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Abstrakt  

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner kan uppstå som en oönskad komplikation vid Operativa 

ingrepp. Det perioperativa teamet består av flera olika specialister, däribland 

operationssjuksköterska. Operationssjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att de hygieniska 

principer efterlevs i operationssalen. Goda basala hygienrutiner förhindrar onödig smittspridning. 

Följsamhet till denna kunskap bör alla medlemmar av det perioperativa teamet visa. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar följsamhet av handhygien hos 

operationspersonal. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Sökmotorerna pubmed 

och Cinahl samt manuell sökning utfördes. Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar, med 

både kvantitativa och kvalitativ ansats. Kategorier som framkom efter manifest innehållsanalys 

var: kunskap, vanor och attityder, implementering av hygienrutiner, skydda sig själv och 

arbetsflöde. Lägst kunskap om handhygien hade läkare vilket inverkade negativt på följsamheten. 

Följsamheten ökade av bra förebilder och om patienter fanns i närheten. Utbildning hade bra 

effekt på sjuksköterskor och de hade högst self-efficacy. Läkarna förlitade sig på egna omdömet 

traditionen. Förbättringar av arbetsflödet är positivt för följsamhet av handhygien. Handskar ger 

falsk trygghet och försämrar följsamhet vid handhygienen. Speciella handhygienkampanjer 

gynnar handhygienen. Diskussion: Merparten av befintlig forskning inom handhygien är gjord 

utom operationssalens väggar. Det tunna urvalet gjorde det svårt att syntetisera befintligt material 

baserat på flera mycket olika metoder. Slutord: Resultatet antyder att inlärning bör ske under en 

längre tid samt att all personal har tilltro till nyttan av det de lär sig. Mer forskning krävs på hur 
man inför nya hygienrutiner på bästa sätt.  

Nyckelord: Följsamhet, handhygien, litteraturstudie, operationspersonal, operationssal. 

Abstract 

Background: Nosocomial infections occur as an unwanted complication to hospitalization. It is 

important to prevent these infections to withstand good quality health care. The peroperative care-

team consists of several different specialist. One of them is the scrubb-nurse which has the 

ultimate responsibility for hygienic principles. Correct hand-hygiene break the link between 

sources of infection. God basic hygiene prevent unnecessary spread of infection. All members of 

the peroperative care-team should comply with this basic knowledge. Objective: The aim of this 

literature review was to illuminate factors that influence adherence to hand hygiene among 

peroperative care-team. Method: The systematic literature review is based on 12 scientific 

articles, with both qualitative and quantitative approach. The articles were retrieved mainly in 

Pubmed and Cinahl databases. Results: The categories that emerged after the manifest content 

analysis was: Habits and attitudes, knowledge, implementation of hygiene routines, workflow and 

self-protection. Lowest knowledge of hygiene routines were among doctors, which seemed to 

have negative impact on the overall compliance to the recommended routines. Compliance 

increased by good role models and if patients were around. Education had best effect on nurses 

and they also had the highest self-efficacy. Doctors were more governed by their own judgment, 

strong traditions than facts. Gloves provide false security and impairs hand hygiene compliance. 

Long hand hygiene campaigns favors better compliance. Discussion: Most of existing research in 

hand hygiene is made outside the operating room walls. The small sample size made it difficult to 

synthesize existing material based on very different methods. Conclusion: The result suggests 

that education should take place over longer periods and that all of the staff should understand the 

importance of what they are learning. More studies is needed how to implement new hygiene 
routines in a proper way 

Keywords: Compliance, hand hygiene, literature study, surgical staff, operating room.



 

 

INNEHÅLL 

BAKGRUND .......................................................................................................................................... 1 

SYFTE .................................................................................................................................................... 3 

METOD .................................................................................................................................................. 3 

Design ..................................................................................................................................... 3 

Inklusions - och exklusionskriterier ....................................................................................... 3 

Litteratursökning .................................................................................................................... 4 

Urval ....................................................................................................................................... 4 

Tabell 1- Översikt av litteratursökningar ............................................................................... 4 

Databearbetning och analys ................................................................................................... 5 

Tabell 2 – Exempel på analysförfarande ................................................................................ 6 

Etiska överväganden .............................................................................................................. 6 

RESULTAT ........................................................................................................................................... 6 

Kunskap .................................................................................................................................. 6 

Vanor och attityder ................................................................................................................. 7 

Implementering av hygienrutiner ........................................................................................... 9 

Skydda sig själv .................................................................................................................... 10 

Arbetsflöde ........................................................................................................................... 10 

Sammanfattning av faktorerna ............................................................................................. 11 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 14 

SLUTSATS .......................................................................................................................................... 18 

REFERENSLISTA .............................................................................................................................. 19 

Bilaga nr 1 ............................................................................................................................................ 24 

 

 



 

 
 

1 

INTRODUKTION 

Vårdrelaterade infektioner inverkar på patientsäkerheten (Lundholm, 2006, s.19). Eftersom de 

uppstår som en oönskad komplikation i samband med sjukvård. Följderna innebär en 

merkostnad för den svenska sjukvården, på över en miljard svenska kronor årligen (Struwe, 

2003, s.341). Genom att handlägga och förebygga vårdrelaterade infektioner blir kvalitén och 

säkerheten inom vården hög. Definition enligt en rapport från regeringen om vad 

vårdrelaterade sjukdomar innebär är att de uppkommer i samband med sjukhusvistelse 

(Tegnell, & Carlsson, 2006, s.13-14). En av tio patienter hade en vårdrelaterad infektion 

under sin vistelse på sjukhus visar mätningar gjorda år 2008 (SOSFS, 2006). 

Historien visar att Florence Nightingale redan på 1800-talet värnade om hygienen hos 

personalen som vårdade patienterna. Hon menade att sjukhusmiljön samt personlig hygien var 

av stor betydelse för att reducera spridning av smittor (Erlöv & Petersson, 1998, s.15). 

I det dagliga arbetet bör sjuksköterskan inkludera forskningsresultat i sina beslutsprocesser för 

att den evidensbaserade vården skall bli så optimal som möjligt. Det innebär att den 

omvårdnad som ges skall vara av god kvalité. För att uppfylla detta så bör sjuksköterskan 

uppdatera sig samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper kring evidensbaserad vård. 

Sjuksköterska med examen på avancerad nivå har en viktig roll att fylla eftersom utbildning 

inom hälso- sjukvård förbättrar kunskap för evidensbaserad vård (Johansson & Wallin, 2013, 

s.123). 

BAKGRUND 

Det perioperativa teamet består av flera olika specialister som operationssjuksköterska, 

operatör, anestesisköterska, assistent och en undersköterska (Martinsen 2012, s.47). 

Operationssjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att hygieniska principer följs i 

operationssalen (Rasmussen, 2010, s.39). Enligt Alfredsdotter, & Bjornsdottir (2007) studie 

där operationssjuksköterskor tillfrågades om patientsäkerhet kom de fram till att ett bra 

organiserat arbete i operationssalen hjälper till att förebygga misstag. Detta gör att 

patientsäkerheten ökar. 

Smittskydd är den termen som syftar till ett arbete som förhindrar och kontrollerar potentiellt 

sjukdomsalstrande mikroorganismer (Tegnell, & Carlsson, 2006, s.14). Specifika (SFS 

2004:168) smittskyddsåtgärder, som riktar sig till människor, regleras i Smittskyddslagen. 
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De faktorer som ingår i en smittkedja är smittämne, smittkälla och smittmottagare. Dessa har 

betydelse för om en smitta överförs och sprids. Operationssjuksköterskan kan bryta 

smittkedjan genom att tillämpa de kunskaper som finns om mikroorganismer och 

mikroorganismers egenskaper. Mikroorganismer som överlever och kan föröka sig på huden 

avlägsnas efter väl utförd handdesinfektion. Vid en korrekt handhygien och kirurgisk 

handdesinfektion bryts länken mellan olika smittkällor, därmed undviks det att 

mikroorganismer sprids (Hansen, Loraas, & Brekken, 2012, s.152, 154, 158). Vanligaste 

smittvägarna inom vården är via händerna, även kallad kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta 

innebär en smitta som överförs i direktkontakt med ett infekterat sår, medan indirekt 

kontaktsmitta sker via exempelvis förorenade händer (Ransjö & Åneman, 2006, s. 69). 

Onödig smittspridning förhindras med god basala hygienrutiner (SOSFS, 2006). Hälso- och 

sjukvårdspersonal skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien följa vissa rutiner 

vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter. Detta innebär 

bland annat att personalen skall, före och efter direktkontakt med patient desinfektera sina 

händer med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Handdesinfektion skall utföras före och 

efter vid användning av handskar och skyddshandskar för engångsbruk skall användas då det 

finns risk för kontakt med kroppsvätskor (SOSFS 2007:19). 

Intentionen att noggrant sköta sin handhygien är i sig lika viktigt för ett positivt beteende som 

att ha en god attityd i stort kring hygienprinciper (Godin & Kok, 1996). Godin och Kok menar 

att ”theory of planned behavior” (TBP) är en mycket bra teorimodell att bruka för att förklara 

hur intention uppstår samt hur upplevd självkontroll påverkar densamma. O´Boyle, Henly och 

Larson (2001) uppger att intention uppstår ur tre variabler där upplevd beteendekontroll 

innebär uppfattningen hur svårt eller lätt det blir att utföra uppgiften eller beteendet. Subjektiv 

norm är uppfattningen om det sociala trycket att utföra uppgiften eller beteendet. Det sista är 

attityd som innefattar känslor eller affektion mot uppgiften eller beteendet. Enligt Kretzer och 

Larson´s (1998) teori att när en person tror på ett visst beteende så kommer detta leda till 

positiva resultat och i sin tur göra att en positiv attityd erhålls. 

Self-efficacy (SE) är ett begrepp som förklaras enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2010) att en person har tro till att klara av en specifik uppgift. Tilltro till 

sin egen förmåga gör att chanserna blir större för att klara en uppgift. En person med hög SE 

väljer mer utmanade uppgifter och förmågan att hålla ut är högre än de personer med lägre 

SE. Enligt en svensk studie, där operationspersonal deltog, så hade en person med hög self-
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efficacy förmågan att kunna sätta högre mål och förbli motiverad trots möjlig risk för 

misslyckande. En person med lägre self-efficacy sätter lägre mål och vid första tendens till 

hinder vill denne ge upp sina mål (Kjellin, Hedman, Echer & Felländer-Tsai, 2014). Bandura 

(1992) påtalar att högre nivåer av upplevd self-efficacy åtföljs av högre möjligheter till en bra 

pestation. Enligt Huis et al. (2012) är self-efficacy ett exempel på mer kreativt drivkraft vid 

beteende om handhygien. 

Operativ patientvård baseras på aseptiska och kirurgiska principer där noggrann följsamhet 

hindrar uppkomst av infektioner samt ökar patientsäkerheten. Alla medlemmar av det 

perioperativa teamet måste visa integritet och följsamhet relaterat till denna kunskap 

(Nicolette, 2011, s. 48). 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar följsamhet av handhygien 

hos operationspersonal.  

METOD 

Design 

Den metod som vi har valt att användas för att besvara vårt syfte var systematisk 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2006, & SBU, 2013). Vid en litteraturstudie skapas en bild över 

ett visst vårdvetenskapligt område eller problem. Syftet med en litteraturstudie är att ta reda 

på vad som finns forskat inom ett visst område (Friberg, 2006, s.115). 

Inklusions - och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: Inkluderade artiklar studerar operationspersonalen som arbetar i 

operationssalen. Utöver steril personal så inkluderades även subgruppen cirkulerande -och 

anestesipersonal. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Publicering skulle ej vara äldre 

än 10 år. Artiklarna skulle vara kulturellt likartade, peer-review granskade samt relevant för 

syftet.  

Exklusionskriterier: Review-artiklar och studier av låg kvalitet.  
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Litteratursökning 

En testsökning gjordes för att finna ut relevanta mesh/headings-termer och keywords samt att 

uppskatta sökmängder. Även syftets tydlighet prövades under denna sökning (SBU, 2013, 

s.26-27). En bibliotekarie vid Mittuniversitetet i Östersund var behjälplig med att finna 

adekvata MESH/Headings till de rekommenderade databaserna Pubmed och Cinahl. 

MESH/Headingstermer har kombinerats med fritext-termen adherence för att bredda 

sökningen. I de artiklar som lästes i abstraktet gjordes också en manuell sökning i 

referenslistan. Vid sökningar i Cinahl filtrerades sökningarna med peer-review och i Pubmed 

kontrollerades artiklarna med bruk av Ulrich’s Web. Booleska operatoren OR användes 

utöver AND för att få mångfald av ett uttryck inom samma sökområde. 

Urval 

Vid sökningarna av artiklarna i databaserna fann vi totalt 26 artiklar efter läsning av titel och 

abstrakt utifrån att syftet skall besvaras (se tabell 1). I de intressanta artiklarna kontrollerades 

abstrakten och en bedömning gjordes då om en kvalitetsgranskning skulle inledas. 

Kvalitetsgranskningen gjordes på totalt 15 artiklar med hjälp av en mall hämtat från Polit och 

Beck. Artiklar som inte besvarade syftet förkastades också vid denna granskning. Efter denna 

granskning blev det 12 artiklar som inkluderat i studien. Av de 5 artiklar som vi fann manuellt 

var det ingen som föll bort under kvalitetsgranskningen. 

Tabell 1- Översikt av litteratursökningar 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

utvalda 

PubMed 

1/2 

Engelska "Hand hygiene" AND 

Operating room 

32 28* 

2** 

2 

Pubmed 

2015-

30-01 

Engelska 

5 år 

Hand-hygiene AND 

Operating room 

41 37* 

3** 

1 

Pubmed Engelska ("Guideline 60 53* 1 
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2015-

02-16 

10 år Adherence"[Mesh]) AND 

"Operating Rooms"[Mesh] 

6** 

Pubmed 

2015-

01-30 

Engelska 

10 år 

((((("Hand Hygiene"[Mesh]) 

OR "Hand 

Hygiene/trends"[Mesh]) 

AND "Operating 

Rooms"[Mesh]) OR 

("Operating 

Rooms/nursing"[Mesh] OR 

"Operating 

Rooms/standards"[Mesh] OR 

"Operating 

Rooms/trends"[Mesh] OR 

"Operating 

Rooms/utilization"[Mesh]))) 

AND adherence 

32 23* 

8** 

1 

Cinahl 

2015-

02-04 

Publicerad från 

2005-01-01; 

Engelska; Peer 

review. 

(MH "Operating Room 

Personnel") AND (MH 

"Handwashing") 

15 12* 

1** 

2 

*Antalet förkastade efter läsning av titel och abstrakt 

**Antalet förkastade efter kvalitetsbedömning 

 

Databearbetning och analys 

De 12 artiklar som valdes ut och som besvarade vårt syfte lästes igenom flera gånger av båda 

författarna var för sig för att få en känsla om innehållet. Nästa steg var att sortera utifrån 

likheter och skillnader som visades i artiklarnas resultat (Friberg, 2006, s.121-122). Manifest 

innehållsanalys, inspirerat av Graneheim och Lundman (2003) användes sedan för att 

kondensera meningsenheter som var likartade och därefter kategorisera samma 

meningsenheter så textnära som möjligt. Tabell 2 visar ett exempel på sammanställningen av 
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observationsstudierna. Samma förfarande och kategorier återkommer i egna tabeller för 

tvärsnittsstudier samt intervjustudier. 

Tabell 2 – Exempel på analysförfarande 

Kategori Kategori 

Implementering av hygienrutiner Självbeskyddelse 

Översatt text, kondenserad meningsenhet 

-Passiv inlärning var oeffektivt. 

-Observationer och vetenskaplig kunskapsnivå stämmer 

ej överens. 

 

-handskar gav trygghet. 

-Bättre följsamhet efter 

patientkontakt. 

 

Etiska överväganden 

Det etiska övervägande finns endast med i två studier. Enligt SBU (2013, s.161) bör de etiska 

aspekterna finnas med i de slutsatser som studien har kommit fram till. Engelska har översatts 

så korrekt som möjligt till svenska. 

RESULTAT 

De kategorier som abstraherats fram vid analysen och svarar mot syftet är: Vanor och 

attityder, kunskap, implementering av hygienrutiner, skydda sig själv och arbetsflöde. 

Kunskap 

Upplevelse kring följsamhet 

I en intervjustudie från Kanada deltog kirurger i en semistrukturerad intervju, det kom då 

fram att kunskapsnivån var låg samt att deltagarna övervärderade sin kunskap. Detta i sin tur 

blev negativt för god följsamhet när det gäller handhygienrutiner. Viktigt för dem att ha en 

bra förebild som utför handhygienen på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt. Enligt de som 

deltog i studien så ökade patientens förtroende när händer tvättades, vilket i sin tur gjorde att 

följsamheten blev bättre. Vissa trodde att de inte behövde göra handhygienen före och efter 

kontakt med en patient då huden var intakt, ”The most commonly cited specific disagreement 
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with expert guidelines was the belief that hand hygiene is not necessary before contact with 

the intact skin of patients” (Jang et al., 2010). 

Beteendets påverkan av följsamhet 

Anestesisjuksköterskorna i en tysk studie hade bra nytta av feedback och utbildning för att 

förbättra följsamhet till handhygienen. Läkarna i samma studie visade inte alls på samma 

resultat efter feedback och utbildning (Scheithauer et al., 2013). I en svensk studie visade det 

sig att operationsteamet ibland inte tog på sig handskar före kontakt med kroppsvätskor 

(Swenne & Alexandrén, 2012). I en observationsstudie från Turkiet, där både kirurger och 

operationssjuksköterskor deltog, visade det sig att de yngre kirurgerna kopierade hur de mer 

erfarna kollegorna skötte sin handhygien. De ifrågasatte inte heller hur eller varför 

handhygien utfördes (Umit et al., 2014). 

Samband mellan attityder och vanor gentemot följsamhet 

Enligt plastikkirurgerna i en amerikansk tvärsnittsstudie så hade de med längre utbildning 

bättre följsamhet till handhygienrutiner och många av kirurgerna hade bra kunskaper om när 

det egentligen var läge att sprita händerna (Leventhal, Lavasani & Reiter, 2009). 

I en schweizisk studie från 2007 var en av framgångsfaktorerna för god handhygien hos 

kirurgipersonal att de tidigare utövat upprepad träning. Samma studie menade att 

säkerhetsklimatet och respekten mot handhygienen var högre bland sjuksköterskorna. Den 

yrkeskategori som kände mest ansvar för hur handhygienen sköttes var sjuksköterskorna och 

det var också de som hade högst upplevd self efficacy. Undersköterskorna hade mindre 

självupplevd self-efficacy och minst hade läkare (Sax, Uckay, Richet, Allegranzi & Pittet, 

2007). Vårdpersonalen, som delvis bestod av operationssjuksköterskor, i en annan studie 

drevs mer av hög self-efficacy till följsamhet av riktlinjerena, än kunskapen om att skydda 

patienten (Borg et al., 2009). 

Vanor och attityder 

Upplevelse kring följsamhet 

I en brittisk intervjustudie var en av de faktorer som påverkar följsamheten till handhygien 

att sjuksköterskorna var rädd att säga ifrån när någon kollega inte följde riktlinjer. 
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”…Nurses need to be able to feel confident to challange doctors and ask them why they 

haven´t washed their hands when they´re, and why their tie is hanging in a bowl of urine 

when they´re bending over the nurses´station (Interviewee 22, female, Matron)”. 

Operationssjuksköterskorna som deltog i denna studie påpekade att korrekt och noggrann 

grundutbildning tidigt under sin utbildning resulterade i ett bra förhållningssätt under den 

fortsatta arbetskarriären, ”It´s very fundamental thing that if you can start when somebody is 

training they´re going to take that with them for the rest of their life”. Följsamheten blev även 

bättre när känslan av att vara övervakad eller känslan att behöva övervaka infann sig (Brown, 

Crawford, Nerlich och Koteyko, 2008). 

I en annan studie där olika kategorier av läkarstudenter deltog, däribland kirurgistudenter, så 

framkom det att det egna omdömet värderades högre än många av de riktlinjer som fanns. 

Läkarna påpekade också att de var extra noga med handhygienen när patienten följde med på 

vad de gjorde. De blivande läkarna hade uppfattningen att det fanns viktigare 

infektionspreventiva åtgärder som stod högre upp på agendan än handhygien (Jang et al., 

2010). 

Beteendets påverkan av följsamhet 

Enligt en observationsstudie var extra spritdispensorer upphängda på anestesivagnen en 

ineffektiv åtgärd för förbättring av följsamheten till handhygien (Munoz-Price et al., 2014). 

En annan studie såg att när många anestesiläkare befann sig i förberedelserummet eller i 

operationssalen så försämrades följsamheten betydligt (Scheithauer et al., 2013). Kirurgerna i 

en svensk studie hade dålig följsamhet med handhygien både före och efter patientkontakt 

samt ibland undlät handskanvändning i kontakt med kroppsvätskor. Samma studie visade 

också i det extra frågeformulär som tilldelats, att det blev en tydlig attitydförbättring efter 

information om handhygienrutiner (Swenne & Alexandren, 2012). 

Samband mellan attityder och vanor gentemot följsamhet. 

I en tvärsnittstudie visade det sig att några ur operationspersonalen bara ville använda den 

handhygienprodukt som de föredrog och handhygienen uteblev därmed när denna produkt 

inte fanns närvarande. I samma studie så visade det sig att personalen var mer noggrann att 

vilja sköta handhygienen bättre före hellre än efter patientkontakt. Även synligt smutsiga 

händer var en positiv faktor för att handhygienen skulle bli utförd (Borg et al., 2009). En 
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Italiensk studie visade på att operationspersonalen drevs mer av starka traditioner än av fakta 

när det rörde sig om handhygienrutiner (Pan et al., 2009). I ett urval av flera olika 

arbetskategorier läkare svarade på en enkät att de upplevde litet socialt tryck att utföra 

handhygien i sin yrkesroll. Samma läkare upplevde också en förväntan hos patienten att de 

skulle utföra handhygien. De visade sig också att de ansåg att framgångsfaktorer för god 

följsamhet till hygienriktlinjer var att personalen var kvinnor, förväntningar från kollegor eller 

hur lite tid det faktiskt tog att utföra handhygienen (Sax et al., 2007). I en annan studie visade 

det sig att attityder mot handhygien blir bättre efter information och utbildning, ”The majority 

of the respondents, 93%, answered that their clinical hygiene attitudes had improved after 

they had been to lectures about basic hand hygiene and intraoperative hygiene” (Swenne et 

al. 2012). 

Implementering av hygienrutiner 

Upplevelse kring följsamhet 

Det tolkas i en intervjustudie att handhygienrutinerna försämrades om läkarna hade lågt 

förtroende för riktlinjerna. Läkare i denna studie undrade varför det satsas så lite resurser när 

handhygienen var så viktig, ”Staff physician:…it´s very interesting… everybody thinks 

handhygiene is very important, but no one is willing to fund it appropriately and that´s got to 

tell you something…” (Jang et al., 2010). Enligt en annan studie var ett sätt att gynna 

handhygienrutinerna att upprepa korrekta och noggranna träningstillfällen. ”…Learning the 

aseptic technique and about cross infection and you do your practical…” (Brown et al., 

2008). I ytterligare en studie där kirurger deltog så var det tydligt att den kunskapsnivån om 

handhygien var hög men den faktiska följsamheten till denna kunskap relativt låg. Det vill 

säga att den kunskap de uppgav inte stämde överens med vad de gjorde när de observerades 

(Umit et al., 2014). 

Beteendets påverkan av följsamhet. 

Enligt en observationsstudie fanns kunskapen om de nya riktlinjerna hos kirurgerna som 

arbetade i operationssalen. Men trots detta så hade de problem att ta till sig och utföra dessa 

nya kunskaper (Umit et al., 2014).  Att använda sig av en poster som en typ av passiv 

inlärningsmetod visade sig vara mindre effektiv vid förändring och förbättring av 

handhygienrutinerna (Mackain, Owens, Wylde, Bannister & Blom, 2008). 
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Samband mellan attityder och vanor gentemot följsamhet 

I en tvärsnittstudie uppgav 90 % av plastikkirurgerna på en klinik att visste om de nya 

riktlinjerna men bara 56 % av dom uppgav att de följde dessa (Leventhal et al., 2009). Ett sätt 

att gynna handhygienen kunde vara genom speciella handhygienkampanjer (Sax et al., 2007). 

Skydda sig själv 

Beteendets påverkan av följsamhet 

Enligt en tysk observationsstudie där endast anestesipersonal var deltagande så gav handskar 

en falsk trygghet. Följsamheten till handhygienen försämrades efter patientkontakt, vid arbete 

med handskar (Scheithauer et al., 2013). Enligt en amerikansk studie så försämrades 

följsamheten till handhygien efter kontakt med kroppsvätskor då anestesipersonalen använde 

handskar under arbetssekvensen (Munoz-Price et al., 2014). 

Samband mellan attityder och vanor gentemot följsamhet 

I en tvärsnittstudie var handskar inte bara till för självskydd utan även för att skydda 

patienten och det ger en falsk känsla av trygghet (Swenne och Alexandrén, 2012). Medan 

operationspersonalen i en annan studie menade på att följsamheten ökade vid upplevt högt 

behov av självskydd. I samma studie så ökade handhygienen vid de tillfällen personalen visste 

om att patienten var smittbärande (Borg et al., 2009). I en svensk studie skötte inte personalen 

handhygienen adekvat före urinkateterinläggning (Erichsen-Andersson, Bergh, Karlsson, 

Eriksson, & Nilsson, 2012). 

Arbetsflöde 

Beteendets påverkan av följsamhet 

I en observationsstudie såg de att något som påverkar handhygienens följsamhet positivt är 

förbättringar av arbetsflödet. För att uppnå förbättring så används i denna studie en typ av 

mall, ”standard operations procedurer”, som visade sig gynnsamt för följsamheten både hos 

anestesipersonal, kirurger och operationssjuksköterskor (Scheithauer et al., 2013). En annan 

studie visade på att operationspersonalen gärna fuskade lite med handhygienen när de utförde 

långa arbetssekvenser (Swenne & Alexandrén 2012). 
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Sammanfattning av faktorerna 

Av de 12 granskade artiklarna framkom fem kategorier: vanor och attityder, kunskap, 

implementering av hygienrutiner, arbetsflöde och skydda sig själv. Resultatet bestod av fem 

observationsstudier, fyra tvärsnittsstudier med enkätfrågor, två kvalitativa intervjustudier samt 

en mixstudie med observationer och enkätfrågor. 

Kunskap: Upprepad tidigare träning på hygienrutinerna gjorde det lättare att följa 

hygienrutinerna (Sax et al., 2007). Hög upplevd self-efficacy var en mer påverkande faktor att 

följa riktlinjerna än kunskapen att personalen skulle skydda patienten (Borg et al., 2009). 

Läkarna inhämtar sin kunskap om handhygienrutiner via sin äldre mer erfarna kollegor (Umit 

et al., 2014). Säkerhetsklimatet och respekten mot handhygienen var bättre hos sjuksköterskor 

och operationssjuksköterskor, än hos de andra yrkeskategorierna i operationssalen (Sax, 

Uckay, Richet, Allegranzi & Pittet, 2007). Vanor och attityder: Grundlig utbildning påverkar 

hur handhygienen följs i resten av arbetskarriären (Brown et al 2008). Det egna omdömet 

anses vara viktigare än existerande riktlinjer (Jang et al. 2010). Starka traditioner av hade stor 

inverkan när det rörde sig om handhygienrutiner (Pan et al 2009). Förväntan från patienten 

påverkade läkarnas följsamhet till handhygienrutinerna (Sax et al., 2007). En bra förebild var 

viktig för läkarna. Det var viktigt att denna förebild utförde handhygienen på ett korrekt sätt 

och vid rätt tidpunkt. Att sköta handhygienen kunde vara ett sätt att inge förtroende hos 

patienten (Jang et al., 2010). Implementering av hygienrutiner: Läkarna hade ett lågt 

förtroende för riktlinjerna, då det inte satsades resurser på att förbättra handhygienen (Jang et 

al 2010). Även korrekta och upprepade träningstillfällen gynnar rutiner kring handhygienen 

(Brown et al 2008). Kirurger hade hög kunskap om hur de skulle utöva handhygienen, men 

brukade inte denna kunskap praktiskt (Umit et al. 2014). Passiv inlärning med hjälp av en 

poster var en oeffektiv metod att införa nya hygienrutiner (Mackain, Owens, Wylde, 

Bannister & Blom, 2008). Skydda sig själv: Handskar försämrade följsamheten till 

handhygienen efter patientkontakt eller efter kantakt med kroppsvätskor (Scheithauer et al 

2013; Munoz-Price et al., 2014). Handskar gav en falsk känsla av trygghet (Swenne och 

Alexandrén, 2012). Vetskapen om att patienten var smittbärande ökade följsamheten till 

handhygienen (Borg et al., 2009). Arbetsflöde: Förbättringar av arbetsflödet påverkade 

följsamheten positivt (Scheithauer et al 2013). Långa arbetssekvenser försämrade 

följsamheten till handhygienen hos anestesipersonal (Swenne & Alexandrén 2012).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar följsamhet av handhygien hos 

operationspersonal. I studien har 12 vetenskapliga artiklar inkluderats, både kvalitativa och 

kvantitativa. Merparten av artiklarna hittades i Pubmed och Cinahl och de resterande hittades 

i manuella sökningar. Efter en testsökning stod det klart att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar skulle ingå. I de kvantitativa studierna erhölls resultat hur en eller flera variabler 

förhöll sig, eller påverkade handhygien t.ex. i det här fallet hur fler handdispensorer på 

anestesivagnarna påverkade följsamheten till handhygien. I de kvalitativa artiklarna erhölls 

mer förståelse om deltagarnas upplevda faktorer som påverkade följsamheten till handhygien. 

Då våra primära sökningar gav bristfällig utdelning på de sökord som brukades initialt så 

anlitades en bibliotekarie med expertkunskap inom omvårdnadsforskning och eventuellt 

aktuella databaser. Förutom att vara behjälplig med att finna relevanta headings- och 

meshtermer så bidrog bibliotekarien, som informationsexpert, till en så heltäckande 

sökstrategi som möjligt (SBU, 2013, s. 25). Även en fritext-termen ”adherence” användes för 

att fånga upp så många matchande studier som möjligt samt få med de senaste studierna som 

ännu inte hunnit bli indexerade (SBU, 2013, s.30). 

Vid de testsökningar som blev utförda var det tydligt att forskning som berör handhygien 

mestadels har utförts på generella sjukhusavdelningar och intensivvårdsavdelningar. För att 

även kunna fånga upp kulturella faktorer som specifikt rör operationspersonal så användes 

olika böjningsformer av indexeringstermerna ”operating rooms” samt ”surgical scrubbing”. 

Eftersom smittspridning inte bara sker via steril personal till operationssåret i en operationssal 

så uteslöts ej annan potentiellt smittspridande personal dvs. cirkulerande- och 

anestesipersonal. Med den större populationen var det möjligt att få ett bredare underlag för 

att finna intressanta faktorer som påverkar handhygien samt även se skillnader och likheter 

mellan de olika yrkeskategorierna. Indexeringsordet ”hand hygiene” fångade inte bara upp 

handtvätt utan även viktiga rutiner kring handsk- samt handspritanvändning. Dubbletter 

förekom både i sökningarna på Pubmed och Cinahl samt i de manuella sökningarna. Manuell 

sökning i referenslistan utfördes på de artiklar som granskats i abstraktet och därtill gått 

vidare för att granskas i sin helhet. Nackdelen med manuell sökning är att titlarna kan vara 

missvisande vilket begränsar denna typ av sökning. 
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Möjligtvis kan det, under arbetet med denna studie, ha publicerats ytterligare forskning. De 

här eventuella studierna hade kanske kunnat fångas upp om kontakt tagits med forskare inom 

området. Ett annat sätt att sätt att fånga upp artiklar hade varit att leta i innehållsförteckningen 

i aktuella tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2008, s.81). 

De artiklar som inkluderats har både kvalitativ- och kvantitativ ansats. De 12 artiklar som 

inkluderats har sitt ursprung från: England (2), Italien (1), Kanada (1), Schweiz (1), Sverige 

(2), Turkiet (1), Tyskland (1), USA (2) samt en artikel från 8 medelhavsländer. De två 

amerikanska studierna inkluderades då de, i likhet med de europeiska studierna, också 

använde sig av handsprit istället för bara handtvätt vid handhygientillfällen. Förutom de två 

amerikanska studierna, där misstänkta kulturella skillnader kunde finnas, så inkluderades även 

en Kanadensisk intervjustudie. Denna studie inkluderades pga. att den undersökte 

beteendefaktorer i förhållande till handhygienriktlinjer vilket var mycket välkommet då 

intervjustudier var en bristvara. I tvärsnittsstudien i de 8 medelhavsländerna misstänks det att 

resultatet påverkades i viss grad av kulturella skillnader vad gällande handsprit kontra tvål och 

vatten. I den amerikanska tvärsnittsstudien Leventhal, Lavasani och Reiter (2009) återgavs 

inte heller urvalets totala mängd vilket resulterade att ett eventuellt bortfall ej kunde beräknas. 

Då urvalet för studien fortsatt var relativt stor, och med en mycket intressant yrkeskategori, så 

inkluderades den.  

Tvärsnittsstudier med liten population kan ses som en svaghet men de kan ändå vara ett 

verktyg att upptäcka samband mellan olika faktorer, t.ex. varseblivning av handhygien hos 

operationspersonal i ett själsvarsformulär, som kan ge idéer om varför handhygien 

uppstår/uteblir. 

Av de 6 observationsstudier som inkluderats så kan två räknas till kategorin ”liten 

observationsstudie” med relativt liten inkluderad population vilket kan ses som ett 

kvalitetsproblem (SBU, 2013, s.48). Styrkan med att inkludera observationsstudier är att de 

samlar intryck om företeelser i sitt naturliga sammanhang, vilket i den här studien var 

lämpligt för att kunna utvärdera t.ex. resultat av handhygienkampanjer (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.136). Intervjustudierna i sin tur fångade upp t.ex. vilken mening 

handhygienen hade för operationspersonalen (Forsberg & Wengström, 2008, s.131). 

Intentionen var att göra en integrativ litteraturstudie men då de metodologiska olikheterna i 

förening med det fattiga urvalet gjorde det omöjligt att syntetisera materialet, så som är 
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förknippat med en integrationsstudie, så uteslöts denna metod (Whittemore, 2005). Vald 

analysmetod blev istället manifest innehållsanalys. Manifest då nya tolkningar inte var 

önskvärt i någon större omfattning och abstraktionsgraden därmed bör hållas låg. 

Inspirerat av Graneheim och Lundman, (2003) så extraherades meningsenheter ur 

resultattexten, jämfördes och diskuterades tills en enighet om kategorier uppstod. 

Abstraktionsgraden på kategorierna kan möjligtvis vara för hög pga. författarnas begränsade 

erfarenhet med manifest innehållsanalys. 

Få av studierna uppgav att de hade granskats av någon etik kommitée. En av dem som hade 

granskats var observationsstudien Umit et al. (2014). 

Just med observationsstudier finns många etiska aspekter som måste beaktas. Det kan det ses 

som en styrka i en observationsstudie, när det gäller observationer på handhygien, att 

deltagarnas kännedom är begränsad (Forsberg & Wengström, 2008, s. 137). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa faktorer som påverkar följsamhet av handhygien hos 

operationspersonal. Tolv stycken vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats. Efter en 

manifest innehållsanalys så framkom fem stycken kategorier i resultatet: Kunskap, vanor och 

attityder, arbetsflöde, skydda sig själv samt implementering av hygienrutiner. Kategorierna 

kunskap samt vanor och attityder var de faktorer som framstod att påverka följsamheten av 

handhygien mest. En stor del av den totala mängden kondenserade meningsenheter hamnade i 

någon av de här två kategorierna. 

Kunskap  

De personer som arbetar och verkar i operationssalen har stor nytta av en grundlig utbildning i 

handhygien. De bör lära sig att göra rätt från början. Även kortare interventioner såsom 

feedback och mindre utbildningar verkar positivt för följsamheten. 

Studien Creedon (2006) med observationer på personal utom operationssalens väggar visar 

också på nyttan med kortare interventioner. 

Den personal med grundligast utbildning om handhygien, operationssjuksköterskor, hade 

också lättare att ta till sig informationen då de fick feedback eller kortare utbildningar. Läkare 
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och kirurger hade mindre nytta av dessa små interventioner för att öka kunskapen. De 

förlitade sig mest på att försöka efterlikna vad de äldre mer erfarna kollegorna gjorde oavsett 

vad riktlinjerna och liknande inlärningsmetod visar läkarna på i studien Erasmus et al. (2009) 

gjord på vanliga sjukhusavdelningar. Läkare och kirurger har också vanligtvis mindre 

utbildning om handhygien än operationssjuksköterskan vilket då kan förklara uppträdandet. 

Studien Fuller et al. (2014) menar att kunskap är en viktig faktor som är starkt förenad med 

god följsamhet. En studie från Australien, Whitby et al. (2007) , menar på att kunskap är en av 

flera variabler i en socialkognitiv modell för att förklara beteende. Variabeln kunskap betyder 

i denna modell ”en individs förståelse för det tänkta beteendet”. 

Det kanske också är just denna förståelse som gjorde att sjuksköterskorna och 

operationssjuksköterskorna värderade handhygien viktigare än de andra yrkeskategorierna i 

operationssalen. Just detta kanske är en egenskap som stammar från Florence Nightingales 

dagar i tjänst (Erlöv & Petersson, 1994, s.14). 

Artikeln Bandura (1992) förklarar varför att just operationssjuksköterskorna hade högst self-

efficacy när det kom till att klara av att sköta handhygienen. Det var kanske inte så konstigt då 

de hade mer kunskap om hur och varför de skulle följa riktlinjerna. 

Den holländska litteraturgenomgången Huis et al. (2012) på samlade studier gjorda på vanliga 

sjukhusavdelningar, menar på att den bästa metoden att öka kunskap hos vårdpersonalen var 

att förse dem med utbildningsmaterial, ha kortare föreläsningar, gruppdiskussioner, besvara 

frågor samt förtydligande av oklarheter. Samma litteraturgenomgång menar också på att 

kunskap bara är en av flera faktorer som påverkar om personalen ändrar sitt beteende och 

följer de befintliga riktlinjerna. 

Vanor och attityder 

Det var tydliga likheter med både den negativa uppfattningen bland sjuksköterskorna och 

operationssjuksköterskorna och den faktiskt dåliga följsamheten till handhygien hos läkarna 

och kirurgerna. Operationssjuksköterskorna upplevde att de måste övervaka annan personal 

vilket tyder på att de hade en stark intention att handhygienen skulle bli utför enligt 

riktlinjerna. Studien Mc Donald, Waring, Harrison, Walshe & Boaden (2005) som var gjord 

på en vanlig sjukhusavdelning konfirmerar också detta. Sjuksköterskorna i denna studie 
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uppgav att de var starkt drivna att upprätthålla order, samt att de var bekymrade över att 

läkarna inte följde de skrivna reglerna och riktlinjerna. 

Läkarnas dåliga följsamhet till handhygienrutiner kan kanske förklaras med artikeln Cantrell 

et al. (2009) där författarna menar att kulturen påverkar följsamheten på en vårdavdelning 

dvs. om den totala följsamheten är dålig, så följer läkarnas och kirurgernas handhygien 

samma trend. 

Denna förklaring verkar logisk då flera tidigare studier, såsom Erasmus et al. (2009) och Mc 

Donald et al. (2005) gjorda på vanliga sjukhusavdelningar. Studierna visar på att läkarnas 

följsamhet till handhygien inte drivs av intentionen att följa reglerna utan, som tidigare 

nämnts, mer av att göra som de äldre mer erfarna kollegorna gör. 

Det betyder alltså att om de äldre mer erfarna läkarna inte har uppdaterat sig om vad som 

gäller så har de en hel stab med läkare efter sig som inte följer aktuella hygienrutiner. 

Det kan finnas hopp om bättring då de speciellt riktade handhygienkampanjerna i Creedon 

(2006) och Howard et al. (2008) verkade öka följsamheten till riktlinjerna, kunskapen om 

handhygien samt också förbättra attityderna. 

Att öka mängden spritdispensorer och därmed möjligheten till att det blev enklare att följa 

handhygienen hjälpte föga liksom att några på operationsavdelningen hellre använde tvål och 

vatten istället för handsprit, när detta var indicerat. Operationspersonalen använder handsprit 

vid de tillfällen de alltid har använt handsprit och tvål och vatten har ju fungerat förr….!? 

Den engelska studien Lally, Cornelia, Van Jaarsveld, Henry, Potts & Wardle (2009) menar på 

att det, för en individ, tar 18-254 dagar med intensivt upprepande av ett beteende för att införa 

en ny vana. I studien Neal, Wood, Labrecque & Lally (2011) så skriver författarna att, då det 

intensiva upprepandet skall fortskrida de 18-254 dagarna som behövs, så bör ett tydligt 

kvarstående mål formas hos var och en av de som arbetar i operationssalen. Det kanske kan 

tänkas att de handhygienkampanjer som sjukvården ägnat sig åt presenterat för vaga mål eller 

helt enkelt varit för korta för att producera bestående resultat? 
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Implementering av hygienrutiner. 

Tydligtvis så är det svårt att införa nya hygienrutiner då så många kirurger visar på hög 

kunskap om handhygienen och också även medger att de inte utför den som de skall. 

Observationerna på handhygienen i en annan studie, i resultatet, konfirmerar också detta. 

Kanske var det ett resultat av att de hade ett lågt förtroende för riktlinjerna? Berodde det låga 

förtroendet på grund av att det satsades för lite resurser på hygienkampanjer? Små passiva 

interventioner verkar inte ha någon större påverkan på följsamheten av handhygienen. 

Däremot verkar operationspersonalen ha en positiv syn på längre interventioner så som 

handhygienkampanjer. Kanske har denna mer positiva syn på längre handhygienkampanjer 

något att göra med att många i personalen faktiskt hinner utveckla det nya beteendet till en 

vana dvs. att utförandet av de nya riklinjerna inte längre upplevs som en belastning i det 

dagliga arbetet (Lally et al., 2009). Utöver den tid det tar att införa en ny vana så påverkar 

också olikheterna hur hygienrutinerna presenteras för var yrkeskategori då det verkar finnas 

skillnader hur de tar åt sig ny kunskap. 

I en studie från 2013 så redovisas strategier som har visat sig vara framgångsrika då nya 

handhygienrutiner skulle införas: 

 “Påpeka för kollegan då denne utför ett icke önskat beteende i förhållande till 

handhygien. 

 Stötta kollegor. 

 Skyldighet att ta ansvar. 

 Målsättning 

 Aktivt engagemang från avdelningsledaren” (Huis, Holleman, van Achterberg, Grol, 

Shoonhoven & Hulscher, (2013). 

Denna kunskap om vad som är framgångsrik implementering av hygienrutiner vilar på skakig 

grund då andra studier inte kan påvisa någon speciellt framgångsrik metod (Gould, Moralejo, 

Dreil & Chudleigh, 2010). Interventioner för att förbättra följsamheten till handhygienrutiner 

har till och med visat sig, i enstaka studier, försämra följsamheten till riktlinjerna (Beldi, 

Bisch-Knaden, Banz, Muhlemann & Candinas, 2009). 
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Självbeskyddelse 

Alla yrkeskategorier i operationssalen visade på en ökning följsamhet till handhygienen efter 

patientkontakt samt en försämring av följsamheten då de använde handskar. Drivkraften att 

skydda sig själv verkar således större än att skydda patienten. 

Läkarna i en holländsk intervjustudie gjord på kirurgiavdelningar påpekade att speciellt 

viktigt att tvätta händerna efter patientkontakt. De menade också att bevisen för 

korskontaminering vid utebliven handhygien var låga (Erasmus et al., 2009). 

Arbetsflöde 

Enligt Fuller et al. (2014) har många interventioner att förbättra handhygien baserat på 

antagandet att rengöring av händer har med beteende att göra. De föreslår istället att det bör 

tittas på dynamiska karaktären av hälso- och sjukvårdspersonals roll. Den kan karakteriseras 

av multipla krav samt prioriteringar på många krävande uppgifter, vilket i sin tur belastar 

hälso- och sjukvårdspersonalens uppmärksamhet. 

Resultatet antyder att följsamheten till handhygienens påverkas av hur arbetssituationen ser 

ut. En stressad arbetsmiljö kan inverka negativt. Arbetsmiljö som blir bättre kan göra att det 

blir lättare att följa de aktuella riktlinjer som finns. Att korta ner arbetssekvenser, när det är 

möjligt, kan också inverka positivt på följsamheten. 

SLUTSATS 

Denna studie kan bidra med en överblick över faktorer som minskar eller ökar benägenheten 

till följsamheten av handhygienrutiner i en operationssal. De dominerande faktorerna i denna 

studie var kunskap samt vanor och attityder. Resultaten i studien antyder att inlärning och 

implementering av handhygienrutiner bör ske under en längre tid och att alla yrkeskategorier 

måste delta samt förstå och ha tilltro av nyttan. Förslag på vidare forskning för att fylla 

kunskapsluckorna är att inventera metoder om hur införandet av nya hygienrutiner i en 

operationssal skall se ut, då dagens underlag är minst sagt magert. Då studien antyder att 

operationssjuksköterska är den yrkeskategori i operationssalen som har mest tilltro till 

riktlinjerna så är det viktigt att hon föregår med gott exempel och är en god förebild. 
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attityder, tilltro och 

kunskap om 

hygienrutiner. 

10 

observationtil

lfällen; 54 

frågeformulä

r - . 

Team som utförde elektiva 

hjärtoperationer;  
Lickert skala. 

Deskriptiv 

analys (SPSS). 

Dålig handhygien 

före och efter 
patientkontakt; Ej 

hanskar vid kontakt 

av kroppsvätskor; 
Lägre svarsmängd 

från anestesi; Bättre 

hygienattityder efter 
information; 

Anestesi – långa 

arbetssekvenser – 
låg följsamhet; 

Handskar inte bara 

ett skydd för 
personal; Sämst 

följsamhet hos 

anestesi och 
underskötersker. 
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Att analysera 

sambandet mellan 

kirurgernas teoretiska 

kunskap och 

utförandet av 

handhygien. 

Kirurger från olika 

specialiteter;  
Observationsstudie 

med frågeformulär 

– självrapport. 

107 

observationer 

och 71 

frågeformulä

r. 

Ej uppgivet!?  ANOVA 
P-värde > 0,05 

anses som 

signifikant 

Observationer 

och vetenskaplig 

kunskapsnivå 

stämmer ej 

överense; 

Kirurgerna tar 

efter de mer 

erfarna utan att 

ifrågasätta; 
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