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Sammanfattning 

Introduktion. En viktig del i det förebyggande arbetet för att bibehålla hälsa, är att 

förhindra vårdrelaterade infektioner. Särskilt boende för äldre utgör en arena för vård, 

omsorg och hälsa. Med vårdrelaterade infektioner menas en infektion som uppkommer hos 

en person i vård eller omsorg till följd av en åtgärd personen erhållit. En central strategi för 

att bibehålla hälsa och främja folkhälsa är att förebygga infektionssjukdomar i 

vårdinrättningarna. Faktorer som påverkar personalens följsamhet till hygienrutinerna i 

kommunal vård och omsorg är resurser, ledning, personal och externa faktorer. Syftet med 

studien var att beskriva vad vårdhygien på ett särskilt boende för äldre innebar utifrån ett 

chefsperspektiv. Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Sju chefer på särskilt boende 

intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat och huvudfynd i studien visade att chefer inom särskilt boende 

för äldre var mycket medvetna om att vårdhygien har stor relevans för att minimera och 

bryta smittspridning. De belyste även behov av att arbeta mer centrerat och strukturerat 

med den vårdhygieniska frågan. Faktorer som kunskap, lokaler, inställning, attityder samt 

ekonomi är områden som ibland brister och kunde arbetas mer med. Slutsatsen av denna 

studie visar att chefer inom särskilt boende för äldre är mycket medvetna om att 

vårdhygien har stor relevans för att minimera och bryta smittspridning. Det finns även 

behov av att arbeta mer centrerat och strukturerat med den vårdhygieniska frågan. 

Svårigheter med det vårdhygieniska arbete kan grunda sig i att förutsättningar som 

kunskap, lokaler, inställning, attityder och ekonomi ibland brister.  
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Abstract 

Introduction. An important part of preventive work to maintain health is to prevent 

healthcare-associated infections. Nursing home for the elderly is an arena for health and 

care. Healthcare-associated infections refer to infections among persons in care as an 

outcome of an action of care. A central strategy for maintaining health and promoting 

public health is to prevent infectious diseases in the healthcare facilities. Factors that affect 

the adherence of staff to the hygiene routines in municipal care are resources, management, 

personnel and external factors. Aim of the study was to describe what infection control in a 

nursing home for the elderly meant from a managerial perspective. The method was a 

qualitative interview study. Seven managers for nursing homes were interviewed with 

semi-structured questions. The result was analyzed with a qualitative content analysis. 

Results and main findings in the study showed that managers in nursing home for the 

elderly were very aware of that work with infection control is of great relevance to 

minimize and break the spread of infection. They also highlighted needs such as working 

more centrally and structured with infection control and hygiene issues. Factors such as 

knowledge, premises, attitude, and finances sometimes fail and could be more elaborated 

in work. The conclusion of this study shows that managers in special housing for the 

elderly are very aware that health care is of great relevance to minimize and break the 

spread of infection. There is also a need to work more centrally and structured with the 

health-hygienic issue. Identified difficulties with the health-hygienic work since conditions 

such as knowledge, premises, attitudes, attitudes and finances sometimes fail. 
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INTRODUKTION  

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Det naturliga åldrandet går inte att undvika, men det går att stärka det friska och skjuta upp 

funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl 

samhällets som individens sida kan förbättra livskvalitén och bidra till minskade 

samhällskostnader för vård och omsorg och på så sätt bidra med en bättre folkhälsa för 

äldre (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Enligt World Health Organization (WHO) åldrar 

befolkningen snabbt både i den europeiska regionen och i Sverige. Medianåldern är redan 

den högsta i världen. WHO har satt upp folkhälsomål för att främja hälsa i alla åldrar och 

olika sociala nivåer genom en tillgång till hälso- och socialtjänster av hög kvalitet. WHO 

har satt upp en rad strategier för detta där en del är förebyggande av infektionssjukdomar i 

vårdinrättningarna (WHO, 2018).  

 

Enligt en proposition av Regeringen bör hälso- och sjukvård erbjuda vård som ger bästa 

hälsoresultat med befintliga resurser. Vården bör vara tillgänglig efter behov, patienter 

erbjudas hälsofrämjande och förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser av 

god kvalitet samt delaktighet och kontinuitet. Vård och omsorg skall arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande (Regeringen, 2018).  

Vård och omsorgsarbete på äldreboende utgör en arena för äldres vård och hälsa. Idag 

finns särskilda boenden för äldre som vård och omsorgsinrättning. Enligt Socialstyrelsen 

definieras ett särskilt boende för äldre ”ett boende som tillhandahåller bostäder eller platser 

för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre 

personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen, 2018).  

En amerikansk studie beskriver hur vårdens arena och kontext har förändrats avsevärt 

under den senare delen av århundradet. Tidigare har vårdens arena främst funnits inom 

akutvård. Idag levereras hälso- och sjukvård på sjukhus, långtidsvård, äldreboende, 

rehabilitering, hemvård och öppenvård. Hälsovårdskostnaderna har fördelats till ett 

minskat antal sjukhusvistelser och kortare vistelser och lett till ökade kostnader för 

öppenvård, hemvård, och äldreboende för äldre. Omkring 3 % - 15 % av vårdtagare på ett 

äldreboende förvärvar en infektion. Infektioner på äldreboende ökar dödligheten och 

sjukligheten hos vårdtagaren och genererar ytterligare kostnader (Mody, 2007). Under de 

senaste två decennierna har akutvårdsplatserna blivit färre. Vård i hemmet är den snabbast 

växande sektorn inom hälso- och sjukvårdens system. När en stor del av patienterna får 

vård i hemmet skapar det nya utmaningar för verksamheten att bedriva infektionskontroll 

och på så sätt kunna arbeta med förebyggande insatser mot vårdrelaterade infektioner på 

alla arenor där hälso- och sjukvård levereras (Jarvis, 2001). 
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Det finns utmaningar för att genomföra ett effektivt infektionskontrollprogram inom 

äldrevårdens arena t.ex. diagnostisk osäkerhet, tids- och resursbegränsningar, snabb och 

hög personalomsättning, begränsad tillgång på läkare, ökat behov av omsorg och vård samt 

frekventa omsorgsövergångar i vården. Dessa utmaningar kan delas in i tre kategorier: 

värdfaktorer, strukturella problem och processfaktorer. Med värdens faktorer menas att 

vårdtagare på äldreboende är mer mottagliga för infektioner på grund av ökad förekomst 

av kroniska sjukdomar, ökande svårighetsgrad av sjukdomar, läkemedel som påverkar 

resistens mot infektion (t.ex. kortison och frekvent användning av antibiotika), nedsatt 

kognitiv förmåga, trycksår, inkontinens, kateteranvändning och den institutionella miljön 

där de bor (Mody, 2007).  

Bärarskap av resistenta bakterier är en problematik i värdens egna faktorer som kan 

påverka hälsan. De strukturella problemen för infektionskontroll avser en 

anläggningskapacitet det vill säga verksamhetens möjligheter att tillhandahålla vård. Även 

tillgång till sjuksköterskor, bemanning och personalomsättning nämns samt varierande 

tillgång till laboratorie- och radiologiska tjänster. Processfaktorer som påverkar 

infektionskontroll på äldreboende omfattar personalens utbildning, tillgänglighet och 

användning av diagnostiska prover samt användning av kvalitetsförbättringsverktyg, såsom 

databaser och kvalitetsindikatorer (Mody, 2007).  

 

Att bli äldre och vara i behov av vård och omsorg är inte bara en stor riskfaktor för att få en 

infektion, en infektion kan också bidra till åldrandet. Den genomsnittliga livslängden i 

utvecklade länder har ökat snabbt och geriatriska infektionssjukdomar har blivit en allt 

viktigare fråga. Klinisk forskning är också nödvändig i arbetet för att diagnostisera 

infektioner, behandlingar, det förebyggande arbetet och infektionskontroll (Gavazzi & 

Krause, 2002).  

Patientsäkerhet  

En god vård och omsorg kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, 

säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Det är det samlade arbetet som 

leder till en vård av god kvalitet. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och 

personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur 

och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt. 

För att nå detta måste alla i vården arbeta med förbättringar och lära av tidigare 

erfarenheter och utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård. Det 

gemensamma arbetet ger en hög patientsäkerhet. Hälso- och sjukvården är komplex, Såväl 

människa som teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Risker uppstår och 

förändras ständigt, och de måste hanteras. Patientsäkerhet är därmed inte ett statiskt 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2017). 

Inom vård och omsorg ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. 

Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador. Syftet med patientsäkerhet är att patienter inte ska skadas i samband med 
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hälso- och sjukvårdande åtgärder, eller av att vården inte vidtar de åtgärder som är 

motiverade. I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

En vårdskada kan uppstå på grund av den vård och behandling som patienten fått eller den 

vård som patienten inte fått. Om patienten i kontakt med hälso- och sjukvården har 

orsakats lidande, kroppslig skada, psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder vidtagits har patienten drabbats av en vårdskada (PSL, 

2010:659).  

Vårdrelaterade infektioner, VRI 

En viktig del i patientsäkerheten är att förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI). En VRI 

är enligt Socialstyrelsens definition en infektion som uppkommer hos person under 

slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom 

övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till 

följd av sin yrkesutövning. Återkommande mätningar utförda av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) visar att ca 9 % av patienterna i sluten vården har en VRI. Detta orsakar 

lidande för patienterna, förlängda vårdtider och ökade kostnader. VRI är ett problem inom 

såväl hälso- och sjukvård som kommunal vård och omsorg. En av de viktigaste åtgärderna 

för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner (SKL, 2016).  

De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former 

av vård och omsorg, både till patienter och till personal. Mikroorganismer som ingår i den 

normala bakteriefloran hos friska personer kan orsaka infektioner hos dem som på grund 

av ålder eller sjukdom ofta har ett nedsatt infektionsförsvar (Socialstyrelsen, 2006).  

De personer som i dag bor i ett särskilt boende är ofta mycket gamla, har ofta en 

multisjuklighet, många har även en kognitiv svikt. Vård och omsorg om äldre är därför ett 

komplext uppdrag. Kommunen ansvarar för boendets kvalitet och har hälso- och 

sjukvårdsansvar för de boende/patienter till och med sjuksköterskenivå (Westlund & 

Persson, 2007). Den vanligaste orsaken till smittspridning i vårdmiljö är smittspridning via 

personalens händer från patient till patient och inom vårdmiljön. Ett viktigt mål är att 

främja en stark patientsäkerhetskultur på arbetsplatsen (Allegranzi, 2009). 

Tiden är en faktor som utgör en risk för infektion, infektioner är vanliga vid lång vårdtid. 

De vanligaste infektionerna är urinvägsinfektion, luftvägsinfektion och infektioner i hud 

och mjukvävnad. Förståelsen för infektioner och utvecklingen av 

infektionskontrollprogram för långsiktiga vårdanläggningar som äldreboende har 

utvecklats kraftigt under de senaste årtionden (Nicolle, 2000). 

Att mäta VRI 

Infektioner förekommer inom kommunal äldreomsorg och inte bara i slutenvården. 

Svenska HALT är en årlig punktprevalensmätning som utförs hos personer som bor på 

särskilt boende. Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) 

protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa. HALT står för 
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healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities. Svenska 

HALT mäter vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer för detta. 

Syftet med mätningen är att stödja ett systematiskt förbättringsarbete för att förbättra 

antibiotikaanvändningen och förebygga vårdrelaterade infektioner hos denna grupp 

människor. Alla särskilda boenden för äldre i Sverige erbjuds att delta. Mätningen 2017 

visar att sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt 

boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning hos 

patienterna. När riskfaktorer inte går att undvika är det viktigt att följa de evidensbaserade 

nationella åtgärdspaketen, föreskrifterna om basala hygienrutiner och de 

behandlingsrekommendationer som finns framtagna, för att på ett systematiskt sätt arbeta 

med förbättringsarbeten för att stärka patientsäkerheten (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

God hygienisk standard, kvalitet och riktlinjer 

Lagar och författningar beskriver att vård och omsorg måste vara av god kvalitet och inte 

orsaka skada. I hälso- och sjukvårdslagen finns ett uttryckligt krav på att vården ska vara 

av god kvalitet med en god hygienisk standard (HSL, 2017). I socialtjänstlagen framgår att 

insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För att uppnå god kvalitet behöver 

verksamheten använda sig av ett systematiskt genomtänkt arbetssätt (SoL, 2001). Det 

förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får ett bra stöd och rätt 

förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet (SKL, 2016).  

Arbetstagarens skydd mot smitta regleras i arbetsmiljölagstiftningen och 

arbetsmiljöverkets föreskrifter. I denna lag anges krav på både arbetsgivare och 

arbetstagare. Bland annat är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning och utifrån 

denna vidta de säkerhetsåtgärder som behövs. I vård och omsorg kan det vara att 

tillhandahålla handdesinfektionsmedel och personlig skyddsutrustning som 

skyddshandskar och engångsplastförkläden för att ge arbetstagaren möjlighet till att arbeta 

efter basal hygien (AFS 2018:4). Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd 

om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. Kvaliteten i verksamheten som 

bedriver vård och omsorg ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I alla 

former av vård och omvårdnad är en central del i kvalitets- och säkerhetsarbetet att 

förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet med ledningssystemet är att uppnå god 

kvalitet inom vård och omsorg genom att verksamheterna uppfyller de krav och mål som 

gäller enligt lagar, föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten (SOSFS, 

2011:9).  

Hygien och infektionsprevention 

I all vård, omvårdnad och omsorg är det viktigt att hålla en god hygien oavsett i vilken 

kontext vården och omsorgen bedrivs. Vid nära kroppskontakt, hjälp med personlig hygien 

och kontakt med utsöndringar eller kroppsvätskor kan mikroorganismer spridas mellan 

personal och vårdtagare och på så sätt kan smitta spridas i verksamheten. En god hygienisk 

standard bör vara en naturlig del i vårdgivarens uppdrag, både inom socialtjänst och hälso- 
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och sjukvård. När det gäller att förebygga vårdrelaterade infektioner har hygienläkare och 

hygiensjuksköterskor en rådgivande funktion, och kan stötta kommunerna med 

vårdhygienisk kompetens. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att 

äldre i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver och att denna hjälp håller god 

kvalitet. Eftersom ansvar för kvalitetsarbete inom vård och omsorg vilar på ledarskap är 

det viktigt att beskriva vad god hygienisk standard innebär för dem som leder arbetet i 

verksamheten och även identifiera eventuella hinder (Socialstyrelsen, 2008).  

Infektionsförebyggande arbete, kontinuitet och kontroll är viktiga faktorer för 

förebyggande vård och hälsa. Verksamheten måste ingripa direkt för att förhindra 

infektioner och spridning av smitta, samt utbilda och träna personal, vårdtagare och övrig 

personal som arbetar i verksamheten i det vårdhygieniska arbetet (Mody, 2007). 

Basal hygien 

För att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad krävs 

att verksamheten har kunskap om och konsekvent tillämpar basal hygien i sitt arbete. 

Socialstyrelsen har tagit fram en författning som är ett styrande dokument och gäller från 

och med 1 januari 2016. Verksamheter som arbetar med uppdrag inom hälso- och 

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt lagen om särskild service är ålagda att följa denna 

författning. De som omfattas av hygienkraven är personal eller student som arbetar med 

arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård), eller som innefattar 

arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insatsen (omsorg). 

Författningen berör tre huvudområden, dessa är handhygien (tvätt och desinfektion), 

arbetskläder (utformning och hantering) samt skyddsutrustning (förkläden och handskar) 

(SOSFS, 2015:10). 

Möjligheter och hinder 

I Socialstyrelsens projekt ’God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och 

hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete’ identifieras de mest angelägna 

förbättringsområdena när det gäller hygienisk standard i den kommunala vården. Dessa är 

följande: Tillgång till vårdhygienisk expertis, utbildning och kontinuerlig 

kompetensutveckling i vårdhygien, konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner och 

egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien (Socialstyrelsen, 2008). 

Faktorer som påverkar följsamheten hos personal till hygienrutinerna i kommunal vård och 

omsorg beskrivs i Lindh, et al., studie. De fyra kategorier av faktorer som påverkar 

följsamheten till hygienrutinerna är: resurser, ledning, personal och externa faktorer. En del 

av utmaningarna är att upprätthålla följsamhet till hygienrutinerna. Studien konstaterade att 

det finns en skillnad mellan synen på vård och omsorg på äldreboende och på sjukhus. Ett 

äldreboende är ett hem för den som vistas där och kan därför ses som en icke vårdande 

kontext. Hemlikhet betraktas som ett stort hinder för att upprätthålla tillräcklig hygien 

rutiner. Att upprätthålla tillräckliga hygienrutiner i vårdtagarens hem eller i en 

hemliknande miljö kan vara en av de stora utmaningarna för samhällshälsovården i 
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framtiden. Resurser avseende tillgång till utrustning för att följa basal hygien varierar 

mellan kommunerna (Lindh, et al., 2012).  

Det är centralt att samtlig personal som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som 

arbetar i vård och omsorg arbetar konsekvent och följer alla rekommendationer och 

riktlinjer för att förhindra spridning av mikrober eller smitta. Det sker stora framsteg när 

det gäller att förebygga vissa vårdrelaterade infektioner. Många infektioner kan förebyggas 

med att genomförandet av befintliga rekommendationer och riktlinjer följs (Weiner et al., 

2014).  

Pittet (2001) skriver att den enklaste och mest effektiva metoden att förebygga 

vårdrelaterade infektioner är att personal har hög följsamhet till handdesinfektion. Det 

finns en variation i följsamhet för hygienrutiner hos personal i olika personalgrupper, olika 

typer av vårdinrättningar, arbetsuppgifter samt arbetsmiljö. Orsak till bristande följsamhet 

är bland annat irritation på händers hud, brist på tillgång till handdesinfektion, ökad 

handskanvändning som alternativ till handdesinfektion, relationer mellan personal och 

vårdtagare (de man känner utgör inte ett hot för smittspridning), glömska, bristande 

kunskap av gällande författningar, hög arbetsbelastning, låg bemanning, information om 

förbättrad handhygien i relation till vårdrelaterade infektioner saknas (Pittet, 2001). 

Enligt Kampf (2004) finns sex olika faktorer (gyllene regler) som skulle främja följsamhet 

till handhygien. En förbättring av följsamhet är troligtvis det mest effektiva sättet att 

minska smittspridning i vården. De sex gyllene reglerna är: 

 Verksamheten skall använda sig av en handdesinfektion som huden tolererar. Om 

personalen upplever att desinfektionsmedlet ej är användarvänligt kommer följsamheten 

bli lägre.  

 Handdesinfektionen skall finnas nära tillgänglig. Närheten ökar följsamheten.  

 Implementera undervisning och främjande av handhygien, detta bör ses som en naturlig del 

i introduktion, kultur och arbetet i verksamheten.  

 Skapa en budget som täcker alla kostnader i samband med att förebygga VRI. 

 Personal med längre erfarenhet i verksamheten skall föregå med gott exempel för att 

motivera ny personal. 

 Ha en god relation med patienter/vårdtagare där de blir informerade om syftet med god 

handhygien (Kampf, 2004). 

De åtta sammanfattade framgångsfaktorer för att minska vårdrelaterade infektioner enligt 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är att vårdrelaterade infektioner ses som 

oacceptabla, hygienriktlinjer ses som självklara, riskbedömningar som ger ett proaktivt 

arbetssätt, goda lokalmässiga förutsättningar skapas, konsekvent budskap och regelbunden 

återkoppling, vårdhygien och verksamheten samarbetar tätt, fokuserad ledning som arbetar 

via adekvata kanaler. Dessa skall omfatta och engagera hela vårdkedjan från professionen 

till den operativa ledningen samt övrig ledning och stödfunktioner (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2014). 
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Tidigare studier av metodologiskt värde 

En svensk studie (Ling-Roos, 2014) beskriver hur chefer på sjukhus arbetar med att 

förbättra hygienrutiner. Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett med intervjuer 

av chefer på sjukhus. Konklusionen av den studien visar att följsamheten till hygienrutiner 

skulle sannolikt kunna öka genom att samverka, samordna och ha en mer 

sjukhusövergripande enad fokusering på hygienrutiner.  

Studien beskriver att det framförallt arbetas med följsamhet på den egna enheten, medan 

det är liten koordinering mellan enheterna. På så sätt förloras möjligheten att på 

gemensamma chefsmöten diskutera vad som kan göras annorlunda eller förbättras, och 

därmed uppnå ett gemensamt arbetssätt kring hygienrutiner. Detta kommer inte bara kunna 

leda till en förbättrad patientsäkerhet, utan även säkerställa att intentionerna i både 

internationella och svenska föreskrifter och lagar om vårdhygien och hygienrutiner 

uppfylls på ett bättre sätt (Ling-Roos, 2014). 

Vid en infektionsövervakning inom Stockholms läns Landsting noterade sjuksköterskan på 

äldreboendet vid varje tillfälle av uppkommen infektion hos patienterna. En bakteriell 

infektion definierades med antibiotikaanvändning och en virusinfektion med kliniska 

tecken och symtom. De infektioner som förekom var urinvägsinfektion, lunginflammation, 

infektion av kroniska sår, annan infektion i hud eller mjukvävnad, Clostridium difficile-

infektion, influensa och viral gastroenterit (Tammelin, 2016).   

SYFTE  

Syftet med studien är att beskriva vad vårdhygien på ett särskilt boende för äldre innebär 

utifrån ett chefsperspektiv.  

Preciserade frågeställningar är: 

Hur uppfattar chefer inom särskilda boenden vårdhygien och hur arbetar de med det i 

verksamheten? 

Vad identifierar chefer inom särskilda boenden som viktiga förutsättningar för och möjliga 

svårigheter för att arbeta med vårdhygien? 
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METOD 

Metoden för studien var en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ ansats möjliggjorde att 

belysa upplevelser, erfarenheter och förståelser vilket syftet med studien avser. Detta 

bidrog till en helhetsbild av det som avsågs att undersökas. Genom semi-strukturerade 

intervjuer gavs informanten en möjlighet att utveckla fenomen, situationer och företeelser 

(Fejes & Thorberg, 2015). 

Studiepopulation 

Studiepopulation för studien var chefer på särskilda boenden för äldre i Södermanlands 

län. 

Datainsamling  

En intervjuguide utformades (bilaga 1) som stöd vid intervjuerna, till frågorna fanns det 

stödfrågor. Detta valdes för att strama upp intervjun och tydliggöra det väsentliga, men 

samtidigt för att inte behöva ställa frågorna i en viss ordning utan kunna vara mer flexibel i 

samtalet med informanten. Intervjun var öppen och en målsättning i intervjun var att 

informanten gavs möjlighet att svara på sitt eget sätt och utan några värderingar eller 

vägledning i frågorna. Frågorna utformades för att i största möjliga mån utesluta ja och nej 

som svarsalternativ utan istället generera ett resonemang. Detta möjliggjorde för 

informanten att påverka intervjuns riktning, men ramarna för intervjuns innehåll fanns. 

Intervjuaren hade till uppgift att lyssna aktivt och vara lyhörd för det som sades (Malterud, 

2011). 

Informanten gav ett muntligt medgivande till att delta i inledningen i intervjun (se avsnitt 

etik). Intervjun spelades in i sin helhet med ett diktafonprogram på mobiltelefonen. 

Intervjuerna varade från 23-47 minuter.  

En pilotintervju utfördes utifrån den första intervjuguiden. Vissa små förändringar av några 

frågor utfördes. Pilotintervjun användas inte i studien. Innan avslutning av intervjun gavs 

informanterna möjlighet för deltagaren att tillägga något ytterligare. Direkt efter intervjun 

sparades det inspelade samtalet till dator på en säker server. 

Urval 

Inklusionskriterier för att ingå i studien var att informanten var anställd som chef på 

särskilt boende för äldre och arbetar närmast arbetsgruppen i verksamheten. Samtliga 

chefer var anställda i Sörmlands län, detta beroende på att mitt arbetsfält som 

hygiensjuksköterska är där. Sörmland har nio kommuner. Chefen skulle ha arbetat minst 

ett år i sin verksamhet för att ha en förförståelse för ämnet samt hunnit sätta sig in i 

verksamheten. Sex till tio chefer avsågs att intervjuas. Ålder och kön på cheferna var inte 

relevant för studien. Etablering av kontakt med lämpliga chefer skedde med ett 
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informationsmail för studie och instruktion om anmälan skickades ut via Sörmlands läns 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). MAS skickade i sin tur vidare mail till 

enhetschefer i berörda verksamheter. Enligt uppgifter från MAS samt information från 

kommunens hemsida (i de fall MAS ej svarat på frågan) fanns det totalt cirka 89 chefer för 

särskilt boende i Sörmlands län. Åtta chefer anmälde sitt intresse, en chef sorterades bort 

på grund av risk för eventuell jävsituation. Sju chefer deltog från fyra kommuner. Målet 

var tio chefer. Då anmälningarna inte var fler än åtta och mättnad i intervjuunderlaget 

erhölls efter sju intervjuer eftersöktes inte en andra omgång av informanter. 

Intervjuerna genomfördes under perioden oktober och november 2018. Varje person som 

visat intresse att delta (samtliga visade intresse via mail) kontaktades personligen via mail 

eller telefon och tillfrågades om medverkan i studien. Alla tillfrågade accepterade att bli 

intervjuade. Informanten fick själva föreslå plats samt tillfälle för intervju. Samtliga 

intervjuerna skedde på informantens arbetsrum. Alla deltagare som tillfrågades tackat ja till 

medverkan och godkände även att bli inspelade.  

Chefernas bakgrund varierade, de hade olika utbildningsbakgrund såsom 

specialistsjuksköterskor, social- och omsorgsprogram vid högskola, socionom och flera 

hade vidareutbildning inom ledarskap eller pedagogik.  

Det var en stor bredd gällande erfarenhet i gruppen. Erfarenheten varierade mellan 1,5- 20 

år, med en median på 9 år och ett medeltal på 10,6 år i yrket som chef. Samtliga upplevde 

sin utbildning som relevant och givande för de uppdrag de hade som enhetschef. 

Analys  

De inspelade samtalen transkriberades. Detta innebar att intervjuerna lyssnades igenom 

och skrivs ut ordagrant. Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger i sin helhet och 

lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla av helhet. Materialet analyserades sedan 

med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ur intervjuerna lyftes meningsbärande enheter ut som kondenserades utan att för den delen 

förlora sin innebörd. Innehållet i de kondenserade enheterna kom därefter att kodas och 

koderna delades in underkategorier utifrån deras likheter och olikheter för att sedan delas 

in i kategorier. En kategori är ett sammanhängande och meningsfullt mönster i de 

framkomna data som är relevanta för syfte och frågeställning för studien. Olika kategorier 

namngavs och definierades, essensen i varje kategori redovisas i resultatet. 
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Tabell 1. Exempel från analysen. 

 

Meningsbärande 

Enhet 

Kondenserad 

enhet 

 

Kod Underkategori Kategori 

 

"Jag tror att det 

handlar om att 

det inte finns 

kontinuitet, det 

är stor personal-

omsättning både 

på chefer och 

personal" 

 

”stor 

personalomsättning 

både på chefer och 

personal" 

omsättning Resurser Faktorer som 

påverkar 

 

Etiska aspekter 

Etiska riktlinjer och reflektioner spelade en mycket viktig roll för studiens kvalitet, 

genomförande samt hur resultat kan användas för att utveckla eller arbeta vidare med en 

viss fråga eller fenomen. Personens grundläggande värde och rättigheter skall alltid 

försvaras. Forskningsetikens syfte är att tillföra skydd för personer som deltar i studier. 

Forskningsetik är också viktig för att skydda forskningens anseende och gemene mans 

förtroende för högre utbildning (Sandman & Källström, 2013). Etiska aspekter är viktiga i 

alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar av den här typen 

eftersom det fanns få informanter och dessa gav mycket av sig själva. Informanterna skulle 

inte kunna identifieras i den slutliga uppsatsen, detta för att skapa trygghet samt att 

informanten inte riskerar att lida någon skada av studien. Detta kan ibland medföra att allt 

som sagts inte kan publiceras.  

Hänsyn togs om informanten själv säger att vissa delar av det som hen sagt inte fick 

användas. Allt deltagande var frivilligt och informanterna måste ge sin tillåtelse till 

deltagande efter noggrann information. Informationen gavs skriftligt i det brev som 

skickades ut innan undersökningen startar. Informationsbrevet innehöll information om 

vem som utför studien, vad syftet är med intervjuerna och studien, att resultatet ska 

behandlas konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och att hen kunde avbryta när som 

helst samt hur resultaten skulle kunna publiceras/användas.  

Etikprövningslagen 2003:460 specificerar vilken forskning som behöver genomgå 

etikprövning. I normalfallet anses arbeten på grund eller avancerad nivå vanligen inte som 

forskning i lagens mening. I dessa fall gäller inte det krav på etikprövning som anges i lag 

om etikprövning av forskning som avser människor. Detta arbete är inte tänkt att 

publiceras vetenskapligt sammanhang eller förväntas inte expanderas och ingå i en 

doktorsavhandling och en etisk ansökan behöver således inte utföras (EPL, 2003) 



 

11 

 

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) är till att skydda 

enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Personuppgifter måste hanteras och arkiveras på ett säkert sätt 

(Datainspektionen, 2018), detta har diskuterats med ansvariga för personuppgifter och 

ansvariga för examensarbeteskursen. Därför bedömdes att ingen skriftlig 

samtyckesblankett med uppgifter som namn på skulle skrivas under av den deltagande 

chefen utan deltagande cheferna fick följande muntliga information om samtycke.  

Texten lästes upp innan intervjun startade.  

”Vi kommer nu att utföra en intervju för Karolina Nilssons examensarbete i programmet 

smittskydd och vårdhygien på Skövde Högskola. Det som framkommer i intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt och endast redovisas i det slutliga examensarbetet i en form 

där inga enskilda deltagare eller specifika verksamheter kan identifieras. Du kan när som 

välja att avbryta intervjun. Godkänner du att intervjun utförs?”  

Inspelat material och transkriberingar har under hela arbetet förvarats så att inga 

utomstående har kunnat ta del av det. När examensarbetet är avklarat, godkänt och 

arkiverat kommer det material som kan härröras till personuppgifter att raderas. 
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RESULTAT  

Analysen av materialet resulterar i två kategorier Ansvar och faktorer som påverkar dessa 

delas in i sin tur in i totalt sex underkategorier. Kategorin ansvar resulterade i tre 

underkategorier, dessa var ledarskap, attityder/känslor och rutiner. Kategorin faktorer som 

påverkar resulterade i två underkategorier, dessa var kunskap/kunskapsbehov, resurser och 

förutsättningar. Se tabell 2. 

Resultatet av studien redovisas under de olika kategorierna, för att förtydliga resultatet 

används citat.  

Tabell 2. Kategorier. 

Kategori Underkategori 

Ansvar  Ledarskap  

Attityd/känslor 

Rutiner 

Faktorer som påverkar 

 

Kunskap och Kunskapsbehov  

Resurser och förutsättningar 

Samtliga chefer ansåg att vårdhygien är ett viktigt ämne för verksamheten. Cheferna 

förklarade att de försöker göra sitt yttersta då de arbetar med personal för att personalen 

skall förstå vikten med att arbeta korrekt med vårdhygien. 

"Risken är ju att vi gör våra gamla sjuka. Att det är vi som skapar problemen. Å det är ju 

oförlåtligt tycker jag om någon bli sjuk och i värsta fall avlider för att vi har brustit i 

hygienen." 

 

"Självklart är ju vardagshygien A och O, det får man inte fuska med för det kommer igen 

på ett negativ sätt" 

Ansvar 

Ledarskap  

Samtliga chefer såg sig ha ett stort helhetsansvar kring vårdhygienen i sin verksamhet. De 

nämnde också att personalen har ett ansvar i själva utförandet av det praktiska arbetet som 

rör vårdhygien i relation till vårdtagare, där noterade chefen brister i ansvaret för 

följsamheten.  

”jag har ett stort ansvar att informera. Sen har ju personalen ansvar att de måste följa de 

riktlinjer vi har. Det är där det ofta brister”. 
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Samtliga chefer delegerade helt uppdraget att skola in ny personal eller vikarier till 

ordinarie personal i verksamheten. I detta uppdrag ingick att informera nya kollegor om 

vad vårdhygien är och hur det skulle tillämpas i det dagliga omvårdnadsarbetet. I en 

verksamhet fanns det skriftlig information som utöver inskolning som chef överlämnade 

till nyanställd personal. I denna information ingick vårdhygienen som en del av 

informationen. 

”Personalen har naturligtvis ett ansvar. Vi jobbar med det mesta som ett team. Även om 

jag har huvudansvaret. Jag delegerar mycket”. 

Det framkom i intervjuerna från alla chefer att det fanns en kännedom hos dem om lagar 

och författningar som berörde kvaliteten i verksamheten utifrån ett vårdhygieniskt 

perspektiv. Ingen av cheferna beskrev hur gällande lagar och författningar är utformade 

och ingen kunde återberätta dess innehåll. Små fragment av diverse lagstiftningar beskrevs 

kort. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) beskrevs av två chefer som den person som 

innehade ansvar och även hade en kontrollfunktion för vårdhygien i verksamheten.  

”Jag kan inte benämna vad som finns. Men det finns ju tydlig beskrivning vad som gäller. 

Sen är ju MAS:en ansvarig och kontrollerar oss.” 

Attityder/känslor 

Vårdhygien var en del av det vardagliga arbetet för samtliga chefer. Det fanns en 

inställning till att det ska vara en självklar del i arbetet. Flera av cheferna nämnde att det 

var en naturlig del av omvårdnadsarbetet under hela dygnet. Det vårdhygieniska arbetet 

och attityder kring smitta kopplades ofta till bärarskap av multiresistenta bakterier och 

insjuknande i calicivirus det vill säga kända smittor och infektioner. Det fanns en oro hos 

personal att vårdtagare skulle bli smittade på sjukhus. Flera chefer beskrev en förekomst av 

rädsla och oro hos omvårdnadspersonal när de delgavs information om att smitta fanns i 

verksamheten. Oron och rädslan bottnade i att de själva skulle plocka upp smitta, smitta sin 

familj eller att arbetskollegor skulle bli sjuka. Att smittan skall spridas mellan vårdtagare 

nämndes också som en orosfaktor.   

”De är rädda för att de själva ska få smittan, men jag tror att de är rädda för att smittan 

ska sprida sig här också. Men också till sina familjer”. 

Ett resonemang fördes av två chefer om vårdhygieniska åtgärder skulle kunna orsaka en 

för kliniskt ren miljön för vårdtagarna. Det förekom även en ideologisk tvist gällande 

balansen med vad som anses som normalitet i bakteriefloran hos vårdtagare och vad som 

skulle kunna utgöra en risk för infektion.  

"ibland kan jag bara känna att det blir så mycket kring smitta och hygien att vi tappar bort 

våra normala bakterier också" 
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Att följa olika lagar och förordningar beskrev flera chefer som en svårighet. På ett sätt 

uppfattade de sig som en verksamhet där vård bedrevs och på ett annat sätt ett hem, där 

vårdtagaren betalade sin hyra och har sitt hem. 

"Vi ska ju samtidigt följa smittskydd och samtidigt vara en hemlik miljö" 

Rutiner  

Det vårdhygieniska arbetet, sammanhang och rutiner bedrevs på olika sätt. APT 

(arbetsplatsträff) nämns av tre chefer som ett sammanhang att diskutera vårdhygieniska 

frågor och rutiner, dock hade ingen det som en stående punkt på agendan. En chef nämnde 

att hygienombud har en stor och viktig funktion för verksamhetens arbete och rutiner, i den 

verksamheten fanns flera hygienombud.  

Rutiner togs fram oftast utifrån ett upplevt behov. Känd smitta och risk för smittspridning 

motiverade till att upprätta goda rutiner och öka kännedomen om vårdhygien.  Två av sju 

chefer kunde i dagsläget inte se ett konkret behov av att utveckla vårdhygienen i sin 

verksamhet.  

”Vi använde landstingets basala hygienregler. Sen skriver vi ju, vi säger ju åtgärdsplaner 

eller handlingsplaner vid speciell smitta”. 

Faktorer som påverkar 

Kunskap och kunskapsbehov   

Kunskapsbehoven som beskrevs var ofta utifrån en viss känd smitta. Cheferna sökte 

information kring vårdhygien på landstingets Södermanlands hemsida och då ofta i relation 

till en viss smitta. Cheferna samtalade också med sjuksköterskan på det särskilda boende, 

beroende på hur man upplever sjuksköterskans kompetens. En chef säger att hen 

kontaktade MAS, en annan uppgav att hen sökte information på 1177, även vårdhandboken 

nämns som informationskälla. En chef uppgav att hen ringde vårdhygien vid behov.  

 

”Jag tittar på landstingets hemsida i första hand, hittar jag inte vad jag söker kollar jag 

med sköterskor eller MAS” 

Det fanns mycket tankar kring hur man skulle kunna utveckla ämnet vårdhygien genom att 

utbilda hela gruppen det vill säga alla undersköterskor och vårdbiträden i verksamheten. 

Två beskrev en önskan om utbildning i ledningsgrupp, där samtliga säger att 

kunskapsnivån hos ledningen varierade och att det inte fanns ett strukturerat arbetssätt 

kring vårdhygien. Två chefer upplevde att en större kunskap om vårdhygien fanns i ledning 

om man hade utbildning i hälso- och sjukvård i sin bakgrund. De som hade en social 

utbildning uppvisade en ödmjuk inställning till att de saknade formell utbildning inom 

hälso- och sjukvård men ansåg sig ibland mer benägna att fråga om stöd kring dessa frågor.  
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"Bara en så enkel sak som vikarier, att hygienen måste ta större plats. Alla tycker inte det. 

Här hjälper det att ha utbildningen inom hälso-och sjukvård. Samtidigt kan vi inte kräva 

att alla chefer ska ha det." 

Resurser och förutsättningar 

Flera chefer beskrev att lokalerna inte var anpassade för den verksamhet som bedrevs. Man 

saknade viss utrustning för att kunna rengöra och desinfektera gods samt saknade 

förutsättningar för en god förvaring av material. Samtidigt beskrevs enkelrum som mycket 

positivt.  

 

”lokalerna, man har inte byggt för att man skall kunna utföra arbetsuppgifter på rätt sätt 

och förvara saker på rätt sätt”. 
 

Verksamhetens ekonomi beskrevs av fem chefer som en svårighet. Att de skulle hantera en 

balans mellan att hålla ekonomi och bedriva en verksamhet med så hög kvalitet som 

möjligt. En ekvation som cheferna inte alltid kände att de kunde leva upp till. 

 

”sparkrav är en risk” 

 

Belastningen på personalen sågs som en tydlig resursfråga hos två chefer. Med belastning 

menade cheferna de uppgifter som personalen hade till skyldighet att utföra i sitt arbete. 

Mer och mer uppgifter läggs på dem men inget togs bort. Detta gjorde att de inte alltid 

hann eller tvingades prioritera bland uppgifter, vilka de utförde och hur de utfördes. 

”vi lägger på en massa arbetsuppgifter på personalen och vi tar inte bort något. Samtidigt 

tjatar vi till personaltätheten”. 

Cheferna beskrev faktorer som påverkar i två kategorier, riskfaktorer och 

framgångsfaktorer. Flera chefer nämnde att personalomsättning som en riskfaktor, både när 

det gäller omvårdnadspersonal men också bland chefer. Detta resulterade i att kontinuiteten 

i verksamheten kunde bli svår. 

 

"Jag tror att det handlar om att det inte finns kontinuitet, det är stor personalomsättning 

både på chefer och personal" 

 

Att hålla kontinuitet och vara konsekvent som chef beskrevs också som stundtals svårt. Att 

vara tydlig kunde upplevas som att man är auktoritär och hård vilket i sin tur inte alltid 

upplevdes som en positiv ledarskapsegenskap. 

 

”ibland får man ju frågan "jag ska ju gifta mig" och de har satt på sig naglar. Kanske kan 

de göra andra uppgifter. Handlar det om timmar är jag ju liksom inte hård. Man har ju ett 

liv”. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad vårdhygien på ett särskilt boende för äldre innebär 

utifrån ett chefsperspektiv. Hur uppfattar chefer inom särskilda boenden vårdhygien och 

hur arbetar de med det i verksamheten? Vad identifierar chefer inom särskilda boenden 

som viktiga förutsättningar för och möjliga svårigheter för att arbeta med vårdhygien? Det 

var svårt att hitta tidigare studier med liknande syfte i liknande kontext vilket medför att 

det finns en begränsning i relevanta jämförelser med litteratur och forskning.   

Resultatet i studien visade att chefer uppfattar vårdhygien som ett centralt och komplext 

ämne som inte får prioriteras bort. Bristande vårdhygien kan leda till smittspridning och 

sjukdom, lidande och kanske till att någon avlider. Detta kan kopplas till Folkhälso-

myndighetens beskrivning av det viktiga arbetet, och även målet med vårdhygien, att 

förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Att vårdtagare inte ska bli sjuka av den vård och omsorg de erhöll på särskilt boende är ett 

starkt resonemang som flera av cheferna förde. Det framkom att det fanns ett stort 

engagemang för det vårdhygieniska ämnet och arbetet kring detta anses och uppfattas som 

prioriterat inte minst med tanke på förekomsten av multiresistenta bakterier. 

Multiresistenta bakterier skapar ett behov av god vårdhygien som ett viktigt verktyg för att 

förhindra smittspridning, och i förlängningen en antibiotikaresistens. Som stöd i 

huvudmännens arbete för en god vårdhygienisk standard, finns vårdhygienenheter med 

hygiensjuksköterskor och hygienläkare, samt stödfunktioner såsom mikrobiologiska 

laboratorier och medicintekniker (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Samtliga chefer resonerade kring smitta, smittspridning och vårdhygien utifrån ett känt 

smittoämne i första hand. Begrepp som VRI, folkhälsa och patientsäkerhet är inte helt 

kända för cheferna, men utifrån deras egna resonemang kom samtliga fram till att det fanns 

ett starkt samband kopplat till det vårdhygieniska arbetet.  Folkhälsomyndighetens 

strategiska mål nummer sju beskriver det väsentliga i att öka folkhälsan. Målet beskriver 

hur man genom att skapa goda livsmiljöer minskar riskerna for smittspridning. Insatser för 

att förebygga smittspridning är en viktig del av folkhälsoarbetet för att nå folkhälsomålet. 

Gott skydd mot smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde i det preventiva 

folkhälsoarbetet (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

VRI som begrepp och dess definition, är inte känt hos de chefer som tillfrågades. De kan 

göra vissa kopplingar till sår och katetrar och dess risker men arbetar inte kontinuerligt 

med begreppet. Det finns hos några en koppling mellan VRI och den vård som bedrivs på 

sjukhus, mer än den vård som bedrivs i särskilt boende. På den öppna frågan kring VRI, 

förs inte ett resonemang kring arbetet med riskfaktorer som kan leda till detta. Kanske 

beror detta på starka kopplingar till hälso- och sjukvård, det vill säga sjuksköterskans 

uppgift.  Cheferna beskriver en problematik med kunskapsbrist i flera led. Dels att 
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ledningsgruppen inte alltid besitter kunskap kring ämnet vårdhygien samt att det även är 

svårt att rekrytera omvårdnadspersonal med rätt kompetens. VRI förekommer i 

kommunala vårdinrättningar, även om prevalensen är lägre än vid liknande mätningar 

inom sluten vården, detta visar Folkhälsomyndighetens årliga mätningar i svenska HALT. 

Mätningen år 2017 visar att sår och urinkateter är de vanligaste förekommande 

riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och 

antibiotikaanvändning hos patienterna. När riskfaktorer inte går att undvika är det viktigt 

att följa de evidensbaserade nationella åtgärdspaketen, föreskrifterna om basala 

hygienrutiner och de behandlingsrekommendationer som finns framtagna för att på ett 

systematiskt sätt arbeta med förbättringsarbeten för att stärka patientsäkerheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Deras ringa kunskap av att kunna redogöra för vilka lagar 

som styr det förebyggande infektionsarbetet kan inte dras direkta paralleller till att kunskap 

helt saknas. Då en mer ledande fråga som exempelvis, ”känner du till författningen basal 

hygien?” eventuellt kunde gett ett annat utfall i svaren. 

 

Arbetet kring vårdhygien sker enligt resultatet till viss del löpande i verksamheten, ämnet 

förs upp på agendan sporadiskt utan någon egentlig strategi eller direktiv. Oftast är arbetet 

behovsstyrt, d.v.s. när behov av att stärka det vårdhygieniska arbetet föreligger, tas frågan 

upp. Ett sådant behov skulle exempelvis kunna vara ett utbrott av calicivirus.  

Att verksamheter kontinuerligt och strukturerat arbetar med utbildning och 

kompentensutveckling inom vårdhygien samt konsekvent tillämpar basala hygienrutiner är 

enligt Socialstyrelsen åtgärder som förbättrar den vårdhygieniska standarden i kommunala 

vård- och omsorgsverksamheter. Ett annat förbättringsområde är uppföljning av system, 

processer och vårdhygieniska resultat i form av egenkontroll. Arbetet bör ske på ett 

övergripande plan, annars riskerar det preventiva arbetet att regleras av egenintresset för 

ämnet hos chefen (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Det finns en stor förståelse för och kunskap om att vårdhygien inte bara handlar om basal 

hygien utan att det även berör andra områden som lokalmässiga förutsättningar, utrustning, 

ekonomi och omsättning av personal. Att vårdhygien inte bara handlar om basal hygien 

och god handhygien, beskriver även SKL tydligt i sin kartläggning om vilka faktorer som 

kan leda till att minska vårdrelaterade infektioner. De poängterar att vårdrelaterade 

infektioner ses som oacceptabla, hygienriktlinjer ses som självklara, riskbedömningar ger 

proaktivt arbetssätt, goda lokalmässiga förutsättningar skapas, konsekvent budskap och 

regelbunden återkoppling, vårdhygien och verksamheten samarbetar tätt, fokuserad ledning 

som arbetar via adekvata kanaler (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Dessa 

faktorer nämns av chefer som förutsättningar de har att arbeta med och att det även i vissa 

fall är hinder för deras vårdhygieniska arbete. 

 

För att bedriva en god och säker vård med god hygienisk standard menar Socialstyrelsen 

att ämnet skall vara en naturlig del i vårdgivarens uppdrag, såväl inom socialtjänst som 

inom hälso- och sjukvård. Vårdgivaren måste vidta alla de åtgärder som krävs för att uppnå 

en god hygienisk standard. Som exempel anges tillgång till vårdhygienisk kompetens samt 

att vårdens planering och organisation, personal och dess kompetens liksom att lokaler och 

verksamhetens utrustning uppfyller kraven på en god hygienisk standard. Vårdgivaren 

ansvarar för att det finns ett fungerande ledningssystem för kvalitet (Socialstyrelsen, 2008).  
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Cheferna anser sig ha ett stort ansvar kring det vårdhygieniska arbetet. De har även ansvar 

att delegera och lyfta behovet av att hygienombud agerar i det praktiska omvårdnadsarbetet 

gällande vårdhygien. Ordinarie personal står för inskolning av ny personal, vilket kan vara 

ett problem då cheferna även beskriver en kunskapsbrist hos viss personal. Detta skulle 

kunna medföra att ”det som sitter i väggarna” d.v.s. en inställning och arbetskultur överförs 

till ny personal. De beskriver en ideologisk konflikt mellan lagrummen, att det är svårt att 

följa den ena eller andra lagen.  I Socialstyrelsens allmänna råd gällande värdegrunden i 

socialtjänsten omsorg om äldre ska personalen värna om att den äldre personen får leva sitt 

liv i enlighet med sin personliga identitet. Personalen ska dessutom respektera att den 

äldres bostad är dennes hem. Att det finns en överenskommelse om hur besök skall gå till 

är ett exempel på detta (SOSFS, 2012:3).  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen finns ett uttryckligt krav på att vården ska vara av god kvalitet 

med en god hygienisk standard. Lagar och författningar beskriver att kvaliteten av vård och 

omsorg måste vara god och inte orsaka skada (HSL, 2017). Särskilt boende är ett bistånd 

som beviljas individen utifrån ett behov, bedömningen av behovet kartläggs enligt 

socialtjänstlagen. Biståndsbeslutet kring detta utgörs ofta när hjälp i det ordinära boendet 

inte är tillräckligt trygg och säker. Handläggaren som beslutar biståndet utför beslutet 

utifrån sociala behov, inte behov av sjukvård. Vårdbehovet bedöms av legitimerad 

personal så som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Begreppet 

vård och omsorg ligger nära varandra, det som hälso- och sjukvården anser är vård kan 

biståndshandläggare anse vara omsorg (Westlund & Persson, 2007). I realiteten kan det 

diskuteras om detta är ett reellt problem eller mer en tradition och kultur att dessa 

resonemang finns. Särskilt boende är en arena som skall bedriva båda insatserna som vård 

och omsorg. Båda dessa lagrum som är centrala för cheferna som deltog, syftar båda till att 

hålla en god kvalitet och undvika lidande eller skada. Lagarna bör ses som komplement till 

varandra och inte som konkurrenter till varandra. 

Cheferna som deltog i denna studie, beskrev att de arbetar för en förbättrad vårdhygien 

men att stödet i ledningsgrupp och även från högre ledning kan variera. Ofta är arbetet styrt 

utifrån om det finns ett intresse i ledningsgrupp. Detta medför att cheferna arbetar lite ”på 

sin egen kammare” med uppdraget. Man skapar egna rutiner som logistiskt passar sin egen 

verksamhet även om flera chefer beskriver att det även finns gemensamma rutiner. Ingen 

av cheferna delgav att ett strukturerat arbete eller utbildning i chefsgrupp finns. Den 

kvalitativa studien (Ling-Roos, 2014) där chefer i sjukhusvården intervjuas beskriver att 

det särskilt arbetas med följsamhet till basal hygien i den egna verksamheten, medan det är 

liten koordinering mellan verksamheter. Det gör att möjligheten att på gemensamma 

chefsmöten diskutera vad som kan göras annorlunda eller förbättras inte uppstår. Därmed 

är förutsättningarna att uppnå ett gemensamt arbetssätt kring hygienrutiner försämrat. 

Skulle ett gemensamt arbetssätt och en struktur finnas i ledningsgrupp skulle detta leda till 

en förbättrad patientsäkerhet samt en samsyn kring det vårdhygieniska arbetet (Ling-Roos, 

2014). 
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Metoddiskussion 

Kvalitativa studiers syfte är att beskriva och förstå informanternas sätt att resonera, 

beskriva och förklara tankar, agerande och handlanden, inte att mäta dessa parametrar i 

siffror eller statistik som i en kvantitativ studie (Kvale & Brinkman, 2014). Syftet med 

denna studie är att beskriva en upplevelse utifrån ett resonemang hur chefer i särskilda 

boenden för äldre uppfattar vårdhygien och hur de arbetar med vårdhygien i verksamheten. 

Vad kan chefer inom särskilda boenden identifiera som viktiga förutsättningar och 

eventuella hinder för vårdhygieniskt arbete? För att få svar på studiens syfte ansågs den 

kvalitativa metoden som lämplig.  

 

En kvantitativt inriktad studie, är mera lämplig för att bekräfta eller förkasta en på förhand 

förställd hypotes, vilket inte var avsikten med denna studie men skulle kunna bilda en 

uppföljande studie. Som metod för datainsamlingen ansågs därför intervjuer vara lämpliga 

då ett beskrivande resultat önskas. Intervjuerna skapade möjlighet till att ställa följdfrågor 

och kunna be informanten fördjupa sitt svar. Enskilda intervjuer i stället för att intervjua i 

grupp var att föredra i denna studie så att cheferna inte skulle falla in i varandras tankar 

eller följa varandras svar när de ställdes inför frågorna.   

Det finns utmaningar i metoden, dels om forskaren delar med sig av sin förförståelse och 

kunskap med informanterna. Att helt kunna bortse från sin förförståelse och kunskap i ett 

intervju sammanhang är svårt och kanske heller inte relevant däremot är en medvetenhet 

och ödmjukhet inför detta mycket viktiga (Malterud, 2011). För att vara medveten om 

detta lades frågor upp på ett sätt för att inte vara ledande eller slutna. Datainsamlingen 

skedde genom intervjuer för att få fram mer sanningsenliga svar. Frågor som kan besvaras 

med ett ja eller nej undveks helt. Inga rättningar av eventuella sakfel i information som 

cheferna delgav skedde under intervjun. Vem som frågar kan påverka vad man svarar. 

Analys och tolkning kan påverkas av relationen mellan intervjuare och intervjuobjekt. För 

att kunna få svar på frågeställningarna var förförståelse och kunskap inom området det som 

avgjorde valet av intervjupersoner utifrån studiens syfte. Cheferna fick inte veta frågorna 

innan intervjutillfället. Svaren som de gav kan därför anses vara trovärdiga då inte har haft 

möjlighet att läsa på, förbereda sig och tänka ut svar på frågorna innan intervjun utfördes. 

För statistisk representativitet behöver kunskap byggas på ett stort antal informanter eller 

stor mängd data. För stort antal informanter i en kvalitativ studie kan istället innebära en 

svaghet då det kan innebära att studien blir ytlig eller materialet oöverskådligt. Ytlighet är 

något den kvalitativa metoden vill undvika. Ofta bygger kvalitativa studier på 10-25 

deltagare men antalet informanter kan räcka med 4-7 stycken om det grundläggande 

arbetet är välgjort, metoden känd och frågorna heltäckande. I kvalitativa studier talas om 

mättnad som en central del för antalet. Mättnad har uppnåtts i en studie när man bedömer 

att ytterligare insamling av data inte ger ny kunskap till studien i dess form som studien 

utförs i, man talar om upprepad jämförelse (Malterud, 2011).   

Urvalet i studien begränsades till chefer på särskilt boende för äldre och som arbetat i 

verksamheten i minst ett år. Detta för att de skulle ha erhållit en viss vana att leda personal 
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samt sätta sig in i befintliga rutiner. Målet var att intervjua 6-10 chefer. Antalet chefer som 

ingår i studien är sju. Sju chefer kan ge tillfälle till att variationer och upplevelser skulle 

kunna fås fram. Mättnad i materialet erhölls efter genomförda intervjuer och därför ansågs 

antalet chefer som deltog för befogat. Intervjuerna som utfördes gav innehållsrika svar.  

 

Författaren till studien har verkat som hygiensjuksköterska i fem år i Sörmlands län vilket 

skulle kunna medföra att cheferna som deltog känner igen författaren och vet att det finns 

en förkunskap i ämnet hos författaren det kan innebära utmaningar både för den som 

intervjuar och den intervjuade. När data samlas in och analyseras skulle den förförståelse 

och kunskap som en hygiensjuksköterska besitter kunna ses som en svaghet då det finns en 

medicinsk och omvårdande tanke med i tankeperspektivet. Det skulle kunna påverka 

balansen mellan den egna förförståelsen och en objektiv tolkning av materialet. Det har 

varit en stor fördel att ha en handledare utan medicinsk bakgrund som gav input ur en 

annan kontext för studien. 

Om en studie är överförbar det vill säga om studiens resultat kan överföras på andra 

personer, kontext, arenor eller dylikt som inte ingått i studien kan ses som en del av 

validiteten inom kvalitativ forskning. Överförbarhet i en studie kan uppnås om flera 

individer oberoende av varandra beskriver ett fenomen på ett sätt så mönster kan ses och 

inga nya variationer framkommer vid vidare insamling av material. (Höglund Nielsen & 

Granskär, 2017). Denna uppsats skulle kunna överföras på andra verksamheter som 

bedriver särskilda boende för äldre och väcka ett intresse och resonemang kring ämnet 

vårdhygien hos andra verksamma chefer. Det finns en validitet i de uppgifter som 

framkommit i studien då analysen landar i det som cheferna säger och beskriver. 

Trovärdigheten i innehållsanalysen styrks av citat som cheferna uttryckt. Validiteten kan 

ha påverkats av att de chefer som anmälde sitt intresse för intervjun, kan ha haft ett 

specifikt intresse för just vårdhygien och det i sin tur ger studien en vinkling.  

Slutsats 

Konklusionen av denna studie visar att chefer inom särskilt boende för äldre är mycket 

medvetna om att vårdhygien har stor relevans för att minimera och bryta smittspridning. 

Det finns även behov av att arbeta mer centrerat och strukturerat med den vårdhygieniska 

frågan. Cheferna kan identifiera svårigheter med det vårdhygieniska arbetet då 

förutsättningar som kunskap, lokaler, inställning, attityder och ekonomi ibland brister. En 

god vårdhygien kan främja äldres hälsa oavsett inom vilken kontext vården, omsorgen eller 

insatsen bedrivs.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide/manus  

Vi kommer nu att utföra en intervju för Karolina Nilssons examensarbete i programmet 

smittskydd och vårdhygien på Skövde Högskola. Det som framkommer i intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast redovisas i det slutliga examensarbetet i en 

form där inga enskilda deltagare eller specifika verksamheter kan identifieras. Du kan när 

som välja att avbryta intervjun. Godkänner du att intervjun utförs? 

 

Frågor Stödfrågor 

Vilken typ av verksamhet arbetar du inom 

idag, kan du beskriva? 

Vad har du för erfarenhet av den har typen 

av verksamhet? 

Vad har du som erfareneter som chef?  Hur många år har du arbetat som 

chef?  

 Är det några erfarenheter kring 

ledarskap som du ser som särskilt 

viktiga för ditt arbete idag?  

 Personalfrågor, olika 

yrkeskategorier?  

 Samverkan mellan vårdgivare?  

Vad har du för utbildning?  Har din utbildning betydelse för ditt 

arbete idag? 

Hur skulle du beskriva vårdhygien?  Är det något särskilt område inom 

vårdhygien som du ser som särskilt 

viktigt att utveckla? 

 Finns det skillnader i tid, då och nu 

som du kan beskriva?  

Hur ser du på vårdhygien i din verksamhet?  Är det skillnad på vårdhygien i din 

och andra verksamheter? Kan du 

beskriva hur du tänker kring det? 

Vilket ansvar har du som chef kring 

vårdhygieniska frågor? 

 

 

 

 

Hur tänker du kring vårdhygien och 

patientsäkerhet i relation till varandra? 
 Kan du ge några exempel på 

situationer?  

 Kan du se likheter eller skillnader i 

hur du som chef arbetar med 

vårdhygien och patientsäkerhet? 
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Känner du till några lagar eller författningar 

som kan vara relevanta för vårdhygien? 
 Vilka regelverk arbetar du med?  

 Finns det policy eller riktlinjer du/ni 

arbetar med? 

I vilka situationer samtalar och resonerar ni 

kring basal hygien verksamheten? 
 Hur tänker du kring skillnader och 

likheter mellan vårdhygien och basal 

hygien? 

Hur skulle du definiera en vårdrelaterad 

infektion?  

 

 Hur tänker du kring vårdrelaterade 

infektioner?  

 Vilken VRI skulle kunna förkomma 

i din verksamhet tror du?  

 Vem i din verksamhet tror du skulle 

kunna drabbas av en VRI 

 Hur arbetar ni med VRI? Kan du ge 

exempel på situationer? 

Om du behöver information 

vårdprogram/riktlinjer för en vårdhygienisk 

fråga var söker du information då? 

 Vid vilka situationer kan det vara?  

 Varför söker du där?  

 Vem vänder du dig till om du inte 

hittar svar? Finns det andra 

tillvägagångssätt som du skulle 

kunna använda dig av? 

 Har du stöd för att få svar på frågor 

kring riktlinjer och arbetssätt?  

 Kan du ge exempel på när du gjorde 

det senast? 

 

 

Kan du ge exempel på situationer som du 

kan koppla till vårdhygien som skapar 

känslor hos din personal på arbetsplatsen 

eller i organisationen 

 Vad kan det vara för känslor? 

Kan du beskriva eventuella vårdhygieniska 

risker och eller framgångsfaktorer som du 

ser i din verksamhet? 

 

På din arbetsplats, på vilket sätt arbetar ni 

med dessa frågor? 
 Finns det riktlinjer, får ni utbildning?  

 Vem Initierar den utbildningen och 

varför just den? 

Vad skulle du vilja arbeta mer med inom 

ämnet vårdhygien? 
 Varför? 

På vilket sätt du att folkhälsan hos den äldre 

befolkningen kan påverkas av ett 

vårdhygieniskt arbete? 

 

Finns det något övrigt som du vill tillägga?  

 


