kampen 

mot dessa vårdskador och kunna vidga patientsäkerhetsarbetets potentiella kraft. 
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2. Informationsbrev chefer 

3. Innehållsanalys Domän, tema, kategori 

4. Innehållsanalys Tema, kategori, underkategori 

 



 

 



 

 

Bilaga 1 Informationsbrev och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Mitt namn är Elisabeth Berglund Kristiansson. Jag arbetar på Vårdhygien SÄS Borås och 

studerar vid Mittuniversitetet i Sundsvall på Folkhälsovetenskapliga programmet, 

vetenskapligt arbete, 15 hp, avancerad nivå, magisternivå.  

 

Förfrågan till Dig ställs efter att kontakt tagits med din verksamhetschef.  

Din medverkan har stor betydelse eftersom du inom ditt område möter patienter som riskerar 

en vårdrelaterad infektion i samband med sin sjukhusvistelse.  

Vänligen kontakta mig direkt om du avstår att delta i intervjun, så att annan person kan 

tillfrågas. Kontaktuppgifter vg se sist i brevet. 

Titel 

Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. Ges patienten möjlighet att påverka? 

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner är den största andelen av samtliga vårdskador och har trots flera 

åtgärder sedan 2008 inte kunnat minskas i någon nämnvärd utsträckning visar Sveriges 

kommuner och landsting, SKL i sin rapport Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer 

som förebygger, 2014. I arbetet lyfter man fram att vårdrelaterade infektioner skapar ökade 

kostnader och stort lidande. De pekar också på betydelsen av att patienten ses som en viktig 

medskapare och har därför gett patienten en central roll i det förebyggande arbetet. I den nya 

patientlagen (SFS 2014:82, 2014) lyfter man också fram och beskriver vikten av patientens 

deltagande i patientsäkerhetsarbetet. Patienten anses således ha en viktig roll i förhindrandet 

av vårdrelaterad infektion och vårdpersonal har en viktig roll att skapa förutsättningar för 

patienten för ett aktivt deltagande. 

Syfte 

Att undersöka hur och i vilken utsträckning patienten ges förutsättningar att vara medskapare 

till att förebygga vårdrelaterad infektion.  

Metod 

Kvalitativ studiedesign. Semistrukturerade intervjuer med maxtid på en timma. Intervjun 

kommer att utföras i lokal som intervjudeltagaren finner bekväm för samtal. Intervjun spelas 

in på band. 

Urval: Vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor) i patientnära arbete på somatisk 

vårdavdelning (kirurg, medicin, ortopedi). 

Dataanalys: kvalitativ innehållsanalys. 

Presentation av rapporten 

Presenteras i seminarieform skriftligt och muntligt vid Mittuniversitetet Sundsvall. 

Projektets betydelse 

Detta projekt förväntas bidra med en djupare kunskap om hur och i vilken utsträckning 

patienten ges förutsättningar att vara medskapare till att förebygga vårdrelaterad infektion.  

Det i sin tur kan bidra till ett underlag för det fortsatta arbetet med att minska vårdrelaterade 

infektioner. 

 



 

 

Konfidentiellt, frivillighet 

Intervjumaterial avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Din medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. 

Bokning av tid och plats för intervju 

Om du tackar ja till att medverka så är jag tacksam om du meddelar mig på nedanstående 

telefonnummer eller mailadress. Därefter kommer du att kontaktas av mig och vi bestämmer 

tid och plats för intervju. I samband med vårt möte lämnas nedanstående samtycke till mig. 

 

Tack på förhand, 

Elisabeth Berglund Kristiansson 

Sundsvall 2015-02-08 

 

    Handledare: 

Elisabeth Berglund Kristiansson  Thomas Ljung 

Vårdhygien, SÄS Borås   Leg läkare, Med dr. 

033-616 2930   Vetenskaplig handledare, Region  

elisabeth.berglund_kristiansson@vgregion.se Jämtland Härjedalen 

    Docent i folkhälsovetenskap,  

IHV Mittuniversitetet 

    thomas.ljung@regionjh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln: 

Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. Ges patienten möjlighet att påverka? 

 

Jag har fått information om studiens syfte och om hur data samlas in, bearbetas och 

handläggs. Jag har också fått information om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att 

jag när jag vill kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie med titel: ”Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. 

Ges patienten möjlighet att påverka?” 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Datum och ort 

mailto:elisabeth.berglund_kristiansson@vgregion.se
mailto:thomas.ljung@regionjh.se


 

 

Bilaga 2 Informationsbrev och förfrågan om medarbetares medverkan i 

intervjustudie 

 

Mitt namn är Elisabeth Berglund Kristiansson. Jag arbetar på Vårdhygien SÄS Borås och 

studerar vid Mittuniversitetet i Sundsvall på Folkhälsovetenskapliga programmet, 

vetenskapligt arbete, 15 hp, avancerad nivå, magisternivå.  

Förfrågan ställs till Dig som verksamhetschef, läkarchef, vårdenhetschef om ditt godkännande 

att medarbetare vid din enhet ingår i nedanstående intervjustudie. 

Titel 

Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. Ges patienten möjlighet att påverka? 

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner är den största andelen av samtliga vårdskador och har trots flera 

åtgärder sedan 2008 inte kunnat minskas i någon nämnvärd utsträckning (Sveriges kommuner 

och landsting, SKL. 2014. Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger.). 

Syfte 

Att undersöka hur och i vilken utsträckning patienten ges förutsättningar att vara medskapare 

till att förebygga vårdrelaterad infektion.  

Metod 

Kvalitativ studiedesign. Semistrukturerade intervjuer med maxtid på en timma. Intervjun 

kommer att utföras i lokal som intervjudeltagaren finner bekväm för samtal. Intervjun spelas 

in på band. 

Urval: Vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor) i patientnära arbete på somatisk 

vårdavdelning (kirurg, medicin, ortopedi). Dataanalys: kvalitativ innehållsanalys. 

Presentation av rapporten 

Presenteras i seminarieform skriftligt och muntligt vid Mittuniversitetet Sundsvall. 

Konfidentiellt, frivillighet 

Intervjumaterial avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. 

Bokning av tid och plats för intervju 

Om medarbetare tackar ja till att medverka kommer kontakt tas av mig och det bestäms tid 

och plats för intervju. 

Tack på förhand. Sundsvall 2015-02-08 

    Handledare: 

Elisabeth Berglund Kristiansson  Thomas Ljung 

Vårdhygien, SÄS Borås   Leg läkare, Med dr. 

033-616 2930   Vetenskaplig handledare, Region  

elisabeth.berglund_kristiansson@vgregion.se Jämtland Härjedalen 

    Docent i folkhälsovetenskap,  

IHV Mittuniversitetet 

    thomas.ljung@regionjh.se 

mailto:elisabeth.berglund_kristiansson@vgregion.se
mailto:thomas.ljung@regionjh.se


 

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till att medarbetare vid undertecknads enhet medverkar 

i intervjustudien med titeln: Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. Ges 

patienten möjlighet att påverka? 

 

Jag har fått information om studiens syfte och om hur data samlas in, bearbetas och 

handläggs. Jag har också fått information om att deltagande i studien är frivilligt och att 

medarbetaren när helst vederbörande önskar kan avbryta medverkan utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att medarbetare vid undertecknads enhet medverkar i intervjustudien 

med titel: ”Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem. Ges patienten möjlighet att 

påverka?” 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Datum och ort 



 

 

 

Bilaga 3 Tema, kategorier och underkategorier 

 

Tema Kategorier Underkategorier 

Patientens förutsättningar, 

möjligheter 

 

Faktorer som styr 

patientdelaktighet 

Patientansvar 

Hälsotillstånd 

Oro hos patient  

Patient bjuds in  

Patientinformation ges i 

olika sammanhang 

Pre- eller postoperativa 

sammanhang 

Generell information, skriftligt och 

muntligt 

Information till risktagande patient 

Patientens förutsättningar, 

begränsningar 

Hinder för patientens 

delaktighet  

Vårdpersonal 

Patient 

Patientdelaktighet utan 

betydelse 

Utebliven preventiv åtgärd anses 

inte ha betydelse, dokumenteras 

därför inte 

Patienter som inte själva 

tar initiativ 

Patient förväntas inte ta egna 

initiativ 

Patient talar inte om smittspridning, 

infektionsrisker, förebyggande 

åtgärder   

Patient accepterar 

Ingen eller begränsad 

patient information 

Publicerad patientinformation 

saknas 

Information till patient och 

anhöriga, begränsad 

Begränsad information till 

vårdpersonal 

Information till vårdpersonal, 

begränsad 

Svårighet att påverka VRI 
Urinvägskateter  

Vårdtid 

 

Tema Kategorier Underkategorier 

Vårdpersonalens förutsättningar, 

möjligheter 

Vårdpersonalens 

preventiva åtgärder 

Rutiner och personligt skydd för 

vårdpersonal 

Kampanjer 

Automatiserat användningsmönster 

Patientrelaterade åtgärder 
Riktlinjer och rutiner  

Erfarenhet och bedömning  

Preventiva hjälpmedel Tillgänglighet 

Informationsöverföring 

mellan vårdpersonal 

Information preventiva åtgärder, 

skriftligt, muntligt, inte alls 

Vårdpersonalens förutsättningar, 

begränsningar 

Begränsad information till 

vårdpersonal 

Brister i information mellan 

vårdenheter och vårdpersonal 

Preventiva åtgärder med 

förhinder 

Orsaker till varför vårdpersonal inte 

utför preventiva åtgärder 

 



 

 

 

 

 

 

Tema Kategorier Underkategorier 

Gemensamma förutsättningar, 

möjligheter 

Vårdlokaler som hjälp Enkelrum 

Information till patient 

om preventiva åtgärder 

Vem informerar 

Var ges informationen 

När ges information 

Gemensamma förutsättningar, 

begränsningar 

Vårdlokaler som hinder Dubbelrum 

Information 
Osäkert vem som informerar 

Vem informerar inte 



 

 

 

Bilaga 4 Domäner, kategorier och tema 

 

Domäner Kategorier Tema 

Möjligheter Faktorer som styr 

patientdelaktighet 

Patientens förutsättningar 

Patientinformation ges i olika 

sammanhang 

Begränsningar Hinder för patientens delaktighet 

Patientdelaktighet utan 

betydelse 

Patienter som själva inte tar 

initiativ 

Ingen eller begränsad patient 

information 

Begränsad information till 

vårdpersonal 

Svårighet att påverka VRI 

 

Domäner Kategorier Tema 

Möjligheter Vårdpersonalens preventiva 

åtgärder 

Vårdpersonalens förutsättningar 

Patientrelaterade åtgärder 

Preventiva hjälpmedel 

Informationsöverföring mellan 

vårdpersonal 

Begränsningar Begränsad information till 

vårdpersonal  

Preventiva åtgärder med 

förhinder 

 

Domäner Kategorier Tema 

Möjligheter  Vårdlokaler som hjälp 

Gemensamma förutsättningar 
Information till patienten om 

preventiva åtgärder 

Begränsningar Vårdlokaler som hinder 

Information 



 

 

 


