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     Abstrakt 

 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner kan uppstå som en följd av otillräcklig 

handhygien. Basala hygienrutiner är något som all hälso-och sjukvårdspersonal ska 

följa då det ökar patientsäkerheten, förkortar vårdtiderna och minskar 

samhällskostnaderna. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa 

sjuksköterskans följsamhet till handhygien inom slutenvården och vilka faktorer och 

attityder som påverkar den. Metod: En beskrivande litteraturöversikt utfördes och 

bestod av 1 kvalitativ och 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar som valts ut för att 

passa till det valda specifika ämnet. Resultat: Två huvudkategorier framkom i 

analysen: Arbetsförhållanden/förutsättningar och Individen, med tillhörande 

subkategorier: Miljö och resurser, Organisation och struktur, Arbetsuppgifter, 

Inställning/attityd till handhygien samt egen uppfattning. Resultatet visar att 

förutsättningarna i arbetsmiljön för att utföra handhygien påverkade följsamheten. 

Även den individuella inställningen och uppfattningen till och av handhygien spelade 

en betydande roll. Diskussion: Följsamheten till handhygien skulle kunna förbättras 

om sjuksköterskorna fick mer resurser, utbildning och återkoppling. Följsamheten 

skiljer sig mellan såväl yrkeskategorier som patientgrupper och vårdavdelningar vilket 

tyder på att det finns en utvecklingspotential. Slutsats: Resultatet antyder att det finns 

faktorer som påverkar följsamheten till handhygien och att det finns behov av 

förbättringar inom området för att åstadkomma en säkrare vård ur hygiensynpunkt. 

 

Nyckelord: följsamhet, handhygien, litteraturöversikt, sjuksköterska, slutenvård. 
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Introduktion 

 

Att öka vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner är något som den svenska 

hälso- och sjukvården länge strävat efter. Världshälsoorganisationen (WHO) har 

publicerat en global handhygienkampanj som fått namnet ”Ren Vård är Säker Vård”. 

Denna kampanj syftar till att förbättra och utvärdera handhygien inom hälso- och 

sjukvården (WHO, 2009).  Att tvätta händerna anses vara den enskilt viktigaste 

åtgärden i kampen mot infektioner inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskornas 

följsamhet till handhygien spelar en stor roll i detta arbete. Studier har dock visat att 

handhygien är den mest förbisedda metoden för att förhindra smittspridning (Beggs et 

al., 2006). 

 

BAKGRUND 

 

Teoretisk referensram 

Sjuksköterskan Florence Nightingale var verksam under 1800-talet genom sitt arbete 

med att ta hand om sårade och sjuka soldater under Krimkriget (Dahlborg-Lyckhage, 

2014, s. 50). Nightingale utarbetade en omvårdnadsteori, där hon beskrev att det är 

sjukdomens orsaker och konsekvenser som spelar en central roll, inte sjukdomen i sig. 

Hon beskrev också att sjuksköterskans uppgift är att säkerställa att den miljö som 

patienten befinner sig i inte hotar läkningsprocessen (Nightingale, 2010).  

 

Historia  

Nightingale belyste vikten av rent vatten, ren luft och en god handhygien i arbetet mot 

infektioner och smittor. Något som idag spelar en större roll än det någonsin tidigare 

gjort (Lee, Clark & Thompson, 2013).  Även förlossningsläkaren Ignaz Semmelweis var 

verksam under 1800-talet. Han var bland de första att förespråka handhygien som en 

av de mest effektiva och enklaste åtgärderna för att förebygga spridningen av 

infektioner. Semmelweis såg att dödligheten i barnsängsfeber var högre när mödrarna 

sköttes av läkare och medicinstudenter, men lägre när det var barnmorskor som stod 

för omvårdnaden. Semmelweis kom fram till att den infektion som drabbat mödrarna 

orsakats av att läkarna och studenterna gick mellan obduktionsavdelningen och 
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förlossningsavdelningen, utan att tvätta händerna ordentligt. På grund av detta införde 

han obligatorisk handtvätt med klorvatten, vilket visade sig vara effektivt då 

dödligheten sänktes betydligt (Lane, Blum & Fee, 2010). Detta blev en start på 

utvecklingen av vad som senare kom att kallas vårdhygien (Ericson & Ericson, 2009, s. 

10-11). 

 

International Council of Nurses, ICN (2014) beskriver sjuksköterskans etiska kod, 

vilken innefattar sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen 2 §, ska vården som ges vara av god kvalitet och innefatta en god 

hygienisk standard, samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen. Vårdhygien kan sammanfattas som alla de åtgärder som utförs för att 

uppnå en god hygienisk standard inom hälso-och sjukvården, bland annat för att 

minska risken för och spridningen av infektioner (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 1982:763, 2 §). 

 

Med vårdrelaterade infektioner (VRI) menas de infektioner som uppstår när patienten 

vårdas inom slutenvården, eller de infektioner som hälso- och sjukvårdspersonal 

ådragit sig till följd av sitt arbete. Alla infektioner kan inte förebyggas, men en VRI ska 

ses och behandlas som en avvikelse (Socialstyrelsen, 2015). VRI har funnits så länge 

sjukvård bedrivits och de vanligaste är urinvägsinfektioner, pneumoni och 

sårinfektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Patienter som är äldre, prematura 

eller de som har nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas. Omständigheter 

som kan leda till en VRI är trauma, undernäring, medicinering med 

immunosuppressiva läkemedel och även förekomsten av främmande material i 

vävnad. Konsekvenser av en VRI leder till ett ökat lidande, förlängd vårdtid, 

sjukskrivning samt eventuell fortsatt ohälsa hos patienten och medför ekonomiska 

kostnader för såväl samhället som för den enskilde patienten (Ericson & Ericson, 2009, 

s. 357-359). 

 

I socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:19), beskrivs basala hygienrutiner som något 

all hälso- och sjukvårdspersonal ska tillämpa vid undersökning, vård och behandling 
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eller annan direktkontakt med patienter, detta för att begränsa risken för VRI. Dessa 

rutiner ska följas oavsett vårdform, var vården bedrivs och oberoende av om det finns 

en känd smitta eller inte. 

 

Enligt Ericsson och Ericson (2009) innefattar basala hygienrutiner att använda 

skyddsutrustning som till exempel förkläde och handskar när det föreligger risk för att 

komma i kontakt med kroppsvätskor, samt en god handhygien. Kontaktsmitta via 

händer är en av de vanligaste smittvägarna inom sjukvården, därför är en god 

handhygien en av de viktigaste av alla vårdhygieniska åtgärderna. Handtvätt ska 

utföras när händerna är synligt smutsiga och när det finns risk för smittspridning av 

vissa virus som är motståndskraftiga mot desinfektionsmedel, till exempel calici- och 

rotavirus. Men det finns även smittämnen som är helt alkoholresistenta, tillexempel 

difficile-sporer. En god handhygien innefattar handtvätt med tvål och vatten, 

handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel och det finns även 

alkoholfria desinfektionsmedel. Desinfektion med alkohol reducerar hudens transienta 

hudflora mer effektivt än bara tvätt med tvål. Avtorkning av händerna efter tvåltvätt är 

också av vikt eftersom kvarvarande fukt späder ut desinfektionsmedlet och försämrar 

effekten. Förutom att tvätta och desinficera händerna, så ska användning av smycken, 

konstgjorda eller långa naglar och nagellack undvikas då dessa gynnar tillväxten av 

bakterier och är svåra att hålla rena. Handskar ska användas i de situationer där det 

föreligger en risk för förorening av händerna, tillexempel vid kontakt med 

kroppsvätskor. 

 

Vårdpersonalens följsamhet till handhygienen är en viktig del i arbetet mot att bedriva 

en säker vård där man försöker förebygga VRI (Aziz, 2014). Inom sjukvården är 

arbetsbelastningen ofta stor och det finns risk för att följsamheten till handhygien blir 

lidande på grund av tidsbrist (Scheithauer et al., 2013). Studien av Knoll, 

Lautenschlaeger och Borneff-Lipp (2010) visar på att det förekommer brister i kunskap 

kring handhygien och dess nödvändighet. Det kan finnas tillfällen då sjuksköterskor 

väljer att inte prioritera handhygien till exempel vid nödsituationer eller då 

desinfektionsmedlet inte är placerat i anslutning till patientens rum. För att skapa en 

bättre följsamhet till basala hygienrutiner kan det krävas utbildning, motivation och 
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feedback till sjuksköterskorna. 

 

Problemformulering 

 

Trots att Sverige, i förhållande till andra länder, har relativt få VRI och mycket kunskap 

om hur man förhindrar att de uppstår och sprids så anses det ändå som ett stort 

problem. Vårdhygienen spelar därför en stor roll i arbetet mot en ökad patientsäkerhet. 

Genom att öka följsamheten till basala hygienrutiner kan både patienternas lidande och 

belastningen på vården minska (Lundberg, 2014). Tanken med denna litteraturöversikt 

var att belysa vad som påverkar följsamheten till handhygien och vilka inställningar 

och attityder som finns kring det. Genom detta kan kanske medvetenheten om vikten 

av att utföra handhygien öka. Detta är av stor vikt för såväl arbetsgivare, vårdgivare 

som vårdtagare eftersom det påverkar allt ifrån ekonomi till patientsäkerhet. 

Litteraturöversikten syftar också till att öka författarnas egen medvetenhet om ämnet 

inför det kommande yrkeslivet som sjuksköterskor. 

 

SYFTE 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien inom slutenvården och vilka faktorer och attityder som påverkar den. 

 

METOD 

 

Design 

Designen på denna studie var en beskrivande litteraturöversikt. Med en 

litteraturöversikt skapas en överblick över kunskapsläget inom ett 

omvårdnadsrelaterat område. Det innebar att författarna tog del av befintlig forskning 

för att få en uppfattning om det som studerades (Friberg, 2012, s. 133). Denna 

litteraturöversikt består av 15 vetenskapliga artiklar som valdes ut för att passa till det 

valda specifika ämnet. 
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Datainsamling 

Sökningarna efter artiklar till denna studie utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

De Mesh-termer som användes var Hand Hygiene, Guideline Adherence, Attitude, 

Nurses och Nursing staff, Hospital. Den Cinahl-Headings som användes var 

Handwashing. Övriga sökord i fritext som användes var; Nurses, Compliance, 

Concordance och Factors. Alla sökord valdes noggrant ut för att passa 

litteraturöversiktens syfte. Sökningarna efter artiklar pågick mellan 2015-09-02 och 

2015-09-23. Översikt av litteratursökningen kan ses i tabell 1 (bilaga 1). 

 

Urval 

Urvalet baserades på de rubriker och abstrakt som stämde överens med syftet till 

litteraturöversikten. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån de befintliga mallar som är 

beskrivna av Forsberg och Wengström (2013), där artiklarna får betygen Hög, 

medelhög eller låg kvalitet. Artiklarna som fick hög eller medelhög kvalité var de som 

hade tydligt syfte, metod, analys, resultat, diskussion samt etiskt resonemang. Urvalet 

av artiklar skedde i fyra steg. I steg ett lästes artiklarnas titlar och valdes utifrån 

relevans gentemot syftet. I steg två lästes även abstrakten och efter detta skedde ett 

urval av artiklar som skulle läsas i sin helhet, vilket då blev steg tre. I steg fyra gjordes 

en djupare kvalitetsgranskning av artiklarna och genom denna granskning valdes 15 

artiklar ut, där majoritet var kvantitativa och som senare sammanställdes till denna 

litteraturöversikts resultat. Kvalitetsgranskningen gjordes på samma sätt för samtliga 

artiklar. Sammanställningen av inkluderade artiklar kan ses i tabell 2 (bilaga 2). 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle spegla vårdpersonalens följsamhet till handhygien med fokus på 

sjuksköterskan inom slutenvården. De artiklar som användes skulle vara 

orginalartiklar och materialet skulle spegla såväl positiva som negativa aspekter av 

problemet. Endast de artiklar som fick medelhögt eller högt betyg inkluderades i 

litteraturöversikten. Artiklarnas ISSN-nummer kontrollerades i UlrichsWeb och endast 

godkända artiklar togs med i litteraturöversikten. 

 

 



 

 

6 
 

Exklusionskriterier 

Artiklar som kostade pengar eller var äldre än 15 år, artiklar som inte fanns i full text 

och som var publicerade på andra språk än engelska. Även artiklar som inte speglade 

syftet eller hade låg kvalité exkluderades. 

 

 

 

Dataanalys 

Analysen och bearbetning av artiklarna utfördes enligt Friberg (2012, s. 133-142), som 

beskriver tillvägagångssätt för att analysera vetenskapliga artiklar. Först lästes varje 

artikel separat av båda författarna, vilket gav en större förståelse och en djupare 

tolkning. För en djupare förståelse och för att viktiga delar inte skulle glömmas bort 

lästes varje artikel flera gånger. Därefter identifierades huvudfynd relaterade till syftet 

och färgkodades i varje artikel. Dessa överfördes och sammanställdes i separata 

dokument.  

Analysen resulterade i två huvudkategorier: Arbetsförhållanden och individen. Utifrån 

dessa kunde sedan fem subkategorier bildas (Figur 1) 

 

 

Figur 1 
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Etiska överväganden 

Forskning ska utföras med respekt för människans värde, rättigheter och 

grundläggande frihet. Att människor behandlas väl har företräde framför samhällets 

och vetenskapens behov (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86-87). I granskningen av 

artiklarna har stor vikt lagts vid den etiska aspekten i metoden. I samtliga artiklar finns 

antingen ett godkännande från en etisk kommitté, eller ett etiskt resonemang. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 492) beskriver att forskning bör kontrolleras av en 

etisk kommitté, vilket bidrar till att det vetenskapliga värdet ökar. Ingen medveten 

förvanskning av innehållet har skett. 

 

    RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på 1 kvalitativ och 14 kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Alla artiklar är av hög och medelhög kvalitet och omfattar 

studier gjorda i Australien, England, Jordanien, Kuwait, Nederländerna, Schweiz, 

Thailand, Turkiet och USA mellan 2000-2015  

 

De huvudkategorier som framkom i analysen och som användes för att besvara 

litteraturöversiktens syfte var Arbetsförhållanden/förutsättningar och Individen, med 

tillhörande subkategorier: Miljö och resurser, Organisation och struktur, Arbetsuppgifter, 

Inställning/attityd till handhygien samt egen uppfattning.  

 

Arbetsförhållande/förutsättningar 

Under denna huvudkategori ingår subkategorierna: miljö, organisation och riktlinjer 

samt arbetsuppgifter. Där beskrivs hur sjuksköterskans följsamhet till handhygien kan 

påverkas av olika faktorer i den direkta närmiljön på arbetsplatsen inom slutenvården.  

 

Miljö och resurser 

Följsamheten till handhygien påverkas av de resurser som finns i sjuksköterskans 
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omgivning. Studier har visat att miljön kan ses som allt ifrån hur en avdelning var 

utformad till vilket arbetsklimat som rådde. Resurser som genererade bra 

grundförutsättningar för god följsamhet till handhygien var till exempel tillgång till 

tvål, handdesinfektionsmedel och lämpligt utplacerade handfat och visuella 

påminnelser (Davis, 2010; Harris et al. 2000; Nicol, Watkins, Donovan, Wynanden & 

Cadwallader, 2009; Tromp et al. 2012). 

 

Andra faktorer i den direkta närmiljön som hade en positiv inverkan på följsamheten 

var till exempel synlig smuts och lukt (Darawad, Al-Hussami, Almahairat & AL-Sutart, 

2012; Tromp et al. 2012). Aspekter som påverkade följsamheten negativt och ledde till 

utebliven handtvätt kunde vara bristande resurser och en arbetsmiljö som innebar 

stress, tidsbrist, avbrott och distraktion (Al- Wazzan et al. 2011; Akyol, 2007; Fuller et 

al. 2014; Nicol et al. 2009;).  

 

Organisation och struktur 

Organisationsspecifika strategier visade sig påverka följsamheten till riktlinjer. I 

studierna av Huis et al. (2013) och Wiles, Roberts & Schmidt (2015) framkom det att 

utbildning, muntliga och visuella påminnelser samt uppföljning inom organisationen 

hade en positiv inverkan på följsamheten till handhygien. De såg även att en stark 

ledare inom organisationen som tog tag i problem på ett för arbetsplatsen adekvat sätt 

och som kunde motivera sin arbetsgrupp till förändring ökade följsamheten. En 

liknande iakttagelse gjordes av Nicol et al. (2009) där det framkom att 

sjuksköterskornas följsamhet till handhygien påverkades av förebilder i form av 

kollegor och hur de skötte sin handhygien. Sjuksköterskorna i studien av Harris et al. 

(2000) blev tillfrågade om de trodde att ett system med straff och belöning skulle öka 

motivationen till följsamheten, men de uppgav att så inte var fallet.   

 

Att ha tydliga riktlinjer på sin arbetsplats bidrar till en stabil struktur med ökad 

följsamhet och en tryggare miljö för såväl personal som patienter, eftersom det minskar 

risken för att drabbas av till exempel en VRI. Detta såg Sax, Uckay, Richet, Allegranzi 

och Pittet (2007)  i sin studie där sjuksköterskorna ansåg att god handhygien just 
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bidrog till en säker miljö. Eiamsitrakoon, Apisarnthanarak, Nuallaong, 

Khawcharoenporn och Mundy (2013) och Tromp et al. (2012) beskrev att tydliga 

riktlinjer vid specifika moment bidrog till en ökad följsamhet.  Riktlinjerna definierar 

handhygien som handdesinfektion med alkoholbaserat medel eller tvätt med tvål och 

vatten. Dessa riktlinjer skulle tillämpas vid moment som till exempel före och efter rent 

arbete, risk för exponering av kroppsvätskor, kontakt med en patient eller dennes 

omgivning, omhändertagande av infekterad patient samt före och efter användning av 

handskar.  

 

Riktlinjer beträffande handhygien beskriver det korrekta tillvägagångsättet/förfarandet 

men innefattar också regler gällande klädsel, smycken etc. Sjuksköterskorna, enligt 

Nicol et al. (2009) och Tromp et al. (2012), ansåg att sjukhusets regler och riktlinjer 

kring handhygien hade en stor betydelse för följsamheten, samt att olämpliga rutiner 

på arbetsplatsen kunde orsaka trötthet och på så sätt försämrad följsamhet till 

handhygien. Tromp et al. (2012) visade även att tydliga riktlinjer för korrekt klädsel 

och användning av smycken hade en positiv effekt på följsamheten då de 

sjuksköterskor som studerades hade en bra följsamhet i det avseendet.  

 

    Arbetsuppgifter  

Följsamheten till handhygien är också beroende av vilken typ av arbetsuppgift 

sjuksköterskor skulle ta sig an eller precis hade utfört. Enligt studier gjorda av 

Eiamsitrakoon et al. (2013), Korniewicz och El-Masri (2010) och Tromp et al. (2012) var 

sjuksköterskornas följsamhet bristande vid ”högriskmoment” som innefattade 

situationer där sjuksköterskan kunde exponeras för blod eller andra kroppsvätskor och 

vid omläggning av sår. Polat, Parlak Gürol och Çevik (2011) såg att följsamheten 

däremot var bättre efter ”lågriskmoment” som tillexempel administrering av 

läkemedel, förflyttning av patient eller vid kontroll av intravenösa slangar.  Till 

skillnad från detta fanns det studier som visade att de flesta sjuksköterskorna tvättade 

sina händer före “högriskmoment”, men att de inte var lika följsamma vid vissa 

specifika tillfällen, så som vid insättning av perifer venkateter och vid venprovtagning 

(Al-Wassan et al, 2011; Darawad et al, 2012). Sjuksköterskorna var enligt Darawad et al. 
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(2012) och Polat et al. (2011) inte alltid lika följsamma till handhygien när de gick 

mellan patienter, innan de påbörjade omvårdnaden eller när patienten inte var i lika 

stort behov av vård längre, medan Huis et al. (2013) visade att följsamheten var 

bristande före en aseptisk uppgift och från smutsigt till rent arbete.  

 

Individen 

Under denna huvudkategori ingår subkategorierna: sjuksköterskans inställning och 

uppfattning av sin handhygien. Där beskrivs vilken inställning och uppfattning 

sjuksköterskan själv kan ha till handhygien och hur detta kan påverka följsamheten.  

 

Inställning och attityd till handhygien 

Handhygienen är en viktig del i sjuksköterskans arbete och de flesta har bra kunskap 

om det. Det framkom dock i studier att sjuksköterskorna inte alltid visste vid vilka 

specifika tillfällen handhygienen skulle tillämpas, vilket ledde till en försämrad 

följsamhet. Nicol et al. (2009) såg i sin studie att sjuksköterskorna tenderade att utföra 

sin handhygien på rutin, alltså att de inte alltid tänkte på hur och vad de gjorde. Ibland 

uppstod det situationer där sjuksköterskorna inte visste hur de skulle utföra 

handhygien eller att korrekt handhygien inte kunde utföras, vilket uppfattades som 

frustrerande av sjuksköterskorna. Polat et al. (2011) kunde se att de flesta av 

sjuksköterskorna hade en positiv inställning till handhygien genom att de tvättade 

händerna innan de flesta arbetsmoment, men att många av de sjuksköterskor som var 

gifta bar sina vigselringar under arbetstiden trots att detta påverkar handhygienen 

negativt. Några sjuksköterskor hade även längre eller konstgjorda naglar samt använde 

sig av övriga smycken. Studien visade också att det var få sjuksköterskor som använde 

alkoholbaserade handdesinfektionsmedel och som torkade sina händer efter handtvätt. 

 

Darawad et al. (2012) beskriver att om man ska utföra något kontinuerligt krävs både 

motivation och en bra inställning och attityd. Många sjuksköterskor påstod att 

handhygien var praktiskt och inte påverkade det dagliga arbetet negativt, samt att den 

största motivationen för att utföra handhygien var för att skydda sina familjer och för 

att det förhindrade spridningen av VRI. Detta såg även Nicol et al. (2009) och O´boyle, 
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Henly & Dukkett (2001) i sina studier.  Att många sjuksköterskor ansåg att handhygien 

orsakade skador på deras händer var ett problem som sågs i studierna av Al- Wazzan 

et al. (2011), Akyol, (2007), Fuller et al. (2014) och Nicol et al. (2009)  där det även 

framkom att sjuksköterskorna undvek handtvätt när de använde handskar eftersom de 

ansåg att handskarna skyddade händerna tillräckligt.   

 

Sjuksköterskornas inställning till handhygien visade sig i en studie av O´boyle et al. 

(2001) att vara något som ansågs som nödvändigt och klokt att utföra i det dagliga 

arbetet. Sjuksköterskorna uppgav i studien av Sax et al. (2007) att det krävdes relativt 

lite ansträngning att utföra handhygien, att det var viktigt för patientsäkerheten och 

genom att vara följsamma till handhygien så skyddade sjuksköterskorna patienterna 

mot VRI. I de fall sjuksköterskorna hade personliga erfarenheter av handhygienens 

positiva effekter som Akyol (2007) såg i sin studie bidrog det till en bättre inställning 

och en högre följsamhet till handhygien. Däremot sågs inget samband enligt Darawad 

et al. (2012), mellan inställningen till handhygien och sjuksköterskornas kön, 

yrkeserfarenhet och vart de arbetade. Det visade sig även att sjuksköterskor med 

mindre än två års erfarenhet hade en bättre inställning till handhygien än de med 

längre erfarenhet. 

 

Hur handhygienen följs påverkas också av sjuksköterskans inställning till olika 

patientkategorier visade O’boyle et al. (2001) i sin studie, där det framkom att 

sjuksköterskorna hade bättre inställning till följsamhet av hygienrutiner när de 

arbetade med infekterade patienter. Detta såg även Eiamsitrakoon et al. (2013), Huis et 

al. (2013), Nicol et al. (2009) och Tromp et al. (2012). Dessutom kunde Harris et al. 

(2000) påvisa att inställningen till handhygien var bättre då sjuksköterskorna vårdade 

patienter som hade smittsamma sjukdomar, behandlades med antibiotika eller hade 

nedsatt immunförsvar. 

 

Egen uppfattning 

Studier har visat att sjuksköterskans egen uppfattning om följsamhet till handhygien 

varierade. Sjuksköterskorna i studien av Harris et al. (2000) ansåg sig tvätta sina händer 
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tillräckligt ofta och att de tvättade sina händer lika ofta som sina kollegor. Nästan alla 

tillfrågade sjuksköterskor uppgav att de tvättade sina händer större delen av sin 

arbetstid. I en studie av Akyol (2007) visade dock resultatet att majoriteten av 

sjuksköterskorna tyckte det var svårt att upprätthålla en adekvat handhygien och att 

kvaliteten på handtvätten varierade. Mer än hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna 

använde enbart vatten vid hygienrutinerna och uteslöt såväl tvål som att torka sina 

händer efteråt. De flesta av dessa ansåg att de kunde sköta sin handhygien bättre, men 

uppfattade den inte som bristande.  

 

Sjuksköterskans egen uppfattning om följsamhet till handhygien var en betydande 

faktor på så vis att den inte alltid överensstämde med verkligheten. I studien av Al-

Wassan et al. (2011), observerades sjuksköterskor i det dagliga arbetet, där det fanns 

935 möjligheter till befogad handhygien men endast 312 av dessa utfördes. Den 

övergripande följsamheten var alltså låg men få sjuksköterskor ansåg att deras rutiner 

gällande handhygien var bristande. Fuller et al. (2014) visade att sjuksköterskorna var 

medvetna om att deras följsamhet var låg och att det fanns situationer då handhygien 

borde ha utförts men att det glömdes bort. Vid andra tillfällen tänkte de inte på vad de 

precis hade gjort och på grund av det tvättade de inte händerna. Sjuksköterskorna i 

studien av Harris et al. (2000) uppfattade sin handhygien som god och det framkom av 

observationer att de hade en hög följsamhet till handhygien.  

 

 

      DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten granskades kritiskt och lämplig forskning valdes ut med omsorg 

för att på bästa sätt belysa det valda ämnesområdet. I huvudsak framkom kvantitativ 

forskning, vilket kan anses vara en svaghet, då mer kvalitativ forskning eventuellt hade 

kunnat ge en djupare och mer rättvis bild av sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien. 

 

Den inkluderade forskningen har sitt ursprung i olika delar av världen, vilket kan ses 
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som en styrka. Detta eftersom det ger en bredare bild av läget, än om forskningen hade 

begränsats till endast ett land. En svaghet med detta kan dock vara att man har olika 

förutsättningar för en god handhygien beroende på vart i världen man befinner sig, 

med tanke på miljö och tillgång till resurser. 

 

Alla valda artiklar var publicerade mellan 2000-2015 och styrkan med detta kan vara att 

fakta då kan jämföras och eventuella förändringar ses över tid. En svaghet med detta 

kan dock vara att denna översikt inte tagit med enbart nyare forskning, men då det 

sågs få skillnader i artiklarnas resultat oberoende av när de publicerats så kanske detta 

inte hade någon betydelse i detta specifika ämnesområde. 

 

Sökningarna gjordes via två databaser och samtliga sökord hade en tydlig koppling till 

litteraturöversiktens syfte. Sökorden gav ett acceptabelt antal träffar och genererade väl 

avgränsad forskning som kunde svara på syftet. 

 

Litteratursökningen begränsades med inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

exklusionskriterie var att forskning som publicerats på andra språk än engelska, samt 

de som inte fanns tillgänglig utan kostnad uteslöts. Detta kan ha lett till feltolkningar 

av forskningsresultaten samt att de exkluderade artiklarnas innehåll eventuellt hade 

kunnat bidra med mer intressanta infallsvinklar. Denna litteraturöversikt är skriven av 

två författare, vilket har underlättat vid diskussion och analys av innehållet. Detta 

bidra till att risken för feltolkningar minskar.  

 

Författarnas egna kunskaper och levda erfarenheter kan omedvetet ha påverkat 

analysen i denna litteraturöversikt. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien inom slutenvården. I analysen framkom två huvudkategorier och fem 

subkategorier. Viktiga resultat som framkom var att förutsättningarna i arbetsmiljön 

för att utföra handhygien påverkade följsamheten. Andra avgörande faktorer som den 

individuella inställningen och uppfattningen till och av handhygien spelade också en 
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stor roll.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att den direkta närmiljön har en stor betydelse 

för sjuksköterskans följsamhet till handhygien. Finns det bra resurser och möjligheter 

till att utföra handhygienen så är det också många som gör det (Zellmer, Blakney, Van 

Hoof & Saftar, 2015). Stress och brist på rätt material är istället faktorer som påverkar 

följsamheten till handhygien negativt (Carter et al., 2015). Förutom resurser i miljön så 

visar resultatet av litteraturöversikten att tydliga riktlinjer och organisationens 

inställning är viktigt för att motivera sjuksköterskornas följsamhet till handhygien. 

Häggström (2012) beskriver i sin studie att brist på stöd från vårdorganisationen leder 

till att arbetsuppgifterna begränsas av de aktuella förutsättningar som råder. När 

resurser är otillräckliga måste sjuksköterskorna anpassa vården av patienten på bästa 

sätt. Detta kan kopplas samman med det som omvårdnadsteoretikern Florence 

Nightingale beskrev. Nightingale upptäckte att de resurser som fanns att tillgå i 

vårdmiljön användes felaktigt och att det var omöjligt att bedriva en patientsäker vård 

under de rådande omständigheterna. Hon visade att genom enkla justeringar i miljön, 

som till exempel noggrann patienthygien, rengöring av ytor och frekvent handtvätt, så 

minskade antalet patienter som dog av VRI (Nightingale, 2010). 

 

 

Tiden är en resurs som påverkar sjuksköterskornas följsamhet till handhygien enligt 

resultatet av denna litteraturöversikt. Tvingas sjuksköterskor att arbeta under tidspress 

tenderar de att brista i sin följsamhet och hitta genvägar för att spara tid, trots att de är 

väl medvetna om varför det är så viktigt att genomföra handhygien korrekt. Detta 

stämmer överens med det som Häggström (2012) beskriver, att sjuksköterskor under 

pressade arbetsförhållanden fick som vana att anpassa arbetet efter den tid som fanns 

att tillgå, fast de var medvetna om att de borde ha utfört uppgifterna på ett bättre sätt.  

Liknande resultat framkom i studien av McLaws, Farahangiz, Palenikc och Askarian 

(2015), där sjuksköterskorna uttryckte att de inte hade tid att tvätta händerna och byta 

handskar så ofta som de bedömde att det behövdes just på grund av tidsbrist och tung 

arbetsbelastning. En sjuksköterska sa ”När en sjuksköterska vårdar 20 patienter under 

ett skift, har hon inte alltid tiden att tvätta händerna inför varje patientkontakt”.   
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En viktig aspekt som den här litteraturöversiktens resultat visar på är att 

sjuksköterskornas inställning spelar en stor roll för följsamheten. Detta kan tänkas bero 

på olika attityder till handhygien. I en studie uttryckte en sjuksköterska: ”Är det 

verkligen nödvändigt att tvätta händerna inför varje patientkontakt? Det tror inte jag”. 

Inställningen till handhygien kan också vara kulturellt betingat på så vis att 

sjuksköterskorna upplevde att det kändes respektlöst att utföra handhygien inför 

patienterna och att patienterna ibland blev upprörda när handhygien utfördes i deras 

närhet (McLaws et al., 2015). 

 

Att sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet hade en bättre inställning till 

handhygien framkom i litteraturöversiktens resultat, men det fanns egentligen inte 

något direkt samband mellan antalet yrkesverksamma år och hur inställningen var. 

Sjuksköterskornas största motivation till följsamhet var att skydda sig själva och sin 

familj. Att följsamheten inte påverkas av antal yrkesverksamma år visar även Noritomi 

et al. (2007) och Silva, Andrade och Silva (2014) i sina studier. Lusardi (2007) såg 

däremot att sjuksköterskestudenters inställning till handhygien i vissa fall var bättre 

jämfört med de yrkesverksamma sjuksköterskornas. Sjuksköterskestudenterna beskrev 

hur de istället för att uppmuntras, ibland fick kommentarer av de mer erfarna 

sjuksköterskorna att de tvättade händerna för ofta. Det framkom i samma studie att 

sjuksköterskestudenterna utförde handhygien i syfte att skydda patienterna från 

infektion likväl som för att skydda sig själv och sina familjer. Enligt Cole (2008) var 

sjukskötestudenternas inställning till de riktlinjer som gällde på deras praktikplacering 

positiv och de hade som mål att följa dessa. Trots smärta i händerna som en följd av 

regelbunden handtvätt, så skötte de sin handhygien. De beskrev att de var där för 

patienternas skull och att de såg det som sin skyldighet att skydda dem. WHO (2009) 

beskriver att handhygien är något som ska följas av alla och bekymmer med smärta 

eller utslag kan förbättras om mer fokus läggs på handdesinfektion och att låta 

händerna torka innan användning av handskar, istället för frekvent handtvätt med tvål 

och vatten som ofta är grunden till problemet. 

 

Trots att sjuksköterskorna i litteraturöversiktens resultat visade sig ha god kunskap 
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gällande handhygien och de riktlinjer som finns kring det, brast följsamheten. I studier 

där man jämfört följsamhet mellan sjuksköterskor, läkare och undersköterskor så har 

man sett att resultaten varierar. Några studier visar till exempel att sjuksköterskor har 

bättre följsamhet till handhygien än läkare och undersköterskor (Gilbert, Stafford, 

Crosby, Fleming & Gaynes, 2010; Martino et al. 2011; Randle, Arthur & Vaughan, 2010).  

I andra studier framkommer tvärtom att läkarna har en högre följsamhet än 

sjuksköterskorna och undersköterskorna (Naderi, Sheybani, Mostafavi & Khosravi, 

2012; Noritomi et al. 2007).  Vidare verkar personalgrupperna underskatta varandra 

när det gäller handhygien. Sjuksköterskorna påstod att läkarna var mindre följsamma 

än de själva och sjuksköterskestudenterna påtalade att sjuksköterskorna inte skötte sin 

handhygien som de skulle (McLaws et al. 2015).  Hur följsamma sjuksköterskor är till 

handhygien kan också bero på vilka avdelningar de jobbar på. Följsamheten kunde 

vara högre på en medicinavdelning jämfört med en kirurgavdelning och tvärt om. 

Däremot var följsamheten till att använda handskar bättre på medicinavdelningen 

(Gilbert et al. 2010; Scheithauer et al. 2009). 

 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskornas följsamhet påverkas av vilken 

patientgrupp de vårdar. Har patienten ett nedsatt immunförsvar tenderar följsamheten 

att bli högre. Även utbildning var en av åtgärderna för att förbättra sjuksköterskors 

inställning och följsamhet till handhygien. Utbildningsprogram, information, 

demonstrationer och återkoppling är några av de åtgärder som visats vara effektiva 

enligt (Abela & Borg, 2012; Fuller et al. 2012; Petit, 2000).  Men även patienterna har ett 

ansvar för sin egen handhygien eftersom de likväl som sjuksköterskorna kan sprida 

smitta vidare. Sjuksköterskorna kan bidra till en förbättrad handhygien bland 

patienterna genom att förklara, uppmuntra och påminna om vikten av en god 

handhygien. Har sjuksköterskorna dessutom fått utbildning om vårdhygien så har de 

en mer positiv attityd till handhygien och till att utbilda patienterna (Caniza, Maron, 

Moore, Quintana, & Liu, 2007). 
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SLUTSATS 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på att det är många faktorer och attityder 

som påverkar sjuksköterskans följsamhet till handhygien. Liknande resultat framkom i 

studien av Lindberg och Sandell (2015). Med stöd av detta anses denna 

litteraturöversikts resultat vara viktigt för att sprida ytterligare kunskap om betydelsen 

av en god handhygien och för att visa att det går att göra förbättringar inom arbetet för 

en säkrare vård och en bättre följsamhet på såväl organisatorisk- som individnivå. Det 

kan räcka med en liten påminnelse vid handfatet för att öka medvetenheten och 

därmed också följsamheten till handhygien, vilket i det långa loppet för med sig något 

positivt för alla. En intressant fortsättning på denna forskning skulle kunna vara en 

som riktade sig mot handhygien inom svensk sjukvård. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord 2015-09-23 

 

Databas Sökord Av-

gräns-

ningar 

Antal re-

levanta 

träffar 

Ur-

val 

1 

Ur-

val 

2 

Ur-

val 

3 

Ur-

val 

4 

PubMed Hand Hygiene AND Guideline Ad-

herence OR Compliance OR Con-

cordance AND Attitude OR Factors 

15 år 391 391 200 10 6 

PubMed Nursing staff, Hospital AND Hand 

Hygiene AND Guideline Adherence 

OR Compliance 

15 år 75 75 60 12 1 

Cinahl MH Handwashing AND Guideline 

AND Adherence OR Compliance 

OR Concordance AND Nurses 

15 år 289 250 225 20 8 

 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela 

artikeln och i Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Tabell 2 Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

 Metod 

Datainsamli

ng 

Analys 

Huvudresult

at 

Kommentare

r gällande 

kvalitet 

Akyol, A.D. 

(2007) 

Turkiet 

Att 

identifiera 

sjukskötersk

ors åsikter 

och rutiner 

för 

handhygien 

vid 

omvårdand. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

129 

sjukskötersk

or. 

Enkätunders

ökning. 

Deskriptiv 

statistik. 

Analysen 

utfördes 

genom SPSS 

version 10. 

Majoriten 

rapporterade 

att de borde 

ha bättre 

följsamhet 

till 

hygienrutine

r. 

Anledningar 

till dålig 

följsamhet 

var såriga 

händer, 

tidsbrist och 

handskanvän

dning. 

Hög 

Al-Wazzan 

et al. 

(2011) 

Kuwait 

Att 

undersöka 

följsamheten 

till 

handhygien 

bland 

sjukskötersk

or på 

sjukhus 

genom 

observatione

r och 

självrapporte

ring, samt att 

uforska de 

faktorer som 

hindrar 

följsamheten

. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstu

die med 

direkta 

observatione

r. 

454 

sjukskötersk

or deltog. 

454 enkäter 

besvarades 

av 550 

utskickade. 

 

312 

observatione

r av 

handhygien-

rutiner 

utfördes. 

Observation

er och 

enkätformul

är. 

Analysen 

genomfördes 

genom SPSS 

version 16. 

Hög 

Darawad et 

al. (2012) 

Jordanien 

Var att 

undersöka 

jordanska 

sjukskötersk

ors 

handhygien-

rutier, 

ttityder och 

följsamhet 

Tvärsnittsmu

lti-studie. 

280 

sjukskötersk

or med ett 

bortfall på 

82 

sjukskötersk

or. 

Enkätformul

är och sedan 

intervjuer 

utfördes. 

 

Deskriptiv 

statistik. 

Lickertskala

Resultatet 

visar att 

följsamhet 

till 

handhygien 

var som 

högst efter 

smutsigt 

arbete. Och 

Hög 



 

 

 

inom statliga 

sjukhus i 

jordanien. 

med 7 poäng 

användes. 

 

Analysen 

utfördes 

genom 

SPSS. 

som lägst då 

patienten 

skulle 

skrivas ut. 

Sjukskötersk

ornas 

inställning 

till 

handhygien 

var relativ 

hög. 

Hudstatus på 

händer och 

attityder var 

mest 

avgörande 

för att 

följsamheten 

efterlevs. 

Davis, C. 

(2010) 

England 

Var att 

undersöka 

följsamheten 

till att sprita 

händerna vid 

ingång till 

kirurgavdeln

ing 

Kvantitativ 

intervention-

studie med 

observation 

215 

observatione

r. 

Varav 21 

sjukskötersk

or 

observerades 

före och 8 

efter 

interventione

n. 

6 månader 

observation 

utfördes före 

intervention 

och 6 

månader 

efter. 

Fisher exact 

test 

användes för 

att jämföra 

följsamheten 

före och 

efter 

interventione

n. 

Studien visar 

att efter 

interventione

n ökade 

följsamheten 

till 

handhygien. 

2 fall av 

bakteriell 

spridning 

noterades 

under de 

första 6 

månaderna 

och efter 

interventione

n noterades 

inga 

bakteriella 

spridningar 

Medelhög 

Eiamsitrako

on et al. 

(2013) 

Thailand 

Var att 

undersöka 

handhygiene

ns 5 moment 

vid möten 

mellan 

vårdpersonal 

och patient. 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations

studie. 

123 med 

majoritet av 

sjukskötersk

or 

Observation

er under en 

längre tid 

samt 

enkätformul

är. 

Alla 

analyser 

utfördes 

genom SPSS 

version 16. 

Det visade 

sig finnas 

luckor i 

följsamheten 

till de fem 

handhygien-

momenten 

kring 

patientvårde

n. Detta 

berodde bl.a. 

Hög 



 

 

 

2x eller 

fisher exact 

test 

användes för 

att jämföra 

data. 

på tidsbrist, 

glömska, 

lathet och 

arrogans 

kring 

handhygien 

riktlinjer. 

Fuller et al. 

(2014) 

England 

Skottland 

Att 

undersöka 

de 

förklaringar 

som 

vårdpersonal 

har till 

varför dom 

inte är 

följsamma 

till HH, med 

hjälp av ett 

beteende 

ramverk för 

att kunna 

genomföra 

framtida 

interventione

r. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die/RCT 

33 

avdelningar 

på 13 

sjukhus. 

Totalt 570 

personer 

valde att 

delta och av 

dessa var 

119 

sjukskötersk

or. 

Enkätunders

ökning. 

Direkta 

observatione

r. 

Analysen 

gjordes 

genom 

kodning och 

diskussion 

författarna 

emellan. 

Följsamhete

n till 

handhygiene

n brast i 

situationer 

där 

personalen 

visste att 

handhygien 

borde ha 

följts, men 

de kom inte 

ihåg att göra 

det eller var 

omedvetna 

om sitt 

beteende. 

Medel 

Harris et al. 

(2000) 

USA 

Syftet var att 

utvärdera 

sjukvårdsper

sonal 

självupplevd

a följsamhet 

till handtvätt 

och hur 

deras 

följsamhet 

var i 

förhållande 

till andras. 

Samt deras 

uppfattning 

om vikten av 

handtvätt i 

olika 

kliniska 

miljöer samt 

deras 

synpunkter 

på åtgärder 

som syftar 

Kvantitativ 

interventions

studie med 

självskattnin

gsformulär. 

199 

vårdpersonal 

varav 118 

var 

sjukskötersk

or. Bortfall 

ej redovisat. 

Enkätunders

ökning samt 

muntliga 

påminnelser. 

Analysen 

gjord i SAS-

software. 

Följsamhete

n berodde på 

patientens 

tillstånd 

samt tillgång 

en till 

material och 

tvättställ. 

Hög 



 

 

 

till en ökad 

följsamhet 

Huis et al. 

(2013) 

Nederländer

na 

Var att 

jämföra om 

en 

ledarstrategi 

kunde ge 

mer effektiv 

följsamhet 

till 

handhygienri

ktlinjer än en 

litteraturbase

rad strategi. 

Kvantitativ 

kluser RCT 

studie. 

10785 

observatione

r utfördes. 

Totalt 2733 

sjukskötersk

or deltog. 

Observation 

före och 

efter 

intervention 

hos båda 

grupperna 

genomfördes

. 

Multilevel 

analys. 

Wilcoxon 

rank test 

användes för 

redovisning 

av 

signifikans. 

Det sågs en 

tydlig 

förbättring i 

följsamhet 

till 

handhygien-

riktlinjer i 

den totala 

studien i 

båda 

grupperna. 

Skillnaden 

mellan 

grupperna 

var även 

signifikant 

efter 

interventione

n. 

Hög 

Korniewicz 

et al. (2010) 

USA 

Var att 

utforska 

vilka 

faktorer som 

är 

förknippade 

med 

följsamheten 

till 

handhygienr

utiner bland 

sjukskötersk

or och annan 

vårdpersonal 

på ett 

universitetssj

ukhus för 

onkologi. 

Kvantitativ 

observations

studie. 

58 deltagare 

med ett 

bortfall på 9 

personer. 

Deskriptiv 

statistik. 

Analysen 

utfördes 

genom SPSS 

version 15,0 

samt GEE 

för att få 

fram en 

konfidensint

ervall. 

Följsamhete

n till 

handhygien 

visades vara 

högre efter 

än före 

patientkonta

kt. Den 

övergripande 

följsamheten 

var låg. 

Hög 

Nicol et al. 

(2009) 

Australien 

Syftet var att 

öka 

förståelsen 

för 

infektionsför

ebyggande 

arbete hos 

sjukvårdsper

sonal på en 

En kvalitativ 

grundad 

teori 

Ett 

lämplighetsu

rval. 

33 

sjukskötersk

or. 

Samt ett 

teoretiskt 

urval för att 

nå mättnad. 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

samt 

observatione

r under 60 

timmar. 

 

Nvivo – ett 

kvalitativ 

Kunskapen 

om 

handhygienp

rinciper 

verkade hög, 

men 

vetskapen 

om vad man 

ska göra och 

när man ska 

Hög 



 

 

 

akutavdelnin

g. 

analysprogra

m. 

göra det i 

specifika 

situationer 

gällande 

handhygien 

varierade. 

Trots detta 

fanns en bra 

grundförutsä

ttning för 

personalen 

genom rätt 

utrustning. 

O'Boyle et 

al. 

(2001) 

USA 

Att prova ett 

självskattnin

gsformulär 

som sedan 

diskuteras 

för att se om 

det är ett 

adekvat 

instrument 

att mäta 

motivation 

till 

handhygien 

med, samt 

vilka 

faktorer som 

påverkar 

motivationen

. 

Observations

studie med 

självskattnin

gsformulär. 

120 

sjukskötersk

or, 20 i en 

pilotstudie 

och 

resterande 

100 i den 

riktiga 

studien. 

Samtliga 

redovisas i 

resultatet. 

Självskattnin

gsformulär. 

Direkta 

observatione

r. 

Cronbach´s 

alpha 

användes vid 

analysen. 

Självskattnin

gsformuläret 

var ett bra 

instrument 

att få 

personalen 

att få insikt i 

beteende, 

värderingar 

känslor och 

övertygelser 

om 

handhygien. 

Hög 

Polat et al. 

(2011) 

Turkiet 

Att 

undersöka 

följsamheten 

till 

handhygien 

för 

sjukskötersk

or som 

jobbade på 

en 

neonatalinte

nsivavdelnin

g. 

Observations

studie med 

direkta 

observatione

r. 

72 

sjukskötersk

or deltog 

Observation

er under 30 

minuter i 

början, 

mitten och 

slutet av 

skiftet. 

 

SPSS 

version 10. 

Det visade 

att 

följsamheten 

till 

handhygien 

var låg. 

Många hade 

långa naglar 

och 

smycken. 

Hög 

Sax et al. 

(2007) 

Schweiz 

Var att 

observera 

olika 

beteendeko

Kvantitativ 

Tvärsnittsstu

die med 

frågeformulä

1042 av 

2961 

utskickade 

formulär 

Självskattnin

gsformuläre

n 

poängterades 

Sjukskötersk

orna 

upplevde 

störst self- 

Hög 



 

 

 

mponenter 

bland 

vårdpersonal 

och deras 

motivation 

till att vara 

följsamma 

till 

handhygien 

under en 10-

års period av 

handhygienk

ampanjer. 

r om frågor 

kring 

följsamhet 

till 

handhygien. 

returnerades. 

629 st av 

dessa var 

besvarade av 

sjukskötersk

or. 

med hjälp av 

en sjugradig 

lickertskala. 

Analysen 

gjordes med 

hjälp av en 

multivariana

nalys: Fisher 

exact test, 

Mann 

Whitney U 

test, 

Wilcoxon 2 

sample test 

och SPSS 

version 10. 

efficacy 

samt att 

följsamheten 

till 

handhygien 

skyddade 

patienterna 

mot VRI. 

Tromp et al. 

(2012) 

Nederländer

na 

Syftet var att 

se hur ett 

förbättringsp

rogram för 

sjukskötersk

or och läkare 

påverkade 

kunskapen 

om 

handhygien-

riktlinjer och 

följsamheten 

till 

handhygien, 

kortsiktigt 

och 

långsiktigt. 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations

studie 

99 deltagare 

varav 45 

sjukskötersk

or. 

Observation

er samt 

enkäter. 

 

SPSS 

version 16,0. 

 

Handhygien

en 

förbättrades 

avsevärt. 

Hög 

Wiles et al. 

(2015) 

USA 

Att öka 

personalens 

medvetenhet 

om 

handhygien-

riktlinjer och 

att öka 

följsamheten 

till 

handhygien 

på en 

akutvårdsav

delning. 

Deskriptiv 

test-retest 

intervention 

studie. 

95 

sjukskötersk

or 

tillfrågades. 

59 

sjukskötersk

or slutförde 

pre-testet. 

Och 51 

sjukskötersk

or slutförde 

post-testet. 

Enkätformul

är före 

intervention, 

intervention 

i form av 

utbildning, 

sedan 

utfördes en 

observation 

med 

ultraviolett 

ljus i en 

testmiljö. 

 

SPSS 

version 21 

och ANOVA 

Följsamhete

n var relativ 

hög från 

början men 

efter 

utbildningen 

sågs en 

signifikant 

ökning av 

följsamheten

. UV-ljus 

undersöknin

gen gav 

personalen 

tydliga 

påminnelser 

på hur rena 

ög 



 

 

 

användes vid 

analys. 

deras händer 

var. 

 

 

 


