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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) ses som en av de främsta vårdskadorna i 

världen och beskrivs ge ett enormt lidande för patienten. Basala hygienrutiner började 

utvecklas redan på 1800-talet och är idag den huvudsakliga åtgärden för att minska VRI. 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har en skyldighet att följa lagar, författningar och 

riktlinjer så att omvårdnaden av patienter blir patientsäker. Syfte: Var att undersöka 

vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. Metod: En kvantitativ retrospektiv 

longitudinell studie som byggde på observationer av vårdpersonal samt 

punkprevalensmätningar av VRI. Resultat:  Det sågs en högre följsamhet till basala 

hygienrutiner hos vårdpersonalen på medicinkliniken. Medicinkliniken hade även en 

signifikant förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner. Båda klinikerna hade en lägre 

följsamhet till desinfektion av händer före en patientkontakt än efteråt. Studerande hade 

högre följsamhet än sjuksköterskor och läkare. Medicinkliniken hade som mest 5 (n=43; 

11,6%) patienter med en VRI och kirurgkliniken hade som mest 9 (n=63; 14,3%) patienter. 

Diskussion:  Tidigare forskning visar att det är lägre följsamhet till desinfektion av händer 

före en patientkontakt än efteråt, något som även setts i resultatet.  Tidigare forskning tar 

även upp möjliga orsaker till en låg följsamhet samt verktyg för att skapa en högre följsamhet 

till basala hygienrutiner



 

ABSTRACT 

Title:  Health care workers adherence to basic hygiene - a quantitative study  

 

Author:  Dahlgren, Malin; Johansson, Jessica 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Kjellsdotter, Anna 

 

Examiner: Svanström, Rune 

 

Pages: 26  

  

Keywords: Adherence, Basic hygiene, Healthcare-associated infections, Quantitative, 

Suffering 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Background: Healthcare-associated infections (HAI) are one of the leading health damage 

in the world and described provides immense suffering to the patient. Basic hygiene began 

to develop early in the 1800s and is today the main arrangements for reducing HAI. Nurses 

and other health care workers has an obligation to comply with laws, regulations and 

guidelines so that the care of patients become safe. Objective: To investigate the health care 

workers’ adherence to basic hygiene routines. Method: A quantitative retrospective 

longitudinal study based on observations of health care workers and point prevalence 

surveys of HAI. Results: Showed a higher adherence to basic hygiene among health 

professionals in the medical clinic. Medical clinic had a significant improvement in 

adherence to basic hygiene. Both clinics had a lower adherence to hand disinfection before 

a patient contact than afterwards. Students had higher adherence than nurses and doctors. 

Medical clinic had at most 5 (n = 43, 11.6%) patients with a HAI and surgery clinic had at 

most 9 (n = 63, 14.3%) patients. Discussion: Past research shows that there is less adherence 

to hand disinfection before a patient contact then afterwards, which is also shown in the 

result. Previous research also mentions possible causes of a low adherence and tool to create 

a higher adherence to basic hygiene. 
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INLEDNING 

I Sverige har vårdplatserna minskat under åren 1999-2008 med 6893 platser på sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2010). Varje månad rapporterar sjukhusen in om konstanta 

överbeläggningar till Sveriges kommuner och landsting (SKL) (SKL, 2015c). Basala 

hygienrutiner har funnits med inom vården sedan 1800-talet och tillämpas för att motverka 

smittspridning (Nightingale, 1954; Moberg 2007; SOFS 2015:10). Vårdrelaterade 

infektioner, VRI, medför uppskattningsvis 750 000 extra vårddagar varje år med stora 

ekonomiska konsekvenser som följd (SKL 2008). Patienter som drabbas av VRI riskerar ett 

vårdlidande som det enligt gällande lagar föreligger vårdpersonalen att motverka i så stor 

utsträckning som möjligt. Tidigare forskning visar på att VRI kan förebyggas genom en 

korrekt samt hög följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner (SOSFS 

2015:10). Studien avser att visa för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal på Skaraborgs 

sjukhus, SkaS, Skövde hur följsamhet till basala hygienrutiner efterföljs. Detta för att 

vårdpersonal ska få en ökad medvetenhet samt möjlighet till att utvecklas och förbättras 

inom området. 

BAKGRUND 

Historiskt perspektiv 

Ignaz Semmelweis var en förlossningsläkare under 1800-talet som såg ett samband mellan 

barnsängsfeber och hur handhygienen tillämpades. Semmelweis märkte att de patienter som 

blev tilldelade de läkare som kom direkt ifrån obduktion oftare drabbades av barnsängsfeber, 

trots att läkarna tvättade sina händer med tvål och vatten. Han ansåg att det inte var 

tillräckligt att tvätta händerna med enbart tvål och vatten utan det krävdes klorvatten. Detta 

trodde han skulle vara mer effektivt mot att avlägsna bakterier. Efter att Semmelweis infört 

denna rutin minskades barnsängsfebern och mortaliteten drastiskt. Semmelweis teori var det 

första beviset på att kraftigt kontaminerade händer som tvättas i antiseptisk lösning är mer 

effektivt mot smittspridning än att tvätta med enbart tvål och vatten, vilket från början 

ifrågasattes av övriga läkarkollegor. Detta skulle senare ses som starten på utvecklingen av 

de basala hygienrutinerna (Ericson & Ericson, 2009; Pittet & Boyce, 2001). 

 

Florence Nightingale var en annan person som spelade en stor roll för utvecklingen av 

dagens basala hygienrutiner. Nightingale ansåg att frisk luft, dagsljus, hälsosam mat, 

renlighet samt ett vänligt bemötande behövdes för en människas förutsättning att kunna 

tillfriskna. Under Krimkriget, som utspelade sig mellan åren 1853-1856, möttes Nightingale 

av hemska förhållanden för de skadade soldaterna. Vid Nightingales ankomst sov soldaterna 

på golvet med sina kängor som huvudkudde, de opererades på golvet samt delade på ett fåtal 

pottor, deras kost bestod av rått kött, alla hade löss och på grund av dåliga avloppsledningar 

blandades dricksvattnet med avloppsvatten. Allt detta bidrog till dåliga förutsättningar för 

soldaterna att kunna tillfriskna. Nightingale städade och byggde om sjukhuslokalerna, så att 

frisk luft och dagsljus skulle kunna utnyttjas. Det byggdes bland annat sängar till soldaterna, 
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avloppsledningarna lagades, kosten förändrades markant samt att soldaterna och deras kläder 

tvättades med varmt vatten. Nightingale förändrade hygienrutiner och miljön för soldaterna 

så pass att dödligheten minskade kraftigt. Detta såg militärledningen som ett hot eftersom 

soldaterna kunde börja se sig själva som människor av värde. På 1800-talet var det stora 

klasskillnader mellan människor och alla ansågs inte ha ett lika värde. Nightingale 

revolutionerade inte bara med hur betydelsefullt det är med basala hygienrutiner. Hon ansåg 

även att alla människor, oavsett deras bakgrund, var lika mycket värda med samma 

rättigheter till en god sjukvård som bland annat innebär att den ska vara patientsäker (Ericson 

& Ericson, 2009; Nightingale, 1954; Moberg, 2007). I dagens samhälle finns det lagar, 

föreskrifter och etiska koder som förespråkar detta (SFS 1982:763; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Men på Nightingales tid möttes dessa tankar av ett kraftigt 

motstånd vilket medförde att hon skickades hem från Krimkriget. (Nightingale, 1954; 

Moberg, 2007). 

Basala hygienrutiner 

I dagens moderna hälso- och sjukvård tillämpas basala hygienrutiner för att förhindra 

spridning av bakterier och virus som kan ge upphov till sjukdom (SOSFS 2015:10). Basala 

hygienrutiner innebär att vårdpersonalens arbetskläder ska vara kortärmade, bytas dagligen 

och bytas snarast ifall de blivit kontaminerade. Vid närkontakt med patienter ska 

plastförkläde användas för att skydda arbetskläderna från att bli kontaminerade. Händer och 

underarmar ska vara fria ifrån smycken, klockor och liknande samt att naglarna ska vara 

kortklippta och vara utan nagellack samt konstgjorda material. Före och efter patientkontakt 

och vid byte av handskar ska vårdpersonal använda sig av ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel. Ifall patienten lider av diarré eller kräkningar och vid misstanke 

om orena händer ska händerna först tvättas med tvål och vatten. Händerna ska vara torra 

innan ett alkoholbaserat desinfektionsmedel och handskar används. De handskar som 

används ska vara ämnade för engångsbruk samt bytas mellan både olika arbetsmoment och 

patient (SOSFS 2015:10). 

 

I dag styrs hälso- och sjukvården av olika lagar och författningar. Däribland hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som anmodar att patienter ska ges god vård, vilket bland 

annat innebär att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard för att kunna 

tillgodose patienten en trygghet och säkerhet i deras vård eller behandling. En annan lag som 

styr den hygieniska kvalitén är Smittskyddslagen (SFS 2004:168) som har som mål att ge 

befolkningen ett skydd mot spridning av sjukdomar som kan smitta. Lagen poängterar att de 

som verkar inom vård ska skydda osmittade som smittade människor samt inneha den 

kunskap och erfarenhet som behövs för att motverka smittspridning. 

Vårdrelaterade infektioner 

För att en infektion ska kunna uppstå måste först mikroorganismer ta sig in i kroppen, vilket 

kan ske genom skadad hud eller öppningar kroppen har, som exempelvis mun, näsa och 

urinvägar. Mikroorganismerna måste därefter klara av att överleva kroppens naturliga 

immunförsvar för att kunna kolonisera sig, skulle detta ske uppstår en infektion (Ericson & 

Ericson, 2009). VRI definieras enligt Socialstyrelsen (2011) som en infektion vilket kan 
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drabba patienter under eller efter en sjukhusvistelse, behandling eller i övrig öppenvård. 

Infektioner kan uppkomma av patientens egen bakterieflora såväl som av nytillkomna 

mikroorganismer. I denna definition ingår även de infektioner som vårdpersonal ådragit sig 

under arbete. I denna studie avses endast patienters VRI. 

 

Patienter kan smittas genom två olika sätt, endogen och exogen smittväg. Endogen smittväg 

innebär att patienten fått en infektion av mikroorganismer som härstammar från den egna 

bakteriefloran. Exogen smittväg innebär att patienten tillförs mikroorganismer, exempelvis 

genom andra individer, och på så sätt blivit smittad (Ericson & Ericson, 2009). Enligt 

Harbarth, Sax och Gastmeier (2003) uppstår cirka 85% av alla VRI genom endogen smitta. 

De vanligaste VRI är urinvägsinfektioner, postoperativa infektioner, pneumonier samt 

infektioner i blodbanan (Ericson & Ericson, 2009; SKL, 2014; Socialstyrelsen, 2011). Det 

finns flera orsaker till att vissa patientgrupper kan vara mer mottagliga för en VRI än andra. 

Riskfaktorer för en VRI kan vara relaterat till ålder, exempelvis för tidigt födda barn som 

inte hunnit utveckla något immunförsvar eller äldre människor där immunförsvaret blivit 

mindre aktivt. Det finns även sjukdomar och medicinska behandlingar som sänker 

immunförsvarets förmåga vilket då kan göra det svårare att motstå infektioner (Ericson & 

Ericson, 2009; Lundholm, 2006).   

 

VRI ses som en av de vanligaste vårdskadorna i världen. Prevalensen uppskattas i 

höginkomstländer till 3–12% och i låginkomstländer till 5–19% (World Health 

Organization, 2010; Alleganzi et al., 2010). European Centre for Disease Prevention and 

Control, ECDC, (2013) uppskattar att cirka fyra miljoner europeiska patienter drabbas av 

VRI varje år och av dessa avlider cirka 37 000, vid 110 000 andra dödsfall kan VRI vara en 

bidragande orsak. Sammantaget beräknas alla patienter som drabbas av VRI medföra 16 

miljoner extra vårddygn inneliggandes på sjukhus. I pengar motsvarar det sju miljarder euro 

årligen (ECDC, 2013). År 2016, i Sverige, drabbades cirka nio procent av patienterna av 

VRI vilket motsvarar 750 000 extra vårddagar och en extra kostnad på ungefär sex miljarder 

kronor. I (SKL, 2015a; SKL, 2016c). SKL (2008) ser VRI som en av de främsta 

vårdskadorna och har under 2000-talet gjort nationella satsningar för att öka 

patientsäkerheten i relation till VRI. Mellan åren 2006–2009 var målet att VRI skulle 

minskas från tio procent till fem procent genom att ha riktlinjer för hygienrutiner vid 

utförande av vårdmoment som exempelvis insättning av kateter i urinblåsan eller infarter i 

blodbanan. 

Följsamhet 

Följsamhet eller engelskans compliance är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin 

(2016) kan definieras som hur bra en patient följer exempelvis angivna 

läkemedelsordinationer. I denna studie kommer följsamhet att relateras till vårdpersonalens 

följsamhet av angivna riktlinjer till basala hygienrutiner från Socialstyrelsen (SOSFS 

2015:10).  

  

En undersökning av Cheng et al., (2015) visar att vårdpersonalen i genomsnitt tar i bland 

annat i patientens säng cirka 13 gånger i timmen och i patientens sängbord cirka 12 gånger 

i timmen. Eftersom en patient själv tar i sin säng och sitt sängbord blir det väldigt enkelt att 
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sprida mikroorganismer som kan leda till VRI. Det krävs därför en god handhygien och bra 

städrutiner med ytdesinfektion för att minska smittspridning (Cheng et al., 2013). 

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) anmodar att 

vårdpersonalen ska desinficera sina händer med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel före 

och efter en patientkontakt samt före och efter användning av handskar. Slekovec et al., 

(2013) menar att vårdpersonalen bör desinficera sina händer vid många fler tillfällen än vad 

riktlinjerna säger för att minska spridning av mikroorganismer.  

 

I Sverige mäts vårdpersonalens följsamhet av basala hygienrutiner i kommuner och på 

sjukhus. Undersökningar utförs av utbildad vårdpersonal genom att de observerar sina 

kollegor hur väl de följer basala hygienrutiner. Dessa observationer genomförs under några 

bestämda veckor varje vår och höst. En dag under dessa bestämda veckor görs en 

punktprevalensmätning. Då kontrolleras, genom journalgranskning, hur många patienter vid 

det aktuella tillfället som vårdas på sjukhuset för VRI. Kontrollerna finns till för att hjälpa 

kommun och landsting att se ifall de basala hygienrutinerna följs och för att minska VRI 

(SKL, 2016a; SKL, 2016b). Första mätningen i Sverige skedde hösten 2010 (SKL, 2015b). 

Sjuksköterskans funktion 

Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret, vilket innebär att hen har en 

ledande roll i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnadens mål 

är att bevara patientens hälsa, trots föreliggande sjukdomar, samt att förebygga 

nytillkommen sjukdom, förhindra lidande och att främja ett värdigt avslut av livet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt den gamla kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) har sjuksköterskan ett ansvar gentemot den sårbara 

patienten genom att följa de lagar, författningar och riktlinjer som finns.  För att kunna utföra 

en god vård krävs det att sjuksköterskan visar omdöme i att värna om den egna hälsan 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Patientsäkerhet vid omvårdnad 

Riktlinjer för basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) finns till för att öka patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär patientsäkerhet att patienter ska 

skyddas från att drabbas av en vårdskada. Vårdskada är en skada eller sjukdom som 

uppkommer under vård eller behandling inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet ska 

finnas i all form av vård och behandling och skall hållas hög, vilket medverkar till att risken 

för att drabbas av en vårdskada är liten (SFS 2010:659). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) menar att patientsäkerhet även kan relateras till hälso- och sjukvårdslagens (SFS 

1982:763) krav på god vård. 

 

Brister patientsäkerheten kan det förorsaka en vårdskada, vilket kan leda till att patienten 

upplever en minskad trygghet.  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan upplevelsen av 

trygghet kopplas till både en inre känsla men även till yttre omständigheter som exempelvis 

god miljö, goda relationer, kunskap samt kontroll. Burström, Boman, Strandberg och Brulin 

(2007) anser att otrygghet kan upplevas som en känsla av hot, att tappa kontroll över sin 
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situation samt att inte känna tillit till sjukvårdsystemet, dess personal och den behandling 

som ges.  

Lidande 

Begreppet lidande uppfattas av allmänheten som något destruktivt och jämställs med 

begrepp som att plågas, våndas och känna smärta (Eriksson, 1994). Människan beskrivs som 

en enhet av kropp, själ och ande vilket innebär att människan kan ses från ett biologiskt, ett 

psykologiskt samt ett existentiellt perspektiv. Lidande kan upplevas genom alla människans 

enheter (Wiklund, 2003). Hur lidandet upplevs är kopplat till människans upplevelse av sig 

själv, sin situation samt hur väl händelser och förluster hanteras, därmed blir varje 

människans upplevelse av lidande 3 liv som vanligt. Vid en bristande vård eller behandling, 

eller ifall patienten upplever ett lidande som uppstått efter sin kontakt med hälso- och 

sjukvården benämns detta som ett vårdlidande. Ett livslidande påverkar hela människans 

existens, dennes liv och upplevelse av sig själv samt sin situation. Människan kan uppleva 

ett livslidande närsomhelst, men det blir oftast mer påtagligt i samband med sjukdom. 

 

Erichsen - Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) beskriver hur en VRI kan påverka 

en människa i det vardagliga livet, både fysiskt och psykiskt och hur konsekvenserna 

påverkade ekonomi, relationer och arbete. Vissa av deltagarnas fysiska kapacitet förändrades 

i så stor grad att de blev rullstolsburna. Loftus et al. (2008) menar att VRI kan ha så allvarliga 

konsekvenser så det leder till att en människa avlider. Enligt  Eriksson (1994) och Wiklund 

(2003) skulle detta kunna ses som både sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Vårdspersonal kan minska ett lidande genom att reflektera över hur det egna genomförandet 

av den givna vården och behandlingen utförts för att sedan ändra sitt arbetssätt (Wiklund, 

2003). 

PROBLEMFORMULERING 

Historiskt sett har basala hygienrutiner visat sig ha en avgörande betydelse för en 

människans förutsättning att kunna tillfriskna vid skada och/eller sjukdom. Basala 

hygienrutiner är riktlinjer som ska eftersträvas för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

Vid låg följsamhet till basala hygienrutiner ökar risken för att patienter drabbas av VRI. VRI 

klassas som en vårdskada och kan förorsaka ett lidande för den enskilde, både fysiskt och 

psykiskt. VRI ses i dagens samhälle, både i Sverige och utomlands, som ett ökat antal 

vårddagar, ökat lidande för patienten men även genom ökade samhällskostnader. 

Sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och ska vara ledare för 

omvårdnadsarbetet. Därav är det viktigt att undersöka hur basala hygienrutiner följs och hur 

många patienter som drabbats av en VRI för att öka sjuksköterskans medvetenhet samt för 

att de ska kunna utvecklas och förbättras inom området. 
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SYFTE 

Syftet var att undersöka vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. 

 

Frågeställningar 

 

1. I vilken omfattning följer vårdpersonalen basala hygienrutiner och klädregler? 

      2. Hur många av de inneliggande patienterna hade vårdrelaterade infektioner? 

      3. Ses det någon signifikant förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner och  

          klädregler sedan starten 2011? 

Hypotes 

          H0: Det finns ingen signifikant förbättring sedan starten av mätningarna av basala 

                 hygienrutiner. 

          H1: Det finns en signifikant förbättring sedan starten av mätningarna av basala 

                 Hygienrutiner.   
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METOD 

Design 

Studiens resultat byggde på data från observationer och punktprevalensmätningar som 

genomfördes på SkaS Skövde.  Datamaterialet bestod av vårdpersonalens följsamhet till 

basala hygienrutiner och antalet patienter med VRI. Studien hade en kvantitativ design som 

genomfördes som en retrospektiv longitudinell studie.  

 

Polit och Beck (2012) skriver att en kvantitativ design bygger på strukturerade mätningar 

eller observationer. Observationer är en tillförlitlig metod för att undersöka människors 

naturliga beteenden och handlingar. Strukturerade observationer innebär att det är bestämt i 

förväg vad som ska observeras och under hur lång tid. Punktprevalensmätning undersöker 

tvärsnitt av en population vid ett förbestämt tillfälle, exempelvis hur många människor som 

lider av en sjukdom vid ett visst tillfälle (Polit & Beck, 2012). Vid en retrospektiv 

longitudinell studie inhämtas materialet över en längre tid (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

Urval 

Från det insamlade datamaterialet fokuserades det på vårdpersonal och patienter från tre 

medicinska och tre kirurgiska avdelningar på SkaS Skövde. Avdelningarna benämns som 

medicinklinik och kirurgklinik. Datamaterialet som byggde på observationer av basala 

hygienrutiner och punkprevalensmätningar av VRI har samlats in från våren 2011 till våren 

2016. Vårdpersonal var kvinnor och män som var minst 16 år och innefattade sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt studerande inom dessa 

områden.  Patienterna från det insamlade datamaterialet var kvinnor och män, över 18 år, 

oavsett nationalitet och var inskrivna på ovanstående avdelningar. Observationen av korta 

naglar och nagellack som infördes våren 2016 exkluderades då det bara fanns en mätning.

  

Datainsamling 

I första skedet kontaktades chefsjuksköterskan på SkaS Skövde för att fråga om det fanns ett 

intresse att medverka i studien. När det blev ett positivt svar skickades ett brev till SkaS 

Skövde diarie för att fråga om författarna fick tillgång till deras insamlade datamaterial 

(bilaga 1). Efter ett skriftligt godkännande (bilaga 2) togs primärdata fram av SKL gällande 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Primärdata är det ursprungliga insamlade 

datamaterialet (Polit & Beck, 2012). Datamaterialet gällande VRI togs fram av Vårdhygien, 

SkaS Skövde.  

 

Resultatets mätningar byggde på observationer av hur väl sjuksköterskor, undersköterskor, 

läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt studerande inom dessa områden följer de 

riktlinjer som finns om basala hygienrutiner och arbetskläder. Observationerna utfördes av 

utbildad vårdpersonal. Det rekommenderades att tio personer ur personalen från varje 
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vårdavdelning observerades under varje period som detta genomfördes, vilket var under två 

veckor varje vår och höst.  

 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler innebar att observationssteg korrekt 

desinfektion av händerna före; korrekt desinfektion av händerna efter; korrekt användning 

av handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor; korrekt användning av engångsförkläde 

av plast/patientbuden skyddsrock; korrekt arbetsdräkt; fri från ringar, klockor, armband, 

bandage och stödskenor; kort eller uppsatt hår måste vara korrekt utförda. Följsamhet till 

hygienrutiner innebär att observationssteg korrekt desinfektion av händerna före; korrekt 

desinfektion av händerna efter; korrekt användning av handskar vid risk för kontakt med 

kroppsvätskor; korrekt användning av engångsförkläde av plast/patientbunden skyddsrock 

måste vara korrekt utförda. Följsamhet till klädregler innebär att observationssteg korrekt 

arbetsdräkt; fri från ringar, klockor, armband, bandage och stödskenor; kort eller uppsatt 

hår måste vara korrekt utförda. Observationsunderlag visas i bilaga 3 (SKL, 2016a). 

Observationsunderlaget samlades sedan in och registrerades i ett datasystem, ett löpnummer 

tilldelades varje observerad vårdpersonal som kunde användas ifall misstag behövde 

korrigeras (SKL, 2016a).  

 

I samband med observationerna gällande följsamhet till basala hygienrutiner genomfördes 

även, under en dag, en punktprevalensmätning av VRI. Samtliga journaler av inneliggande 

patienter under den utvalda dagen granskades av ansvarig läkare och sjuksköterska. Hur 

denna granskning gick till visas i bilaga 4 (SKL, 2016b). 

Analys 

Resultatet som visade vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

kodades i IBM SPSS 2016 för att avidentifiera avdelningarna. Resultatet presenterades som 

deskriptiv statistik där figurerna togs fram i Microsoft Excel 2016.   Deskriptiv statistik 

innebär att datamaterialet sammanfattas för att sedan kunna visas som en helhet, exempelvis 

i procent och medelvärde (Billhult & Gunnarsson, 2012). För att undersöka ifall det fanns 

en signifikant förbättring mellan första mätningen och sista mätningen användes Mann-

Whitney U test. Mann-Whitney U test är ett icke-parametrisk test som används vid 

hypotesprövning (Polit & Beck, 2012). Författarna bestämde att signifikansnivån sattes till 

p<0,05.  

 

Resultatet som visade antalet inneliggande patienter med VRI presenterades i deskriptiv 

statistik vilket sammanställdes i Microsoft Excel 2016. Figurerna i resultatet visade hur 

många av de inneliggande patienterna som hade en VRI från våren 2011 till våren 2016.  

 

Datamaterialet som analyserades med hjälp av IBM SPSS 2016 och Microsoft Excel 2016 

kontrollerades både individuellt och gemensamt av båda författarna. Eftersom datamaterialet 

blivit avidentifierat kunde en tredje person med erfarenhet av statistik tillfrågas för att 

granska datamaterialet och styrka studiens trovärdighet och objektivitet.  
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Etiska överväganden 

Ett brev (bilaga 1) skickades till SkaS Skövde diarium med en förfrågan om att få ta del av 

deras insamlade datamaterial och att få göra en studie av det. I brevet framgick det även att 

SkaS Skövde när som helst kunde välja att avstå deras medverkan samt att det bara är 

författarna till arbetet som kommer kunna ta del av det datamaterialet som inte är kodat. 

Eftersom SkaS Skövde arbetar under personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400), som bland annat innebär att skydda patienters samt 

vårdpersonalens identitet, kunde inte några deltagares identitet från datamaterialet visas för 

författarna och kan därmed inte spridas vidare. Nyttan med denna studie ses genom att kunna 

visa hur följsamhet av basala hygienrutiner och VRI såg ut. Något som skulle kunna bidra 

till en ökad kunskap om hur bra Socialstyrelsens riktlinjer följs eller om det behövs vidare 

forskning på orsaker till varför det inte följs. 
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RESULTAT 

Resultatet byggde på data från vårdpersonal på SkaS Skövde från våren 2011 till våren 2016 

och beskrev deras följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Det hade sammanlagt 

genomförts observationer på 480 personer, varav 250 på medicinkliniken och 230 på 

kirurgkliniken. Av dessa 480 personer var 176 sjuksköterskor, 196 undersköterskor, 75 

läkare, 14 sjukgymnaster, 3 arbetsterapeuter och 16 studerande. Resultatet som visade 

antalet inneliggande patienter med VRI byggde på punktprevalensmätningar från våren 2011 

till våren 2016. Vid tiden för mätningarna var det 535 inneliggande patienter på 

medicinkliniken och 676 på kirurgkliniken.  

 

Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
Resultatet visade hur följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var vid varje enskild 

mätning. Medicinkliniken hade, vid mätningarnas start, en följsamhet på 52,6% (n=30). Vid 

den sista mätningen, våren 2016, hade medicinkliniken ökat sin följsamhet med 26,8%. 

Kirurgkliniken hade sin högsta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler under 

hösten 2013, vilket då var 48,5% (n=30). Vid den sista mätningen hade kirurgkliniken en 

följsamhet på 20,6% (n=20). Resultatet visade en signifikant förbättring av följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler (z=-4,476, p=0,000) på medicinkliniken mellan första 

och sista mätningen. Det sågs ingen signifikant förbättring av följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler på kirurgkliniken (z=-0,368, p=0,713) (figur 1). 

 

 
Figur 1: Mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, 7 olika observationer  

               ingår.  M= medicin: K= kirurgi.  N= 480; n= antal observerade personer vid varje mätning. 
          

 

Figur 2 visar hur vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var 

sammanlagt vid alla mätningar. Medicinkliniken hade 16,7% (n=250) högre följsamhet än 

kirurgkliniken (n=230). 
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Figur 2: Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, sammanlagd mätning av observationer 

               mellan våren 2011 - våren 2016, 7 olika observationer ingår. N= totalt antal observerade personer,  

               n= antal observerade personer inom klinikerna.   
  

Resultatet visade hur de olika professionernas följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler var sammanlagt vid alla mätningar. Studerande hade 27% högre följsamhet än 

läkarna och 9,9% högre följsamhet än sjuksköterskorna (figur 3). 

 

 
Figur 3: Professionernas följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, sammanlagd mätning av observationer 

               mellan våren 2011-våren 2016, 7 olika observationer ingår. N= 479, n= antal observerade personer inom 

               vardera profession. 

 

Figur 4 visar hur hög följsamhet det var i varje enskilt observationssteg sammanlagt vid alla 

mätningar. Medicinkliniken (n=250) hade en högre följsamhet till hygienrutiner (1–4) än 

kirurgkliniken (n=230). Båda klinikerna hade en högre följsamhet till desinfektion av händer 

efter en patientkontakt och/eller användning av handskar än desinfektion av händer före. På 

medicinkliniken skilde det 11,2% (n=250) mellan båda kategorierna och på kirurgkliniken 

skilde det 33.9% (n=230). Följsamhet till klädregler (5–7) var som lägst 93,6% för båda 

klinikerna. Resultatet visade en signifikant förbättring mellan första och sista mätningen på 

medicinklinikens följsamhet till desinfektion före en patientkontakt och/eller användning av 

handskar (z=-2,260, p=0,024), användning av plastförkläde (z=-3,227, p=0,001) och fri från 
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smycken (z=-2,053, p=0,040). På kirurgkliniken sågs ingen signifikant förbättring av 

följsamhet till hygienrutiner eller klädregler (figur 4). 

 

 
Figur 4: Följsamhet till hygienrutiner (1–4) och klädregler (5–7), sammanlagd mätning av observationerna mellan  

               våren 2011-våren 2016. N= 480; n= antal observerade personer inom klinikerna. 
                

Resultatet visade hur de olika professionernas följsamhet till hygienrutiner var sammanlagt 

vid alla mätningar. Studerande hade en följsamhet på 75% (n=16). Därefter kom 

sjuksköterskor (n=175), undersköterskor (n=196) och sjukgymnaster (n=14) som alla hade 

en följsamhet strax över 60%. Läkarnas följsamhet till hygienrutiner ligger på 54, 7% (n=75) 

(figur 5). 

 

 
Figur 5: Professionernas följsamhet till hygienrutiner, sammanlagd mätning av observationerna mellan våren 2011- 

               våren 2016, 4 olika observationer ingår. N= 479; n= antal observerade personer inom vardera profession. 

Vårdrelaterade infektioner 

Figur 6 visar hur många av de inneliggande patienterna på medicinkliniken som drabbats av 

en VRI vid varje enskild mätning. Under hösten 2012 var det inte någon, av 48 patienter, 

som drabbats av en VRI. Flest antalet inneliggande patienter med en VRI sågs under våren 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1
.D

es
in

fe
kt

i
o

n
 a

v
h

än
d

e
r 

fö
re

2
.D

es
in

fe
kt

i
o

n
 a

v
h

än
d

e
r 

ef
te

r

3
.H

an
d

sk
ar

4
.P

la
st

fö
rk

lä
d

e

5
.A

rb
et

sd
rä

k
t

6
.S

m
yc

ke
n

7
.H

år

Hygienrutiner och klädregler,
2011-2016

Medicinklinik (n=250) Kirurgklinik (n=230)



 

13 

 

2015, det var 5 (n=43) stycken vilket motsvarar 11,6%. Från hösten 2013 till hösten 2014 

visade mätningarna sammanlagt att 3 (N=148; 2%) patienter hade en VRI. 

 

 
Figur 6: Antal inneliggande patienter med vårdrelaterade infektioner på medicinkliniken. 

               N= 535; n= antal inneliggande patienter vid varje mätning.   
 

Resultatet visade hur många av de inneliggande patienterna på kirurgkliniken som drabbades 

av en VRI vid varje enskild mätning. Vid första mätningen, våren 2011, var det 6 (n=54; 

11,1%) patienter som hade drabbats av en VRI. Under hösten 2014 fanns det 9 (n=63; 

14,3%) patienter, som drabbats av en VRI. Vi den sista mätningen, våren 2016, sågs en VRI 

hos 3 patienter (n=57; 5,3%) (figur 7).   

 

  
Figur 7: Antal inneliggande patienter med vårdrelaterade infektioner på kirurgkliniken.  

               N= 676; n= antal inneliggande patienter vid varje mätning. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att medicinklinikens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var 

högre än kirurgklinikens. Medicinkliniken hade, till skillnad från kirurgkliniken, även en 

signifikant förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler mellan första 

och sista mätningen. Resultatet visade att båda klinikerna hade en högre följsamhet till 
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desinfektion av händer efter en patientkontakt och/eller användning av handskar än före. 

Följsamhet till klädregler var minst 93,6% hos båda klinikerna. Studerandes följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler var högre än både sjuksköterskors och läkares. Resultatet 

visade att medicinkliniken hade som mest 5 (n=43; 11,6%) patienter med VRI och på 

kirurgkliniken var det som mest 9 (n=63; 14,3%) patienter med VRI.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av insamlade observationsdata och 

punktprevalensmätningar som inhämtades från SKL och Vårdhygien, SkaS Skövde. Studien 

genomfördes som en retrospektiv longitudinell studie utifrån en kvantitativ design. 

Författarna fick tillgång till primärdata av genomförda observationer av basala hygienrutiner 

och klädregler från SKL. Fördelen med primärdata är att datamaterialet inte har blivit 

behandlat eller analyserat på något sätt (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2012). Eftersom 

datamaterialet gällande vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

var primärdata gjorde det att risken minskade för eventuella feltolkningar. Datamaterialet 

som tillhandahållits från Vårdhygien, SkaS Skövde, var sekundärdata vilket författarna 

behövde ha i åtanke i sin analys. Mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler från hösten 2014 och 2015 fanns inte med i primärdata, därför kunde inte något 

resultat redovisas. Datamaterialet visade totalt 480 observationer av vårdpersonalen. I 

datamaterialet som visade professionernas följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

samt hygienrutiner sågs endast 479 stycken observationer. En observation uteblev i dessa 

mätningar.  

 

Förförståelse handlar om vilken kunskap som redan finns i ett ämne. Det kan ses som både 

positivt och negativt, vilket är viktigt att ha i beaktande när en studie genomförs (Friberg & 

Öhlén, 2012). Författarna hade en förförståelse i ämnet då båda arbetar inom hälso- och 

sjukvården. Författarna tänker att deras förförståelse kunde medverka till olika tolkningar 

angående möjliga orsaker till varför följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inte 

efterföljs. Även andra möjliga orsaker till varför VRI uppkommer inom hälso- och 

sjukvården. Författarna har motverkat att förförståelse ska leda till oredlighet. Oredlighet 

innebär att avsiktligt förvränga datamaterial utifrån en egen teori eller uppfattning samt att 

använda sig av datamaterial utan tillåtelse (Kjellström, 2012). Författarna har motverkat att 

oredlighet ska uppstå genom att diskutera resultatet och visa genomförda analyser för 

handledare och en professor. Författarna har även bett om tillåtelse att använda SkaS 

Skövdes mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt VRI (bilaga 

1 och bilaga 2). 

 

Reliabilitet handlar om en studies pålitlighet, samma resultat ska kunna uppnås ifall studien 

upprepas och bestäms bland annat av hur noggrant datamaterialet bearbetas (Eliasson, 2013; 

Gunnarsson & Billhult, 2012). För att öka reliabiliteten kontrollerade författarna 

datamaterialet flera gånger, både individuellt och tillsammans, efter att datamaterialet 

överförts från SKL och Vårdhygien, SkaS Skövde, till dokument i Microsoft Excel 2016 

samt IBM SPSS 2016. Validitet handlar om en studies giltighet, att studien undersöker det 

som avses mätas (Eliasson, 2013; Gunnarsson & Billhult, 2012). Författarna anser att det 

fanns en validitet eftersom datamaterialet från SKL och Vårdhygien, SkaS Skövde, användes 

för att besvara studiens syfte. Författarna diskuterade även datamaterialet med en professor 

med erfarenhet inom ämnesområdet och av statistiska analysmetoder för att säkerhetsställa 

val av metod och att datamaterialet mäter det som studiens syfte avsåg att mäta. 
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Att använda sig av observationer är ett bra alternativ när syftet är att undersöka människors 

naturliga beteenden och handlingar (Billhult & Gunnarsson, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Författarna ansåg därför att observationer av följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler var en bra metod då det gick att se vårdpersonalens invanda arbetssätt. 

Observationerna utfördes av vårdpersonal som var utbildad för ändamålet. Eliasson (2013) 

menar att i en kvantitativ studie finns det en reliabilitet när undersökningen genomförs med 

likadana grundförutsättningar. Reliabiliteten i genomförandet av observationerna borde vara 

hög eftersom observatörerna hade en likvärdig utbildning i hur observationerna ska 

genomföras samt att de följde ett observationsunderlag. Dock var det en kollegial bedömning 

vilket har fått författarna att fundera över ifall observationerna genomfördes objektivt. Polit 

och Beck (2012) menar att observatörens känslor, fördomar och värderingar kan resultera i 

felaktiga bedömningar. De menar även att observatörens personliga intresse och 

engagemang kan påverka det som ses i riktning mot vad observatören vill se. Det kan därmed 

ses som en svaghet att författarna inte genomförde observationerna på egen hand. Eliasson 

(2013) menar att en validitet finns när underlaget för mätningen representerar det som är 

tänkt att mäta. Validitet ses genom att observatörerna följde ett observationsunderlag av 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Författarna har funderat över ifall det 

påverkade att vårdpersonalen visste om vilka veckor observationerna genomfördes samt ifall 

det var en för kort tidsperiod. Polit och Beck (2012) menar att det kan vara svårt att se 

människors naturliga beteende ifall de är medvetna om att de blir observerade. Författarna 

tror att vårdpersonalens naturliga beteende framkommer tydligare ifall observationerna 

pågår under en längre tidsperiod. 

 

Punktprevalensmätningarna utfördes under en dag och genomfördes av legitimerade läkare 

och sjuksköterskor. De följde ett granskningsunderlag när de kontrollerade alla inneliggande 

patienters journaler. En reliabilitet kan ses då det finns ett granskningsunderlag att förhålla 

sig till vid punktprevalensmätningarna (Eliasson, 2013; Gunnarsson & Billhult, 2012). Det 

fanns en validitet då granskningsunderlaget gjorde att enbart det som var tänkt att mätas 

mäts. Författarna ansåg att det kunde funnits en högre validitet ifall det istället hade 

undersökts hur förekomsten av VRI var under hela perioden då observationer om basala 

hygienrutiner och klädregler genomfördes. Detta för att få en tydlig bild av hur många 

patienter med VRI det fanns under perioden då observationerna genomfördes. 

Inkubationstiden varierar beroende på vad det är för slags infektion, det kan vara allt från ett 

dygn till mer än en vecka (Ericson & Ericson, 2009). För att inkludera patienter som fått en 

VRI efter utskrivning skulle det kunna genomföras en uppföljning i hemmet, exempelvis 

genom en telefon-app. Patienter får genom en app besvara frågor om de upplever symtom 

som är relaterat till en infektion, exempel på frågor kunde vara, har du feber, känningar från 

urinvägar, hosta och frossa. Författarna kunde inte göra sambandsanalyser mellan följsamhet 

till basala hygienrutiner och klädregler samt förekomsten av VRI då det var för få VRI på 

avdelningarna. Författarna tänkte att uppföljning genom en app skulle kunna ge en tydligare 

bild av förekomsten av VRI och ge underlag till sambandsanalyser. Det som kan ses som en 

svårighet är om patientgruppen inte har erfarenhet av denna typ av telefoner. 
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Priebe och Landström (2012) beskriver överförbarhet som att studiens resultat ska kunna 

användas utanför studien i andra situationer eller i en annan tid. Eftersom datamaterialet 

grundade sig i strukturerade observations och granskningsunderlag kunde det användas på 

andra vårdavdelningar oavsett inriktning, vilket gör att det fanns en 

överförbarhet.  Generalisering kan tillämpas när tiden inte finns att observera varje individ 

eller fall (Priebe & Landström, 2012). Studiens resultat kunde generaliseras till den icke 

observerade vårdpersonalen på medicinkliniken och kirurgkliniken på SkaS Skövde 

eftersom observationerna pågått kontinuerligt under några år. Det är därmed många som 

blivit observerade och observationerna inkluderade olika professioner. 

Resultatdiskussion 

Vid den sista mätningen, våren 2016, visade resultatet att medicinkliniken hade en 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på 79,4% medans kirurgkliniken hade en 

följsamhet på 20,6%. Sett över alla år visade resultatet att medicinkliniken hade 16,7% högre 

följsamhet än kirurgkliniken. Resultatet visade även att medicinkliniken hade en signifikant 

förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler mellan första och sista 

mätningen (z=-4,476, p=0,000). Detta kunde inte ses på kirurgkliniken (z=-0,368, p=0,713).  

 

Redan på 1800-talet försökte både Ignez Semmelweis och Florence Nightingale bevisa 

betydelsen av goda hygien- och städrutiner inom hälso- och sjukvården för en människas 

förutsättning att tillfriskna från skada och/eller sjukdom (Nightingale, 1954; Moberg, 2007; 

Pittet & Boyce, 2001). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anmodar vårdgivarna har ett 

ansvar att förebygga vårdskador genom att vidta de åtgärder som behövs. Socialstyrelsens 

föreskrifter om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:1) är den mest huvudsakliga åtgärden för 

att minska smittspridning, som annars kan leda till VRI. Resultatet visade att ingen klinik 

hade 100 % följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, vilket det borde vara om 

föreskrifterna angående basala hygienrutiner och klädregler efterföljs. Enligt 

Arbetsmiljöverket (AFS 2005:1) ska arbetet planeras och utföras på ett sådant sätt att 

mikroorganismer avlägsnas eller minskas till en nivå där de inte längre kan spridas eller 

orsaka ohälsa. Personal ska ha tillräcklig information om risker och hur dessa kan undvikas 

(AFS 2012:7). En reflektion som görs i sammanhanget är vad klinikerna har fått för 

information samt om de har fått likvärdig information gällande risker och hur de kan 

undvikas. Vårdhygien på SkaS, Skövde, har regelbundet haft utbildningar om basala 

hygienrutiner men uppger att det är svårt att avgöra om det varit utbildningar på de specifika 

avdelningar som författarna valt i sitt urval. De uppger även att de har regelbundna 

grundkurser för avdelningarnas hygienombud men att det varierar hur mycket 

hygienombuden arbetar med sitt uppdrag på respektive avdelning (personlig 

kommunikation, 10 oktober 2016). 

 

Resultatet visade att båda klinikerna hade en högre följsamhet till desinfektion av händer 

efter en patientkontakt och/eller användning av handskar än desinfektion av händer före. På  

medicinkliniken sågs däremot en signifikant förbättring av följsamhet till desinfektion av 

händer före (z=-2,260, p=0,024).  
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     Cheng et al. (2015) menar att vårdpersonal bidrar till att sprida mikroorganismer eftersom 

de kommer i kontakt med material i patientens omgivning. Resultatet visade att båda 

klinikerna har över 90% följsamhet till desinfektion av händer efter en patientkontakt 

och/eller användning av handskar. Vilket bidrar till att spridning av mikroorganismer 

minskar. Dock visar Slekovec et al. (2013) att vårdpersonalen bör använda 

handdesinfektion mer frekvent för att förhindra smittspridning. I en studie gjord av 

Megeus et al. (2015) har observationer genomförts av vårdpersonalens möjligheter till 

följsamhet av handhygien. Studien visar att vårdpersonal har högre följsamhet till 

handhygien efter ett vårdmoment än innan. Den visade att 54,4% (n=11) av 

vårdpersonalen tillämpade handhygien efter en katetersättning men att endast 9,1% 

(n=11) tillämpade handhygien innan en katetersättning. Resultatet överensstämmer med 

Megeus et al. (2015) som beskriver en högre följsamhet av handdesinfektion efter en 

patientkontakt än innan.  

   

     Vad gör att vårdpersonal använder handdesinfektion i högre utsträckning efter en 

patientkontakt än före? Fuller et al. (2014) har undersökt varför basala hygienrutiner inte 

efterföljs genom att observera 207 personer ur vårdpersonalen. Observatören 

dokumenterade vad som sågs och den observerade fick sedan förklara varför vissa 

moment inte utförts korrekt. Av 207 personer var det 42% (n=87) som angav att de inte 

kom ihåg att tillämpa basala hygienrutiner, att de var omedvetna om att de inte utförde 

momentet korrekt och att de blev distraherade i situationen som orsaker till bristande 

följsamhet. Det var 26% (n=55) som angav okunskap som orsak, de visste inte att det 

krävdes handhygien före och efter en patientkontakt eller vid användning av handskar. 

Miljö och resurser angav 9% (n=18) som orsak, där arbetsbelastning och brist på material 

gjorde att basala hygienrutiner inte hanns med eller kunde följas korrekt. Resterande 

23% (n=47) angav vanor, sociala normer, att det är svårt och att de inte tror på att basala 

hygienrutiner fungerar som orsak (Fuller et al., 2014). Resultatet visade inga 

orsakssamband på SkaS Skövde, dock skulle dessa beskrivna orsaker även kunna 

upplevas av vårdpersonalen på SkaS Skövde.  

 

      Sjöberg och Eriksson (2010) anser att regelbunden utbildning är viktigt för att öka och 

upprätthålla vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. Studien undersökte hur 

mycket alkoholbaserat desinfektionsmedel som användes av vårdpersonalen före de 

genomgått en utbildning, direkt efter utbildningen var avslutad samt nio månader efter 

utbildningen. Innan utbildningen gick det åt 27,4 ml/patient/dag, direkt efter 

utbildningen gick det åt 52,9 ml/patient/dag och nio månader efter utbildningen gick det 

åt 33,1 ml/patient/dag. Undersökningen visade att vårdpersonalen hade en signifikant 

förbättring av följsamhet till handdesinfektion efter utbildning. Vårdpersonalen 

berättade att synen på handhygien hade förändrats efter att ha genomgått utbildning, de 

upplevde att de blivit mer medvetna och tänkte efter före (Sjöberg & Eriksson, 2010). 

En reflektion som görs i sammanhanget är att följsamhet hålls hög ifall det genomförs 

kontinuerlig utbildning så att vårdpersonalen påminns om varför basala hygienrutiner 

och klädregler är viktigt. Det kan vara ett steg för att minska VRI som orsakar lidande 

för patienten, extra vårddagar och höga samhällskostnader.  
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Professionernas följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

Resultatet visade att studerande hade 75% (n=16) följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler, vilket var 27% högre än läkarna (n=75) och 9,9% högre följsamhet än 

sjuksköterskorna (n=175). Studerande hade även 75% (n=16) följsamhet till hygienrutiner, 

vilket var 20,3% högre än läkarna (n=75) och 6,4% högre än sjuksköterskorna (n=175). 

 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är det övergripande målet med 

omvårdnad och därmed sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (Socialstyrelsen, 

2005; svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska som nu är under revidering (Socialstyrelsen, 2005) innebär det 

att sjuksköterskan ska jobba utifrån hygieniska principer och rutiner samt följa gällande 

författningar och riktlinjer. Enligt resultatet följer studenter de rutiner och riktlinjer som 

finns om basala hygienrutiner och klädregler i högre utsträckning än sjuksköterskor.  

Eftersom det även ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att undervisa samt handleda både 

studenter och medarbetare är det viktigt att sjuksköterskor är en bra förebild (Socialstyrelsen, 

2005). Barret och Randle (2008) säger att sjuksköterskestudenter tar efter legitimerade 

sjuksköterskors vanor och arbetssätt för att de vill passa in i arbetsgruppen. 

Sjuksköterskestudenter beskriver att de inte säger emot en mer erfaren eller högre utbildad 

av rädsla för att det ska uppfattas som att de är dömande eller att de vet allt. En reflektion 

som görs i sammanhanget är att den legitimerade sjuksköterskans följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler borde vara högre. Inte enbart för att öka patientsäkerheten, utan 

även för att implementera viktiga riktlinjer och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården 

till studenter.  

 

Resultatet visade att läkarnas följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var lägre än 

sjuksköterskornas. Läkaren ansvarar för den medicinska behandlingen av en patient. 

Sjuksköterskans profession innebär däremot att ha ansvar och vara ledare för patientens 

omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska stå upp för och skydda patienten när 

dennes hälsa hotas av annan vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Brown, 

Crawford, Nerlich och Koteyko (2008) menar att sjuksköterskor ibland upplever deras 

relation till läkare som besvärliga. Problem uppstår när sjuksköterskor är av en annan åsikt 

än läkarna, så som i vikten av basala hygienrutiner. Sjuksköterskornas uppfattning av läkarna 

är att de är stora bärare av mikroorganismer och att de tror sig stå över lagar och riktlinjer. 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att det krävs mod att stå upp och ifrågasätta läkarnas 

följsamhet till basala hygienrutiner (Brown et al., 2008). Lindh, Kihlgren och Perseius 

(2013) menar att sjuksköterskans uppfattning av basala hygienrutiner och klädregler är att 

det är ett individuellt ansvar, men även ett teamansvar. Det innebär att om följsamheten ska 

kunna öka inom en avdelning så krävs det ett samarbete mellan professioner så att lagar och 

riktlinjer efterföljs (SKL, 2014).  

Antalet patienter med vårdrelaterade infektioner 

Resultatet visade att medicinkliniken som mest hade 5 (n=43; 11,6%) patienter med en VRI. 

Vid sammanlagt tre mätningar (höst 2013; vår 2014; höst 2014) hade medicinkliniken 3 

(N=148; 2%) patienter med en VRI. På kirurgkliniken var det, vid den första mätningen, 6 
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(n=54; 11,1%) patienter med en VRI och vid den sista mätningen var det 3 (n=57; 5,3%) 

patienter. Kirurgkliniken hade som mest 9 (n=63; 14,3%) patienter med en VRI. 

 

Infektioner uppstår först när mikroorganismer tar sig in i kroppen, exempelvis via 

postoperativa sår, urinvägar och infarter i blodbanan (Ericson & Ericson, 2009). För att 

minska spridning av mikroorganismer krävs det goda hygien- och städrutiner (Cheng et al., 

2015). Omvårdnadens mål är att lindra lidande genom att bevara patientens hälsa, trots 

föreliggande sjukdomar, och att förebygga nytillkommen sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att uppnå målen måste sjuksköterskan uppmärksamma 

och möta patientens upplevelse av lidande (Socialstyrelsen, 2005). Upplevelsen av lidande 

är unikt för varje människa och beror på hur människan upplever situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; Wiklund, 2003). Erichsen-Andersson et al. (2010) beskriver 

patienters upplevelser av att drabbas av VRI. Det beskrevs som både ett fysiskt och psykiskt 

lidande samt att det påverkade ekonomi, relationer och arbete. Vid flera tillfällen påtalade 

patienterna att de kände sig isolerade, ifrågasatta och upplevde skuld. Deras VRI medförde 

många sjukhusvistelser med upprepande operationer och antibiotikakurer. Att drabbas av en 

VRI ledde till ett oerhört lidande för patienterna och förändrade deras livsvärld totalt 

(Erichen-Andersson et al., 2010). Enligt resultatet fanns det sammanlagt 94 inneliggande 

patienter som drabbats av en VRI på SkaS Skövde från våren 2011 – våren 2016 och som då 

skulle kunna uppleva ett oerhört lidande och en förlorad livsvärld. 

 

VRI ses som en av de vanligaste vårdskadorna (SKL, 2008; World Health Organization, 

2010). För att minska risken att en patient drabbas av en vårdskada, och därmed ett lidande, 

är det viktigt att arbeta patientsäkert (SFS 2010:659). Därför arbetas det fram föreskrifter så 

vårdpersonalen vet hur de ska utföra och ge en god vård på bästa sätt, däribland föreskrifter 

om basala hygienrutiner och klädregler för att minska VRI (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 

definitionen av VRI kan patienter smittas av både den egna normalfloran och nytillkomna 

mikroorganismer (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Harbarth et al. (2003) uppstår 85% av alla 

VRI genom endogen smitta. Det kan därför vara bra att vårdpersonalen påminner och aktivt 

hjälper patienten med dennes egen hygien. Ardizzone, Smolowitz, Kline, Thom och Larson 

(2013) menar att både patienter och sjuksköterskor tycker att det är väldigt viktigt med en 

god handhygien för att minska VRI. Patienterna upplever att sjuksköterskor är noggranna 

med deras egen handhygien. Samtidigt upplever 55 % (N=71) av patienterna att de inte blir 

erbjudna att tvätta sina händer. Precis som Sjöberg och Eriksson (2010) så visar Ardizzone 

et al. (2013) betydelsen av utbildning för vårdpersonal. Sjuksköterskorna blev bättre på att 

hjälpa patienter med deras hygien efter att sjuksköterskorna genomgått en utbildning 

gällande betydelsen av god handhygien. 

 

Landers, Abusalem, Coty och Bringham (2012) menar att patienter bär på mikroorganismer 

som kan leda till infektioner, både för sig själva men även sprida vidare genom att ta i 

föremål, vilket visar vikten av att upprätthålla goda städrutiner. Så tidigt som på 1800-talet 

visade Nightingale betydelsen av goda hygien- och städrutiner och hur det minskade 

infektioner och lidande för skadade och sjuka soldater. Nightingale identifierade även 

riskfaktorer som exempelvis för få pottor, att soldaterna låg för tätt intill varandra, att de låg 

på golvet, att deras kläder och kroppar var smutsiga och att dricksvattnet var blandat med 

avföring (Nightingale, 1954; Moberg, 2007). En del av sjuksköterskans arbetsuppgifter är 

att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker i patientens omgivning (Socialstyrelsen, 
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2005). I relation till VRI tänker författarna att sjuksköterskor ska identifiera och förebygga 

risker som exempelvis KAD-sättning så det sker aseptiskt, att postoperativa sår ska 

omhändertas på ett adekvat sätt så att risken för mikroorganismer minskas eller informera 

patienten om att upprätthålla en god hygien. 

 

SKL (2014) har jämfört förutsättningar mellan de sjukhus som har ett lågt antal VRI mot de 

sjukhus som har ett högt antal VRI. Förbättringsarbeten som genomfördes på sjukhus med 

lågt antal VRI resulterade i att hela organisationen ansåg att förekomst av VRI är 

oacceptabelt samt att hygienrutiner ses som självklara. De etablerade och anpassade egna 

hygienrutiner utöver redan befintliga för att säkerhetsställa patientsäkerheten. Lokalerna 

sågs över och anpassades, exempelvis fler enkel rum med tillhörande toalett, färre textilier, 

patientbundna instrument samt möbler som är lätta att desinficera. De har ett konsekvent 

förhållningssätt gällande hygien- och städrutiner. Resultatet från SkaS Skövde visar att den 

senaste mätningen av antalet inneliggande patienter med VRI är mellan 5–6%, de ligger 

därmed nära SKL (2008) uppsatta mål på 5%. SkaS Skövde jobbar för att förbättra basala 

hygienrutiner och klädregler. Vårdhygien bestämde att SkaS Skövde skulle börja med rutiner 

kring kortklippta naglar och nagellack innan detta infördes i författningen om basala 

hygienrutiner (personlig kommunikation, 10 oktober 2016). 

Konklusion 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler krävs för att minska risken för vårdskador 

och kan förebygga ett lidande som är relaterat till VRI. Sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar för patienten som innebär att säkra patientens vård genom att följa de 

lagar, författningar och riktlinjer som finns. Det finns andra orsaker till att en patient får VRI 

som bör tas i beaktande, exempelvis patientens egen hygien, städning och miljö. Resultatet 

visade att följsamhet till basala hygienrutiner såg olika ut mellan klinikerna samt att de 

förbättras i olika takt. Studerande hade högre följsamhet än sjuksköterskor och läkare. 

Tidigare studier visar att följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler kan öka om en 

kontinuerlig utbildning ges till vårdpersonalen. Andra betydelsefulla faktorer som medför 

till ökad följsamhet och ett lågt antal VRI är om förbättringsarbete genomförs inom hela 

organisationen. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan bidra till att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal blir mer medvetna om 

vikten av att följa basala hygienrutiner och klädregler. Dels för att öka patientsäkerheten, 

men även för att upprätthålla patientsäkerheten när studerande introduceras i vårdarbetet. 

Det finns flera möjliga orsaker till varför följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

negligeras. Att ha vetskap om orsaker kan skapa förutsättningar för att motverka dessa 

hinder. Vidare forskning skulle behöva göras för att få veta vad vårdpersonalen på SkaS 

Skövde ser som orsaker och vad de då behöver jobba med för att få en ökad följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler för att minska VRI. 
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Malin Dahlgren; Jessica Johansson 
Sjuksköterskestudenter;  Högskolan i Skövde 
Malin Dahlgren 

SKAS chefsjuksköterska Susanne Gustavsson 
 

HEJ 

Vi är två sjuksköterskestudenter från högskolan i Skövde som heter Malin Dahlgren och Jessica 
Johansson. Vi kommer till hösten påbörja vårat examensarbete på kandidatnivå med syftet att 
belysa vårdpersonalens följsamhet av basala hygienrutiner i förhållande till vårdrelaterade 
infektioner. Vi vill undersöka ifall SKAS Skövde följer socialstyrelsens riktlinjer (2015:10) om 
basala hygienrutiner och om de vårdrelaterade infektionerna minskar. Det är viktigt att belysa 
då de vårdrelaterade infektionerna kostar både ökat lidande för patienten samt ekonomisk 
förlust för samhället, då vårddagar ökar markant för denna patientgrupp. 
 
Detta vill vi se genom att kunna använda den punktprevalens av vårdrelaterade infektioner samt 
mätningar som sker av basala hygienrutiner från våren 2011 till och med våren 2016. Därav 
frågar vi nu om vi kan få tillgång till det materialet som finns om dessa mätningar.  Vi vill se hur 
kirurgavdelningar gentemot medicinavdelningar skiljer sig åt och vad som kommer kunna vara 
lika.  
 
Metoden vi kommer använda för att analysera SKAS data är en beskrivande statistik. Materialet 
kommer att förvaras inlåst samt att det endast kommer vara Malin och Jessica som skriver 
examensarbetet som kommer att ha tillgång till materialet. För att öka den etiska aspekten 
kan  SKAS när som helst välja att avstå från att vi använder samt publicerar den data SKAS har 
tillhandahållit oss. 
 

Med vänliga hälsningar 

Malin Dahlgren; Jessica Johansson 

 

Sjuksköterskestudenter;  Högskolan i Skövde 
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Bilaga 3: Observationsunderlag 

Sveriges kommun och landsting. (2016a)   

                                                1                2                 3                       4                               5             6                          7             

 

 

 

 5. Om det patientnära arbetet vid observationen inte kräver handskar ifylles här ”Ej relevant”. Om alternativet ”Ej relevant” är ifyllt räknas detta som korrekt. 

                                    6. Ifylles endast i databasen vid registrering av aggregerade data. Vid registrering på avdelnings/enhetsnivå beräknas detta automatiskt via databasen 

                                    7. Löpnummer erhålles vid registrering i databasen och fylls i på pappersprotokollet, för att möjliggöra ev. korrigering i efterhand. Endast genom detta nummer kan 

                                        eventuella fel korrigeras i efterhand.
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korrigeringar i 

efterhand  

  

1  

  

  

Ssk  

  

Ja 

  

Ja 

 

Nej 

  

Ja 

  

Nej 

  

Ja 

  

Ja 

  

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

  

  

2  

  

  

Usk  

 

Ja  

 

Ja 
 

Ej relevant5 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

Ja  

 

Ja 

 

Nej 

  

  

3  

  

  

Läkare  

  

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

  

  

4  

  

  

Studerande  

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

  

  

5  

  

  

Vårdbitr.  

  

 Ja 

 

       Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 
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Så här fyller du i pappersprotokollet: 

 Sid. 1 Ange avdelningsbeteckning, mätdatum och sjukhus. Ange alltid den lokala kontaktpersonen på första 

sidan.  

Sid. 2 Förklaringar till riskfaktorer, typ av vårdrelaterad infektion och diagnosgrupper. 

 Sid. 3 Ange sjukhus, avdelningsbeteckning och kryssa i om det gäller en intensivvårdsavdelning. Om det går 

åt fler blad glöm inte fylla i dessa uppgifter på varje blad. 

  Fyll i patientens fullständiga födelsenummer. 

  Ange kön  

 Förekommer mer än en specialitet på avdelningen måste specialitetstillhörighet anges för varje patient.  

 Ta ställning till de sex riskfaktorerna och ange ja eller nej. Observera att riskfaktorerna är de som föreligger 

kl. 08. En riskfaktor som förelegat tidigare under vårdtillfället tas inte med här. Undantag är kirurgiskt ingrepp 

och antibiotika.  

Samband mellan riskfaktor och vårdrelaterad infektion krävs inte. 

Mätningen av riskfaktorer görs för att få kunskap om förekomsten och är oberoende av vårdrelaterad infektion 

mätningen: 

CVK etc: Alla centrala infarter såsom CVK, subkutan venport, perifert inlagd central kateter (PICC-line, 

Silastic), pulmonalisartär kateter, nyfödda barn navelven- och navelartärkateter, dialyskateter - även för 

peritonealdialys.  

Aktuellt kirurgiskt ingrepp: Som riskfaktor räknas ingrepp som redan genomförts under aktuellt 

vårdtillfälle. Här ingår ingrepp som kräver incision genom hud eller slemhinna, men inte px, punktion eller 

endoskopi med px.  

KAD etc: Alla urinavledningar såsom KAD, suprapubisk kateter, pyelostomikateter, uretärkateter etc. 

Mekanisk ventilation: Endotracheal intubering och tracheostomi med eller utan respiratorbehandling, dock 

inte CPAP eller liknande.  
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Immunsuppression: Behandling och kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (cyklosporin, 

monoklonala ak och TNFα-hämmare), kortisonbehandling >1 mån motsvarande prednisolon ≥15 mg/d. Barn 

motsvarande prednisolon ≥0,25 mg/kg alt ≥15 mg/d, beh tid >1 mån. 

 Antibiotika: All pågående behandling mot bakterier och svamp, inkl given och planerad profylax det aktuella 

dygnet (00-24). 

 Föreligger en vårdrelaterad infektion den aktuella dagen?  

Ansvarig läkare på avdelningen värderar tillsammans med sjuksköterskan om vårdrelaterad infektion 

föreligger, anger diagnos och om antibiotika ordinerats för vårdrelaterad infektion. Odling eller svar 

på odling krävs inte för att registrera en infektion som vårdrelaterad.  

Om nej, avslutas registreringen för denna patient. Om ja, kategorisera enligt nedan. Observera att en 

patient kan ha flera vårdrelaterade infektioner. Registrera dessa under varandra, en vårdrelaterad 

infektion per ruta. Antibiotika för vårdrelaterad infektion, gäller behandling för aktuell vårdrelaterad 

infektion. 

Typ av vårdrelaterad infektion: 

Den vårdrelaterade infektionen behöver inte ha uppstått på den registrerande avdelningen. 

1. Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet, debut < 30 dagar efter 

kirurgi utan inplantat eller < 1 år efter kirurgi med inplantat* 

2. Övriga ingreppsrelaterade infektioner: Tex KAD-, CVK och ventrikeldrän- relaterad, VAP= 

ventilator associerad pneumoni, pleuradrän 

 3. Läkemedelsrelaterad infektion: Tex Clostridium difficile eller infektion vid behandling med cytostatika, 

immunhämmare eller kortison 

4. Övriga vårdrelaterade infektioner: Alla andra infektioner som debuterat ≥ 48 timmar efter inskrivning 

av sjukhus och inte kan hänföras till 1,2,3.  

* Till inplantat räknas inplantat i skelett, mekaniska klaffar, kärlgraft, stentar, bråcknät, pacemaker m.m.  

 Om det tidigare har funnits en riskfaktor och som är avvecklad registreringsdagen t.ex. KAD, tas hänsyn till 

denna vid valet av Typ av vårdrelaterad infektion. En aktuell urinvägsinfektion får då t.ex. klassas som en 

Övrig ingreppsrelaterad infektion.  
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Om en patient återinläggs med en infektion då ska denna infektion bedömas avseende om den är en 

vårdrelaterad infektion enligt de angivna tidsgränserna. 

  Diagnosgrupp, fyll i infektionsfokus med angiven förkortning   

 Antibiotikabehandling för vårdrelaterad infektion: frågan här gäller enbart antibiotika riktad mot aktuell 

vårdrelaterad infektion. Frågan ”Antibiotika: behandling och profylax” ska då också vara besvarad med Ja.  

 Upprepa sedan ovanstående för varje inneliggande patient 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


