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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Handhygienrutiner är en grundläggande åtgärd i sjuksköterskans dagliga arbete 

för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Över 1500 patienter dör varje år på grund av 

bristfällig standard på hygienrutiner. Vårdrelaterade infektioner orsakar stort vårdlidande 

hos patienten som kan förebyggas med god följsamhet till handhygienrutiner. Syfte: Syftet 

med denna studie var att beskriva orsaker som påverkar sjuksköterskors följsamhet till 

riktlinjer vid handhygien på sjukhus. Metod: Metoden som användes var en 

litteraturöversikt av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Ur 

analysen av datamaterialet framkom tre huvudkategorier; Risk för smittspridning, 

omgivningens villighet att ge återkoppling, samt brister i organisationen, med åtta 

underkategorier. Konklusion: Brister på följsamhet till handhygienrutiner ökar risken för 

vårdrelaterade infektioner. Det finns ett behov av större insikt inom sjuksköterskors 

följsamhet till handhygienrutiner för att minska vårdlidandet hos patienten.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Following guidelines for hand hygiene is a basic part of the daily routine of 

nurses to help prevent healthcare associated infections. Over 1500 patients die every year as 

the result of poor adherence to hand hygiene guidelines. Health care associated infections 

result in care suffering for the patient which could have been prevented with higher 

adherence to hand hygiene guidelines. Aim: The aim of the literature review was to identify 

what causes nurses adherence to hand hygiene guidelines in a hospital setting. Method: The 

method used was a literature review where both qualitative and quantitative articles were 

analyzed. Results: Three main categories emerged from the analysis; risk for infectivity, 

peers willingness to give feedback and organizational shortcomings, with eight 

subcategories. Conclusion: Poor adherence to hand hygiene guidelines increases the risk of 

health care associated infections. To prevent care suffering for the patient there is a need for 

a deeper understanding for nurses’ adherence to hand hygiene guidelines. 
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INLEDNING 

Att utföra handhygien är en grundläggande åtgärd i sjuksköterskans dagliga arbete för att 

förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är idag ett växande 

problem inom sjukvården och den vanligaste vårdskadan både i Sverige och internationellt 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Världshälsoorganisationen, 2011a). Över 1500 människor 

avlider i Sverige varje år på grund av bristfällig standard på hygien samt handhygien vilket 

är hela 4 patienter per dag. Över 50% av dessa 1500 fall anses vara undvikbara (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017). En anledning att granska orsaker som påverkar 

sjuksköterskans följsamhet till handhygienrutiner är att VRI leder till ett ökat lidande för 

patienten och det är viktigt att upptäcka hur det kan förebyggas i framtiden (Forsberg, 2016). 

Genom att kartlägga orsakerna till följsamhet kan förbättringsarbeten utvecklas. Kunskap 

om följsamhet till handhygienrutiner och dess orsaker är meningsfull särskilt för 

sjuksköterskor som leder den patientnära omvårdnaden. 

BAKGRUND 

Följsamhet till handhygienrutiner 

I århundraden har handtvätt med tvål och vatten varit en del av personlig hygien och en del 

av kulturella och religiösa vanor. Sambandet mellan otvättade händer och smittspridning 

upptäcktes för två århundraden sedan (Världshälsoorganisationen, 2009). År 1847 upptäckte 

Semmelweiss, en läkare i Österrike, ett viktigt samband mellan att tvätta händerna och 

smittspridning. Det uppdagas att många nyfödda barn som troligtvis dog i barnfeber hade 

dött av en infektion från de läkare som tagit med sig bakterier till förlossningen direkt efter 

att ha arbetat på obduktion och inte tvättat händerna grundligt (Markel, 2015). Florence 

Nightingale (1820–1910) förespråkade tidigt hur viktigt det är med god handhygien för att 

förebygga infektioner efter att ha varit ute i fält och vårdat soldater under Krimkriget 1853–

1856 och sett de osanitära förhållanden och infektionssjukdomar som rådde i lägren 

(Schuyler, 1992). Nightingale beskriver olika omvårdnadsåtgärder som främjar patientens 

tillfrisknande där renlighet och handhygien är en viktig del av patientens vård (Nightingale, 

1859). Personlig renlighet i form av rena rum, kläder, sängkläder, hygienrutiner och att hålla 

rent huden på en sjuk patient ger patienten välbefinnande och lättnad. Handhygien betonades 

och alla sjuksköterskor skulle tvätta sina händer ofta under dagen. Nightingale (1859) testade 

och jämförde olika metoder av handtvättning. Det som visade sig vara mest effektivt på den 

tiden var att hålla händerna över ångande vatten och sedan skrubba med tvål och en sträv 

handduk (Nightingale, 1859). Enligt Watson (1992) är anteckningarna som Nightingale 

skrev mer än ett århundrade gamla och fortfarande betydelsefulla idag. I dagens 

omvårdnadsåtgärder syns fortfarande en del av Nightingales teorier. En milstolpe av 

utvecklingen av begreppet handhygien kom på 1980-talet inom hälso- och sjukvården. Det 

var då de första nationella handhygienriktlinjerna publicerades (Världshälsoorganisationen, 

2009). 
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För att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning är en god handhygien den 

viktigaste och mest grundläggande åtgärden för vårdpersonal att följa (Socialstyrelsen, 

2018). Yrkesgrupper inom sjukvården ska ha insikt i och kunna utföra korrekta 

handhygienrutiner. Om god handhygien inte följs är det de patienter med ett nedsatt 

immunförsvar eller de som genomgår invasiva behandlingar såsom kvarliggande katetrar, 

operationer och venkatetersättning som har störst risk för att bli utsatt för en VRI 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Handhygien ingår i de basala hygienrutinerna som också 

innefattar krav för användning av arbetsklädsel, skyddskläder och skyddshandskar 

(Socialstyrelsen, 2015). Världshälsoorganisationen (2006) har tagit fram grundregler av 

handhygienrutiner alltid före och efter patientkontakt, innan rent eller aseptiskt arbete och 

efter orent arbetstillfälle och i patientens närmiljö. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

(SFS 2015:10) ska vårdpersonal desinfektera händerna med ett desinfektionsmedel före och 

efter varje vård- och omsorgsmoment. Det är viktigt att händerna är helt torra innan de 

desinfekteras. Om händerna antas eller är smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten innan 

desinfektion och alltid vid vård av patient som kräks eller har diarré (SFS 2015:10). Idag 

används alkoholbaserat, antiseptiskt, antimikrobiellt desinfektions- och rengöringsmedel 

inom hälso- och sjukvården (Världshälsoorganisationen, 2009; Greenaway, Ormandy, 

Fellows & Hollowood, 2018). Det ser olika ut i världen i form av resurser för att kunna utföra 

de handhygienrutiner som Världshälsoorganisationen (2006) har tagit fram. I världen har 2,1 

miljarder människor, 29% av världens befolkning inte tillgång till rent vatten (UNICEF, 

2018). Exempelvis i utvecklingsländer som Rwanda visas svårigheterna av att förhålla sig 

till goda handhygienrutiner på ett sjukhus då det bara finns tillgång till ett handfat delat på 

tre avdelningar (Holmen, Niyokwizierwa, Nyiranzayisaba, Singer & Safdar, 2017). 

Handhygienrutiner är en grundläggande del i vård av patienter och är ett exempel på 

evidensbaserade riktlinjer för att ge en säker vård som beskrivs under sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att ge en säker vård innebär att 

skydda patienten från skada och undgå vårdlidande (SFS 2010:659; Forsberg, 2016). 

Kärnkompetenser återfinns i International Council of Nurses etiska kod som innefattar 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (International Council of Nurses, 2012). I 

kärnkompetenserna finns även en viktig del som handlar om att samverka i team. Forsberg 

(2016) beskriver att ett effektivt teamarbete är centralt för sjuksköterskor då de är ledare i 

den dagliga omvårdnaden och förebilder som exempelvis i att utföra korrekta 

handhygienrutiner (Forsberg, 2016). Det är enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

sjuksköterskans arbetsuppgift att arbeta evidensbaserat med skyldighet att följa de basala 

hygienrutinerna (SFS 2017:30). Följsamhet till rutiner och riktlinjer är enligt Cole (2008) ett 

komplext och omfattande begrepp. Inom hälso- och sjukvården finns det en rad av olika 

lagar och riktlinjer att följa och kunskapen om dem är minimal. Följsamhet är ett multi-

dimensionellt abstrakt begrepp som inte går att definiera utan problem. När en sjuksköterska 

tar ett beslut vid ett vårdmoment är det oftast inte helt objektivt utan personliga känslor och 

upplevelser kommer att vägas mot den evidensbaserade informationen. En potentiellt farlig 

situation kan uppstå när sjuksköterskan tar ett beslut om följsamhet om det är för långt bort 

från evidensen (Cole, 2008). Sjuksköterskan har skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) att arbeta systematiskt för ett patientsäkert arbete. Även om lagar finns kan 

den minimala kunskapen om vad som står i lagen göra att sjuksköterskan tar beslut som inte 
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är i enighet med lagen (Cole, 2008). Sjuksköterskan har enligt Eriksson (2000) inte bara ett 

formellt och juridiskt ansvar, men även ett etiskt och moraliskt ansvar i vården till patienten. 

Sjuksköterskan tar ett etiskt beslut vid varje vårdtillfälle och har därför ansvar för patientens 

säkerhet (McCarthy & Deady, 2008; Wadensten, Wenneberg, Silén, Tang & Ahlström, 

2008; Forsberg, 2016). Patientens säkerhet äventyras då sjuksköterskan ej följer de riktlinjer 

som finns inom handhygien och detta kan leda till en VRI (Pittet et al., 2006). 

Vårdrelaterade infektioner  

En vårdrelaterad infektion definieras enligt Socialstyrelsen (2018) som alla former av 

infektioner till följd av omvårdnad, diagnostik eller behandling som uppstår inom en 

sjukvårdsinrättning. Av alla patienter som är inneliggande på sjukhus i Sverige visar det att 

cirka 10% får en vårdrelaterad infektion (Sveriges kommuner och landsting, 2017). I världen 

är enligt Världshälsoorganisationen (2011b) statistiken för inlagda patienter med VRI mellan 

3,5% - 12%. De upprepade punktprevalensmätningarna gjorda av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) visar att de vanligaste VRI-diagnoserna är inom luftvägarna 26%, mag- och 

tarmkanalen 16% och urinblåsan 14% (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

Riskfaktorerna för VRI är kateterrelaterade VRI, respirator eller kirurgiska ingrepp där en 

direkt infart till kroppen finns (Allegranzi et al., 2011). Det finns en stor skillnad mellan 

olika länder och att riskerna blir större när landets resurser för sjukvården är begränsad. I 

utvecklingsländer återanvänds det material såsom nålar och handskar vilket är en av riskerna 

till ökad smittspridning (Allegranzi et al., 2011). I Sverige utökas vårdtiden för en patient 

med VRI med genomsnitt 10 dagar, från 6,3 till 16 dagar. Detta är på grund av behandlingen 

som infektionen medför (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Den förlängda vårdtiden 

gör att omkring 7% av de vårdplatser som finns på sjukhus används av patienter som drabbas 

av VRI. Den ökade vårdtiden leder till ökade kostnader för samhället. Kostnaderna för att 

vårda en patient med VRI är 6,5 miljarder kr årligen där dygnskostnad är beräknad på 10 000 

kr per dag (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

Smittspridning som orsakar VRI 

Överallt i människans omgivning finns det smittsamma mikroorganismer. Det vanligaste 

sättet för smittspridning som orsakar VRI är genom händerna. Goda handhygienrutiner är 

ett enkelt och effektivt sätt att förhindra detta (Socialstyrelsen, 2010; Pittet et al., 2006). 

Inom vården är den vanligaste smittvägen indirekt kontaktsmitta (Ericson & Ericson, 2009). 

Detta innebär att spridningen sker genom förorenade händer, föremål eller kläder från en 

individ till en annan med exempelvis sårsekret, urin eller blod. Smittkällor kan vara 

dörrhandtag, sängbord eller medicinteknisk utrustning (Socialstyrelsen, 2006). Det 

förekommer även direkt kontaktsmitta där smittan sprids direkt från en infekterad person till 

en annan. Detta kan ske genom ett infekterat sår, olika hudinfektioner och vissa 

luftvägsinfektioner (Ericson & Ericson, 2009). Vid luftburna infektioner såsom smittsam 

lungtuberkulos ska andningsskydd användas för att förhindra smittspridning 

(Socialstyrelsen, 2006). Världshälsoorganisationen (2011b) beskriver orsaker till 

smittspridning i miljöer som har begränsad tillgång till resurser. Det sker när personalen 

använder inadekvata handhygienrutiner och smittavfallshantering, samhället har dålig 
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infrastruktur samt bristfälliga nationella riktlinjer och regler. Personalen har bristfällig 

kunskap om infektionsbekämpningsåtgärder och säkerhetsriktlinjer kring injektion och 

blodtransfusioner, har inte tillräcklig skyddsutrustning, är underbemannade och har inte 

tillräckligt med utrymme för sina patienter (Världshälsoorganisationen, 2011b). 

Antibiotika och resistensutveckling 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är det viktigt att förhindra smittspridning inom vården 

eftersom det anses vara en del av den växande antibiotikaresistensproblematiken. 

Antibiotika är ett läkemedel som används för att angripa infektioner som beror på bakterier 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Vid antibiotikaresistens utvecklar bakterier ett motstånd till 

antibiotika och gör behandlingen vid infektioner svårare (Folkhälsomyndigheten, 

2017). MacGowan och Macnaugton (2013) menar att denna antibiotikaresistens är ett stort 

och alltmer växande problem i Sverige och resten av världen. Problemet uppstår på grund 

av att de antibiotika som finns idag inte kan bota bakterier som är resistenta. Nya 

antibiotikatyper behövs utvecklas för att kunna angripa de antibiotikaresistenta bakterierna. 

Bakterier som är resistenta mot de flesta antibiotika är Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) och Extended Spectrum Beta‐Lactamase E. Coli (ESBL). MRSA och ESBL 

har visat sig öka mortalitet och morbitet hos de patienter som är infekterade. ESBL är en 

antibiotikaresistent bakterie som förekommer i blodet och har en mortalitet av 32% jämfört 

med en mer antibiotikakänslig bakterie som har 17% mortalitet (Collignon, 2015). Collignon 

(2015) beskriver att det inte bara är de extra vårddagarna som är besvärande för patienten, 

utan också det ökade vårdlidande som medföljer en VRI. 

Den lidande människan 

Lidande är en del av en människas liv, en kamp mellan det onda och det goda, något som 

människan måste leva med (Eriksson, 1994). Lidande är inte en synonym till smärta, men 

det kan vara en del av kampen. När ett lidande uppstår vill människan veta varför. Lidande 

är en process där människan går från tvivel om meningen med lidandet till ett tillstånd av 

acceptans. De som fortfarande har frågor kring sitt lidande är inte redo för att genomgå 

lidandet. Efter att ha accepterat att lidandet finns kan människan få tillbaka sin värdighet. 

Det är ofta de närstående som fortfarande har frågor och söker förklaring för lidandet, med 

detta hoppas de att kunna bistå den som lider. Det blir oftast tvärtom och lidandet kan bli 

större (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande 

Sjukdom och dess behandling kan medföra ett lidande, det kommer oftast från att en 

behandling kan ge smärta (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande är uppdelat i två delar, den 

kroppsliga och den andliga delen. Smärtan är en kroppslig reaktion och är därmed en vanlig 

följd av lidande vid sjukdom. Människan ser oftast bara sin smärta eftersom det tar upp hela 

dennes uppmärksamhet, detta gör att det blir svårt att bekämpa lidandet. Det andliga lidandet 

orsakas av skam, förnedring och skuld kring sin sjukdom. Lidandet kan upplevas av 
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människan eller åstadkommas av närstående eller vårdpersonal. Vid behandling av sin 

sjukdom överlämnar människan makten till sjukhuset och dess rutiner. Människan förlorar 

även makten över sitt eget öde när den förs över till vårdpersonalen. Sjukdomslidande som 

begrepp ligger nära begreppet vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande 

Ett vårdlidande uppstår enligt Eriksson (1994) vid behandlingar och smärta av själva 

sjukdomen, som eventuellt vid en VRI orsakat av sjukvården. Vårdlidande handlar om 

fördömelse och straff, där patienten nonchaleras med utebliven karitativ vård. Vårdlidande 

innebär även utebliven eller icke-vård som förklaras som att ha en bristande förmåga att se 

och bedöma patientens behov. Utebliven eller icke-vård har många dimensioner och kan ses 

från små fel till mer omfattande vanvård. Sjukdomar och infektioner som uppstår på grund 

av vård är en av de dimensionerna av utebliven vård. Handlingar som skulle ha gjorts men 

inte blir utförda är en kränkning av patientens värdighet och ett sätt att utöva makt över 

patienten (Eriksson, 1994). Dahlberg (2002) beskriver att vårdpersonal ska hjälpa patienten 

framåt i sin hälsoprocess till en bättre hälsa eller vardagstillstånd. Även om sjukvården inte 

har med avsikt åstadkommit ett vårdlidande är det inte en ursäkt och det onödiga 

vårdlidandet bör elimineras (Dahlberg, 2002). 

Livslidande 

Bristande handhygienrutiner kan förorsaka sjukdomar som VRI vilket kan leda till ett ökat 

lidande hos patienten. Patienten kan på grund av nytillkomna symtom och sjukdomar 

uppleva sjukdomslidande, vårdlidande och även livslidande (Eriksson, 1994). Forsberg 

(2016) menar att patienter som redan har ett lidande belastas med ännu mer lidande som 

sjukdomslidande och vårdlidande som tillagts av vården (Forsberg, 2016). Sjukdomslidande, 

vårdlidande och patientrollen påverkar hela människan. Lidandet som patienten står inför 

kommer med hot mot patientens existens och hot mot förlust av självständighet och 

färdigheter. Patienter förlorar oftast orken att kämpa och en känsla av uppgivenhet ersätter 

motivation (Eriksson, 1994). En förlust av egenvärde och upplevelsen av att inte kunna bidra 

till samhället orsakar ett livslidande som kan bli så stort att patienten önskar att dö (Bergbom-

Engberg, 1991; Eriksson, 1994). Eriksson (1994) menar att sjuksköterskor kan lindra 

livslidande genom att inte kränka patientens värdighet, inte fördöma och inte utöva och 

missbruka makten, utan att ge patienten den vård den är i behov av. 

PROBLEMFORMULERING 

Handhygienrutiner har utvecklats från enkel handtvättning till vetenskapligt grundade 

myndighetsstyrda riktlinjer. Bristfällig handhygien ökar smittspridning av sjukdom och kan 

leda till VRI. Behandlingen för VRI är ofta antibiotika som kan leda till en ökad 

resistensutveckling som visat sig vara ett stort hot mot möjligheten att behandla 

infektionssjukdomar världen över. Antibiotikabehandlingarna leder inte enbart till fler 

vårddagar och stor ekonomisk börda för samhället men också till ett stort lidande för 
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patienten. Sjuksköterskan kan genom evidensbaserad vård och följsamhet till 

handhygienrutiner förebygga vårdlidandet som uppstår vid bristfällig handhygien. 

Följsamhet till handhygienrutiner är komplext. Denna studie undersöker vad som kan 

påverka följsamhet till handhygienrutiner. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva orsaker som påverkar sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer vid 

handhygien på sjukhus.  
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METOD 

Den metod som valdes var en litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017a). Detta innebär 

ett strukturerat arbetssätt för att få en överblick över befintlig forskning av ett problem inom 

ett visst avgränsat område. Det har sökts förståelse för helheten av problemet, kartlagts och 

skapat en ny översikt av området. I en litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ingå. Kvalitativ forskning används för att öka förståelsen av ett omvårdnadsproblem 

medan kvantitativ forskning används för jämförelser av olika mätningar av ett 

omvårdnadsproblem. Dessa sammanställs i statistiska resultat där det urskiljs vilken 

vårdhandling som ger bättre resultat (Segesten, 2017). Resultatet från de vetenskapliga 

artiklarna ska analyseras och ställas samman till en ny helhet. Utgångspunkten för den nya 

helheten är att omsätta resultatet till ny praktisk kunskap (Friberg, 2017a). 

Urval 

Urvalet bestod av artiklar som publicerades mellan åren 2013–2019 och var skrivna på 

engelska eller svenska. Artiklarna innehöll sjuksköterskeperspektiv och kontexten 

sjukhusvård. Inklusionskriterier var både kvalitativa och kvantitativa artiklar, sjukhusvård 

som innefattade både sluten somatisk vård och poliklinisk vård och att de var peer-reviewed. 

Henricson och Mårtensson (2017) beskriver att om en artikel är peer-reviewed innebär det 

att den gått igenom en vetenskaplig granskning av två till tre forskare inom olika delar av 

världen som är experter inom området (Henricson & Mårtensson, 2017). Exklusionskriterier 

var review-artiklar och artiklar utan etiskt tillstånd. Geografiskt urval var västvärlden. Ingen 

avgränsning gjordes angående sjuksköterskornas ålder, kön eller arbetslivserfarenhet. 

Datainsamling 

För att finna vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, Scopus och PubMed. 

CINAHL och Scopus är databaser som innehåller avhandlingar, tidskriftsartiklar och 

tidskrifter inom hälso- och vårdvetenskap. PubMed har ett stort register med tidskriftsartiklar 

och tidskrifter inom: bioinformatik, biomedicin, biovetenskap, hälso- och vårdvetenskap och 

kognitiv neurovetenskap. Sökningarna gjordes i dessa databaser som har samband med 

forskningsfrågan för att skapa en översikt av området, sedan gjordes specifika sökningar i 

flera omgångar för att finna det som var relevant till syftet. Sökorden var: hand hygiene, 

nurse, hospital, guideline adherence, compliance och behaviour. Sökorden användes i olika 

kombinationer med operatorerna AND och OR (Tabell 1). För att få med alla böjningar av 

sökorden användes trunkering (*) (Östlundh, 2017). Ulrichsweb användes för att identifiera 

tidskrifter som publicerar peer-reviewed artiklar (Ulrichsweb, 2019). Journal Citation 

Reports användes för att utvärdera om tidskrifterna var citerade av andra akademiska 

journaler (InCites Journal Citation Reports, 2018). Artiklarna granskades utifrån en 

granskningsmall för kvalitativa- och kvantitativa artiklar beskrivna av Friberg (2017b) 

(Bilaga 1). Tillsammans med granskningsmallen togs ställning om artiklarna kunde svara på 

syftet och höll en god kvalitet. Granskningsmallen utgjordes av frågor som tydliggjorde 

aspekter om artiklarnas syfte, metod, resultat, etiska överväganden och helheten. Om 
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aspekterna var tydliga och relevanta ansågs artikeln ha god kvalitet. Frågorna som 

besvarades i mallen gjorde att innehållet klargjordes med en ökad förståelse för de enskilda 

artiklarna samt gav en uppfattning om artiklarnas kvalitet. En artikelmatris gjordes som gav 

en översikt över artiklarnas syfte, metod, perspektiv och resultat (Bilaga 2). Totalt kom tio 

vetenskapliga artiklar fram varav sex kvantitativa, en kvalitativ och tre kombinerade med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Tabell 1. Artikelsökning 

Databas 

Datum 

Sökord Extra 

avgränsningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1.CINAHL 

22-01-2019 

Nurse* AND "guideline 

adherence" AND "hand 

hygiene" AND hospital 

Peer-reviewed 

English 
language 2013–

2019  

27 27 15 10 2 

2.Scopus 

22-01-2019 

Nurse* AND "guideline 
adherence" AND "hand 

hygiene" AND hospital 

Article, English 

language 

2013–2019 

101 101 65 29 6 

3.PubMed 

22-01-2019 

  

Nurse OR nurses AND 

"hand hygiene" AND 
"guideline adherence" 

AND hospital 

Journal article 

2013-2019 
humans, 

English 

language 

67 67 30 17 1 

4.Scopus 

23-01-2019 

Compliance AND "hand 

hygiene" AND 

behaviour* AND nurse*  

  

Article, English 

language 2013-

2019 

23 23 15 9 1 

Analys 

Datamaterialet analyserades enligt en modell beskriven av Friberg (2017a). Detta innebär en 

rörelse från en helhet till delar som skapar en ny helhet (Friberg, 2017a). Artiklarna lästes 

med ett öppet förhållningssätt först var för sig och därefter tillsammans. Innehållet 

diskuterades sedan för att förstå studiernas helhet. Fokus lades på att identifiera varje artikels 

nyckelfynd. Därefter lästes studiernas resultat noggrant för att urskilja likheter och 

skillnader. Likheterna som var relevanta till syftet färgmarkerades med tuschpennor i olika 

färger. Dessa fördes samman i en översikt som gav en tydlig bild av alla likheter. Därefter 
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grupperades likheterna och tre nya huvudkategorier och åtta underkategorier skapades.  Med 

denna analys skapades en ny helhet som utformade resultatet för denna litteraturstudie. 

Etiska överväganden 

I denna litteraturöversikt följdes forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet (2002). 

Kännedom om normer, värderingar och principer har lästs igenom och diskuterats. Bara de 

artiklar som innehöll etiskt tillstånd inkluderades i resultatet. Referenserna hanterades på 

korrekt sätt enligt American Psychological Association- referenshantering (APA) och 

uppdaterades fortlöpande under studiens gång. Ett resonemang fördes angående 

förförståelse. Forsberg (2016) menar att när letandet efter sanning sker ska det vara på ett 

ärligt och öppet sätt fast resultatet sätts emot förförståelsen (Forsberg, 2016). Data som 

användes var inte plagierad, fabricerad eller falsifierad på något sätt. Resultatet har beskrivits 

i sin helhet. Ämnet handhygien återfinns i vårdvetenskapen som forskats tidigare och 

behöver uppdateras kontinuerligt. Forskning ska ha ett väsentligt värde och inom 

humanforskning ska en studie vara till nytta för samhället, individen och professionen 

(Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom tre huvudkategorier och åtta underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Risk för smittspridning 

 

• Skydda sig själv, kollegor och närstående 

• Skydda patienten 

 

Omgivningens villighet att ge återkoppling 

 

 

• Medarbetare behöver påminna varandra 

• Behövs ökad vaksamhet kvällar och helger  

• Belöning och beröm från ledning 

motiverar 

 

Brister i organisationen 

 

• Brister i arbetsmiljön 

• Fortbildningsinsatser 

• Tung arbetsbelastning framtvingar 

prioritering 

 

Risk för smittspridning 

Huvudkategorin handlar om att rädslan för att föra smitta vidare påverkar sjuksköterskors 

följsamhet till handhygien. Detta innefattar att skydda sig själv, kollegor och närstående samt 

att vilja skydda patienter från infektioner. 

Skydda sig själv, kollegor och närstående 

En sjuksköterska anser att följsamheten till handhygienrutiner ökar när kollegor påminner 

varandra om vilka sjukdomar en patient har och vikten av att skydda sig själv (Kwok, Harris 

& McLaws, 2017). Det finns ökad följsamhet till handhygien när det fanns en risk för att 

komma i kontakt med kroppsvätskor som kan vara smittbärande (Lytsy, Melbarde-Kelmere, 

Hambraeus, Liubimova & Aspevall, 2016; dos Santos et al., 2013). Sjuksköterskor skyddade 

sig själva från patientens infektioner genom att använda alkoholgel på händerna oftare efter 

än före patientkontakt (Parks, Schroeder & Galgon, 2015; dos Santos et al., 2013; Lebovic, 

Siddiqui & Muller, 2013). De upplever att de ville tvätta händerna efter upplevelsen att 

händerna blivit smutsiga efter patientkontakten. Det kändes mer bekvämt att ha rena händer 

(Battistella, Berto & Bazzo, 2017). God handhygien utfördes av sjuksköterskorna för att 
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skydda sig själva från infektioner som patienten bär med sig och för att skydda sina kollegor 

(White et al., 2015). En annan orsak till att följa handhygienrutiner var att skydda sina 

närstående hemma och att inte ta med sjukdomar hem (Ibrahim, Chow, Poh, Ang & Chow, 

2018). 

Skydda patienten 

För att skydda en patient som är infektionskänslig har sjuksköterskor högre följsamhet till 

hygienrutiner före aseptiska moment än efter (dos Santos et al., 2013). En sjuksköterska 

berättar om en situation där det upplevdes att det var viktigare att rädda en patient från ett 

fall än att hinna utföra handhygien innan. De ansåg att rädda patienten från fallet var 

viktigare än korrekt utförd handhygien. Däremot var det större chans att sjuksköterskor tog 

handhygienrutiner i anspråk just för att de bryr sig om sina patienter och har en tendens att 

vara känslomässigt motiverade (Ibrahim et al., 2018). Det visade en högre följsamhet till 

handhygienrutiner på en neonatal intensivvårdsavdelning. Det föredrogs tvål och vatten före 

alkoholbaserad handdesinfektion för att skydda de infektionskänsliga unga patienterna 

(Lebovic et al., 2013). 

Omgivningens villighet att ge återkoppling 

Huvudkategorin handlar om att personer i sjuksköterskans omgivning och deras vilja och 

mod att ge respons påverkar följsamheten till handhygien. Detta innefattar att medarbetare 

behöver påminna varandra, att det behövs ökad vaksamhet kvällar och helger samt att 

belöning och beröm från ledningen motiverar. 

Medarbetare behöver påminna varandra 

Påminnelser från kollegor och patienter att utföra handhygienrutiner upplevdes kunna öka 

följsamheten till handhygienrutiner. Sjuksköterskor kände att det var svårt att påminna andra 

i teamet att utföra handhygien och var därför ovilliga att påminna andra i teamet att följa 

handhygienrutiner (Ibrahim et al., 2018). På en medicinsk avdelning upplevde 10 av 12 

sjuksköterskor att det kändes fel att påminna kollegor att använda handhygienrutiner och att 

det inte var en del av deras kultur att göra detta. I jämförelse med den kirurgiska avdelningen 

där alla 12 av sjuksköterskorna var bekväma i att påminna varandra. På denna avdelning 

beskrevs relationerna mellan sjuksköterskorna mer bekväma och sociala och att detta kunde 

vara den stora skillnaden för att förbättra följsamheten vid handhygienrutiner (Kwok et al., 

2017). Om påminnelserna gavs på ett positivt och trevligt sätt ökade följsamheten men om 

de gavs på ett sätt som fick sjuksköterskorna att känna sig illa till mods minskade 

mottagligheten av påminnelserna (Ibrahim et al., 2018). Av de olika yrkeskategorierna var 

sjuksköterskor de som ville få feedback på handhygienrutiner för att kunna förbättra 

rutinerna i praktiken. Att ha 100% följsamhet till handhygienrutiner upplevdes som en 

överdrift men att ligga runt 70–80% uppfattades som rimligt men bara om sjuksköterskorna 

arbetade som ett team. En del av följsamheten var att de kände att andra i teamet kunde bli 

upprörda och ge feedback om handhygienrutiner inte utfördes korrekt (Ibrahim et al., 2018). 
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Det upplevdes som att påminnelser från teamledaren var ett effektivt sätt att få högre 

följsamhet. Däremot att få påminnelser av sina sjuksköterskekollegor kunde kännas otrevligt 

(Ibrahim et al., 2018). Sjuksköterskan som var teamledare för dagen delade ut 

handhygienstatistik dagligen och det upplevdes positivt. Den teamledande sjuksköterskan 

hängde statistiken på väggen och det upplevdes att hen var en bra teamledare. Det upplevdes 

av sjuksköterskor att de kunde ge påminnelser att utföra handhygien till underordnad 

personal, men inte till läkare eller andra högre i hierarkin. Det ansågs att överläkaren var en 

förebild för att utföra handhygien för hela teamet som inkluderar sjuksköterskor (Kwok et 

al., 2017). 

Behövs ökad vaksamhet kvällar och helger 

I en grupp av 34 sjuksköterskor visades ingen skillnad på följsamhet till handhygien relaterat 

till vilken tidpunkt det var på dagen. Däremot visades en högre följsamhet på vardagar än på 

helgdagar. Det mättes även en högre följsamhetsfrekvens för måndagar mot en lägre 

följsamhetsfrekvens till fredagar då teamet närmade sig helgen (Scheithauer, Batzer, Dangel, 

Passweg & Widmer, 2017). Det visade sig att sjuksköterskor gav varandra fler påminnelser 

att utföra handhygien på vardagar än på helgdagar (Kwok et al., 2017). Sjuksköterskor 

upplevde en högre följsamhet till handhygienrutiner på dagtid än på kvällstid. En 

sjuksköterska berättade om att det upplevdes som att på kvällen fanns det inte andra kollegor 

som kunde ge feedback och att den högre arbetsbelastningen på kvällen bidrog till en lägre 

följsamhet (Ibrahim et al., 2018). Sjuksköterskorna berättar att de inte kände sig motiverade 

att utveckla en vana för att utföra handhygien vid början av varje arbetspass för att de ansåg 

att de inte var del av ett starkt professionellt team (Battistella et al., 2017). 

Belöning och beröm från ledningen motiverar 

Det fanns en ökad följsamhet som sjuksköterskor ansåg kom med hjälp av sjukhusledningens 

inflytande och beröm. Det ansågs att beröm och belöning för god utförd handhygien skulle 

motivera teamet att utföra handhygienrutiner. Det upplevdes som positivt att 

sjukhusledningen skulle anställa en handhygienkommitté för att överse god handhygien 

(Ibrahim et al., 2018). Sambandet mellan sjukhusets kultur och personalens motivation kan 

inspirera sjuksköterskors positiva och negativa attityder och påverkar kvaliteten på 

utförandet av handhygienen (Kwok et al., 2017). Sjuksköterskor kände att de inte ville utföra 

god handhygien om de inte gavs utrymme att utföra handhygienrutinerna med perfekt teknik. 

Denna negativa attityd ledde till lägre följsamhet (Battistella et al., 2017). 

Brister i organisationen 

Huvudkategorin handlar om att brister i organisationen påverkar följsamheten till 

handhygien. Organisationen kan vara en resurs eller ett hinder i följsamheten. Detta 

innefattar brister i arbetsmiljön, fortbildningsinsatser samt en tung arbetsbelastning som 

framtvingar prioritering. 
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Brister i arbetsmiljön 

Det ansågs att hygienutrymmen i arbetsmiljön såsom toaletter och handfat upplevdes som 

smutsiga. Sjuksköterskor föreslog att toaletter och handfat får en färgkod som visar 

kontaminationsgraden, så att de vet när de ska tvätta händerna. Även smycken och naglar 

upplevdes som smutsiga (Battistella et al., 2017). Placeringen av 

handdesinfektionsprodukter ökade antalet utförda handhygienmoment som ledde till en ökad 

följsamhet till handhygienrutiner. Det visade en högre följsamhet av handhygien efter att ha 

fått tillgång till personliga handhygiendesinfektionsflaskor (Parks et al., 2015). En negativ 

orsak till följsamhet av handhygienrutiner upptäcktes när sjuksköterskor använde handskar 

istället för en fullständigt utförd handhygienrutin eftersom det anses vara dåligt för huden 

att använda produkter på händerna som kunde utlösa hudirritation (Lytsy et al., 2016; 

Ibrahim et al., 2018). Sjuksköterskorna diskuterade handtvättning och arbetsmiljöns 

påverkan. Arbetsmiljöns utseende tycktes bidra till en “feel good” känsla vilket ger en 

behaglig och givande upplevelse av arbetsmiljön som kan öka följsamheten till 

handhygienrutiner (Battistella et al., 2017). Sjuksköterskor ansåg att de helst vill ha 

information och uppmaning i form av planscher från sjukhusledningen i deras arbetsmiljö 

istället för personliga påminnelser av teamet. Sjukhusledningen utförde obligatoriska 

granskningar där sjuksköterskorna blev observerade på utförandet av handhygien. 

Sjuksköterskorna ansåg att de tyckte att deras följsamhet till handhygien var hög och att det 

var på grund av observationerna och de obligatoriska granskningarna (Kwok et al., 2017). 

Fortbildningsinsatser 

Utbildning ansågs vara ett av kriterierna för att höja följsamhet till handhygien. En ökning 

av följsamhet till handhygienrutiner visades i Sverige, Litauen och Ryssland (Lytsy et al., 

2016). En högre följsamhet på grund av utbildning visades även i en annan studie. 

Utbildningen bestod av information om rutiner för alkoholbaserad handdesinfektion och 

vikten av att ta av smycken och inte ha långa naglar eller plastnaglar. Inom ämnet naglar och 

smycken fanns det en ökad förståelse för dess betydelse för smittspridning (Korhonen et al., 

2015). Handhygienpåminnelser är sedan 2009 en del av utbildningen på en kirurgisk 

avdelning. Sjuksköterskor uppgav att de innan utbildningen inte alls var bekväma att ge 

påminnelser till andra, men var bekväma med att ta emot påminnelser. Efter utbildningen 

förbättrades attityden till att ge varandra påminnelser (Kwok et al., 2017). 

Tung arbetsbelastning framtvingar prioritering 

Ju högre arbetsbelastning sjuksköterskorna upplevde desto mindre följsamhet till 

handhygienrutiner (Scheithauer et al., 2017; Kwok et al., 2017). Utöver den tunga 

arbetsbelastningen är det prioriteringar inom arbetet som gör att de glömmer 

handhygienrutiner, men de är medvetna om att de ska utföras (Ibrahim et. al, 2018). Däremot 

mättes ingen association mellan följsamhet och arbetsbelastning när det handlar om 

alkoholbaserad handdesinfektion (Lebovic, et. al., 2013). Arbetsbelastning är associerad 

med en känsla av tidsbrist (Kwok et al., 2017). Sjuksköterskor upplever att det inte fanns 

tillräckligt med tid att utföra handhygien och därför påverkades följsamheten negativt (Lytsy 
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et al., 2016). En sjuksköterska upplever att handhygienrutinerna kan förbättras om 

personalen hade haft mer tid (Kwok et al., 2017). På en akutmottagning där det ska gå fort 

och ge snabba resultat upplevdes tidsbrist. Det upplevdes att det tar för lång tid att tvätta 

händer i relation till den akuta situation som uppstår (Battistella et al., 2017). 

Resultatsammanfattning 

Orsaker för följsamhet till handhygienrutiner har visat sig ha flera olika dimensioner. Risken 

för smittspridning och infektioner som kan göra dem sjuka gjorde att sjuksköterskor ville 

skydda sig själva, kollegor, närstående och patienter. Sjuksköterskor som är personligt 

involverade i patienters fall och bryr sig har en högre följsamhet till handhygienrutiner. 

Omgivningens villighet att ge återkoppling har ett stort inflytande i hur ofta 

handhygienrutiner blir utförda. Teamet ger varandra påminnelser om att utföra handhygien. 

Påminnelserna ges oftare under vardagar och dagtid. Följsamheten sänktes när påminnelsen 

inte gavs med respekt vilket bidrog till en negativ känsla. En stark teamledare visade sig vara 

en utmärkt person att ge påminnelser om handhygienrutiner till sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal. Påminnelser som kunde ges i form av statistik på slutet av dagen vid 

överrapporteringen upplevdes som positiv. Sjuksköterskorna upplevde att belöning och 

beröm från ledningen vid utförd handhygien var en positiv motivation till att fortsätta utföra 

god handhygien. Brister i organisationen kan hindra följsamheten till handhygien. 

Förändring i arbetsmiljön som lätt tillgänglighet till desinfektionsprodukter ökar 

följsamheten till handhygienrutiner. Tung arbetsbelastning upplevdes även som en orsak till 

att inte ha tid till att kunna utföra korrekt handhygien. Genom utbildning kan medvetenhet 

om handhygienrutiner och desinfektion öka förståelsen för vikten av god handhygien.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet för litteraturöversikten användes en metod av Friberg (2017a). 

Metoden är enligt Friberg (2017a) att söka evidens för åtgärder eller omvårdnadshandlingar. 

Metoden skapar förståelse för ett fenomen eller problem och kartlägger en översikt av ett 

område som i detta fall är följsamhet till handhygien på sjukhus. Denna sort av 

litteraturöversikt var den mest lämpliga metoden för att kunna få en helhetsbild utifrån 

sjuksköterskeperspektivet. För att få ett brett resultat inom detta område valdes artiklar där 

både kvantitativa och kvalitativa synvinklar ingår. Detta gav utrymme till både mätbar och 

upplevd följsamhet som bidrog till en djupare förståelse av området. Det kan diskuteras om 

en annan metod som exempelvis intervjuer hade kunnat vara lämplig, men då presenteras 

enbart den upplevda följsamheten av en viss begränsad grupp sjuksköterskor. Eftersom en 

sådan studie inte ger en helhetsbild av området ansågs litteraturöversikt vara den mest 

lämpliga metoden. 

Databassökningen blev utförd efter ett möte med en bibliotekarie som kunde bidra med ny 

värdefull kunskap om hur databassökning kan genomföras. Bibliotekarien visade olika 

söktekniker och arbetssätt för att hitta synonymer till sökorden för att fånga in alla möjliga 

böjningsformer. Denna teknik som heter trunkering bör enligt Östlundh (2017) göras vid 

nästan alla sökord. Dessa trunkeringar gav färre, men mer relevanta träffar för denna studiens 

syfte. Databaser som användes var PubMed, CINAHL och Scopus som innehåller artiklar 

och annat material inom hälso- och sjukvård. För att kunna hitta artiklar som svarar på syftet 

var allomfattande databaser lämpliga. Databaserna visar även den allra nyaste forskningen 

inom området som passade väl in i urvalet av årtalen som var 2013 och framåt. Dessa årtal 

valdes för att få med den senaste forskningen angående följsamhet eftersom forskning inom 

handhygien och VRI utvecklas kontinuerligt. Bryman (2014) menar att om det handlar om 

ett pågående fenomen som handhygien och dess forskning är, ska beslut om årtal vara mera 

öppet och inte ha ett tak (Bryman, 2014). Bibliotekarien upplyste även om Ulrichsweb och 

Journal Citation Reports för att kunna avgöra tidskriftens pålitlighet. Detta är viktigt för att 

få en bild av tidskriftens granskningsprocess och därmed få så god uppfattning som möjligt 

om artiklarnas trovärdighet. Trovärdighet är enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att den 

framtagna kunskapen och resultatet är rimligt i förhållande till studien och att resultatet har 

en giltighet. Trovärdigheten bidrar till att denna litteraturöversikts resultat grundades på 

artiklar som hämtades från respekterade tidskrifter. Detta i sig är inte en försäkring på 

artikelns kvalitet, men ger en god utgångspunkt för kvalitetsgranskning eftersom tidskriften 

bidrar med peer-review. 

Inklusionskriterie för geografiskt urval var västvärlden för att kunna jämföra följsamheten 

till handhygien under liknande förutsättningar. En jämförelse av följsamhet till handhygien 

i utvecklingsländer skulle kunna ge en inkorrekt eller vinklad bild av helheten eftersom 

resurserna och tillgång till kunskap kan vara bristande. Bryman (2014) menar att en 

jämförelse mellan olika populationer som inte har likheter som faller inom urvalsramen kan 

ge ett missvisande resultat (Bryman, 2014). Ett annat inklusionskriterie var att utgå från 
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sjuksköterskeperspektivet inom sjukhusvård. För att kunna besvara syftet var detta 

perspektiv en given infallsvinkel. Målet var att beskriva sjuksköterskors följsamhet som 

enbart framkommer när sjuksköterskeperspektivet är studerat. Artiklarna kunde innehålla 

data om annan vårdpersonal, men sjuksköterskeperspektivet i de artiklarna presenterades 

separat. 

Resultatets trovärdighet anses vara stark eftersom metoden är lämplig att använda för att 

kunna besvara syftet. Skott (2017) samt Bryman (2014) beskriver trovärdighet som att följa 

analysmetoden och presentera resultatet som det är. Pålitlighet av studien visas i 

analysrubriken som beskriver hela analysprocessen samt att beskriva de etiska överväganden 

som förförståelse diskuterades. Pålitligheten av studier visas när alla processer i studien är 

öppna, välbeskrivna och fullständiga (Priebe & Landström, 2017; Bryman, 2014). 

Bekräftelsebarheten beskrivs av Mårtensson och Fridlund (2017) som en tydligt beskriven 

analysprocess och att under processens gång granska sitt ställningstagande och förförståelse 

kontinuerligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under rubriken analys beskrivs 

tillvägagångsättet utförligt och i sin helhet som sedan diskuteras i metoddiskussionen. Innan 

studien påbörjades diskuterades eventuell förförståelse. Diskussionen ledde fram till att 

förförståelse kunde uppstå efter verksamhetsförlagt utbildning och tidigare 

arbetslivserfarenheter där handhygienrutiner utförs eller glöms. För att undvika så mycket 

som möjligt att inte låta förförståelse ha inflytande på resultatet och valet av artiklarna 

försökte ett öppet förhållningssätt användas så att denna kunskap inte gjorde att resultatet 

påverkades. Alla artiklar som kom fram ur sökningarna granskades utifrån en mall och de 

som höll kvaliteten användes, inga valdes bort på grund av en tidigare förförståelse. För att 

studien ska uppnå överförbarhet krävs att resultatet är beskrivet tydligt och att studien har 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Överförbarhet är hur studien kan användas i liknande kontexter både nationellt och 

internationellt (Bryman, 2014). Denna studies resultat kan överföras till en annan kontext, 

då följsamhet till handhygien finns inom alla olika områden av hälso- och sjukvård. 

Resultatet kan anses vara överförbart till andra professioner inom hälso- och sjukvården 

eftersom handhygienrutiner inte enbart utförs av sjuksköterskor. Annat övervägande var att 

denna litteraturstudie ska ha nytta för att förbättra vården och patientsäkerheten. Det anses 

vara etiskt oförsvarbart om ämnet inte kan bidra med ny kunskap. Kjellström (2017) anser 

att humanforskning ska ha nytta för samhället, individen och professionen för att kunskapen 

ska kunna användas inom dessa områden för att förbättra vården för alla dessa aktörer. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att följsamhet till handhygien påverkas av risk för smittspridning. 

Att skydda sig själv från infektioner konstateras även av Cole (2008) som beskriver att 

personliga känslor som exempelvis att skydda sig själv har betydelse för följsamhet till 

handhygienrutiner. Beslutstagande vid de olika vårdmomenten är präglat av tidigare 

personliga känslor och erfarenheter som ofta går emot vetenskaplig forskning inom 

handhygien (Cole, 2008). Evidensbaserad vård är en del av sjuksköterskans 

kärnkompetenser som gör att patientens säkerhet står i fokus. Att sjuksköterskors motivation 

till att utföra handhygien är baserad på att skydda sig själv, närstående och kollegor, är inte 
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problematiskt i sig eftersom handhygienrutiner blir utförda. Det är däremot inte önskvärt 

eftersom motivationen till följsamheten bör komma från vetenskaplig forskning. Det är 

patienten och patientsäkerheten som ska prioriteras utifrån evidensbaserad vård. Det kan 

upplevas kränkande om patienter märker att lagen inte eftersträvas och att de blir 

försummade. Enligt Eriksson (1994) ska sjuksköterskor skydda patienter från kränkning 

(Eriksson, 1994). Det är en balansgång mellan att bevara patientens integritet och att fullgöra 

handhygienrutiner. Fokus ska ligga på hög patientsäkerhet för alla, men att inte glömma 

människan bakom patienten. Resultaten tydliggör att skydda patienter mot VRI är en orsak 

att sjuksköterskor följer handhygienrutiner. Patienten ska skyddas mot skador orsakade av 

vården (SFS 2010:659; Institute of Medicine of the National Academies, 2003; International 

Council of Nurses, 2012). Säker vård handlar om att skydda patienter mot vårdskador såsom 

VRI men även mot det vårdlidande som de kan orsakas av (Institute of Medicine of the 

National Academies, 2003; Forsberg, 2016). Värdegrunden som sjuksköterskan bör utgå 

ifrån är att vårda, hjälpa och finnas till för patienten. Sjuksköterskan ska göra allt för att 

förebygga vårdlidande för patienten (Eriksson, 1994). Eriksson (2000) menar att 

sjuksköterskan inte bara har ett juridiskt ansvar, utan även ett moraliskt ansvar (Eriksson, 

2000). Därför borde handhygienrutiner ses som något som alltid ska göras i alla lägen. Även 

Nightingale (1859) konstaterar att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder främjar patientens 

tillfrisknande där renlighet och handhygien är en viktig del av patientens vård (Nightingale, 

1859). Resultaten visar att om sjuksköterskor bryr sig om sina patienter är följsamheten till 

handhygienrutiner högre. Detta beskriver även Bassett (2002) som menar att en 

sjuksköterska som bryr sig skapar en relation med patienten och kan ge en god vård. Inte 

bara yrkeskunskap är viktigt, men även respekt och empati (Bassett, 2002). Detta avspeglas 

även i en situation där sjuksköterskan prioriterar patientens akuta säkerhet mot fall före 

handhygien. För att bygga denna relation baserad på respekt och empati föreslås att 

sjuksköterskor spenderar så mycket tid med patienten som möjligt. Att kunna se helheten 

och patienten som människa är en god förutsättning för att känna empati och respekt. 

Av resultatet framkommer att omgivningens villighet till att ge återkoppling om handhygien 

påverkar följsamheten. Teamet som är sjuksköterskans utgångspunkt och bas i arbetet är av 

stor betydelse. Teamarbete finns med som en av de sex kärnkompetenserna som en 

sjuksköterska ska behärska (Institute of Medicine of the National Academies, 2003).  

Resultaten tydliggör även att sjuksköterskorna ger varandra påminnelser om att utföra 

handhygien men att alla inte är bekväma att ge denna sort av feedback. Detta kan leda till att 

vissa handhygienrutiner inte görs och döljs. Sexton (2000) menar att sjuksköterskor ibland 

kan dölja eller förneka sina fel och sedan inte vilja diskutera det med sina kollegor i teamet 

(Sexton, 2000). Om feedback ges på ett respektfullt sätt kommer feedback att tas emot väl. 

Det är därför värdefullt för sjuksköterskor att medverka i ett team där alla kan känna sig 

trygga. Denna trygghet leder till en bättre teamsamverkan, kvalitetsutveckling och en högre 

kvalitet på vården (Rafferty, Ball & Aiken, 2001). Bajnok et al. (2012) hävdar att en 

utbildning i teamsamverkan resulterar i en säker vård för patienten. Med en ständig 

påminnelse och feedback om att utföra den viktiga handhygienen sätts patientsäkerheten i 

fokus. Sjuksköterskor har därför ett eget professionellt ansvar att alltid arbeta mot att styrka 

teamet och att behandla sina kollegor med respekt så att patientsäkerheten står högt i fokus. 
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Resultaten visar även att sjuksköterskorna upplever att påminnelser från sjuksköterskan som 

teamledare hjälper teamet att få en ökad följsamhet till handhygienrutiner. Forsberg (2016) 

skriver att en teamledare kan ge teamet ett gemensamt mål som alla arbetar emot (Forsberg, 

2016). Sjuksköterskan har inte bara en vårdande roll, utan även en ledande och handledande 

roll i omvårdnaden (Furunes, Kaltveit & Akerjordet, 2018). Larsson och Sahlsten (2016) 

beskriver att sjuksköterskan ska handleda ny vårdpersonal och nya kollegor så att 

patientsäkerhet fokuseras. Exempel här kan vara att använda handskar och förkläden. För att 

kunna samarbeta med kollegor ska ett gott arbetsklimat skapas så att äkthet och ärlighet får 

utrymme och att sjuksköterskan med gott självförtroende kan ta rollen som förebild (Larsson 

& Sahlsten, 2016). Sjuksköterskor ska som ledare skydda patienten från kränkning och 

kunna ge feedback till sina kollegor om de upptäcker sådana kränkningar (Larsson & 

Sahlsten, 2016). Stanley (2008) beskriver kongruent ledarskap där sjuksköterskan kan leda 

genom att visa ett tydligt motiv och mål kring vård och vårdande av patienter. Det är viktigt 

att skapa goda interpersonella relationer och ha ett effektivt sätt att kommunicera med 

medarbetare (Stanley, 2008). Chavez och Yoder (2015) menar att sjuksköterskan kan med 

sin direkta och effektiva kommunikation dela med sig av sina kliniska observationer och 

åsikter vilket i sin tur inspirerar och motiverar sjuksköterskor (Chavez & Yoder, 2015). Av 

resultaten framkommer att sjuksköterskan som teamledare vid daglig överrapportering tar 

fram statistik på hur väl handhygienen har följts. Detta upplevs positivt och motiverande för 

teamet att fortsätta hålla god handhygienstatistik. I denna situation tar sjuksköterskan som 

teamledare en stark och tydlig ledning över teamet, vilket visar att följsamheten förbättras. 

Ett diskussionsmoment vid överrapportering kan införas och ledas av en sjuksköterska där 

dagens följsamhet till handhygienrutiner diskuteras och alla kollegor kan få fram sina åsikter, 

tankar och känslor. 

Resultaten tydliggör att det finns brister i organisationen. Det finns ett samband mellan hög 

arbetsbelastning och låg följsamhet till handhygienrutiner som i sig leder till ökad frekvens 

av VRI och för tidigt dödsfall (Socialstyrelsen, 2018). Nytillkomna sjukdomstillstånd leder 

till ett ökat sjukdomslidande för patienten (Eriksson, 1994). Hög frekvens av VRI leder till 

att fler patienter stannar kvar på sjukhuset med utökade vårddagar som följd (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017; Världshälsoorganisationen, 2009). De extra vårddagarna 

leder till högre arbetsbelastning och mindre tid att utföra handhygienrutiner som i sig tar tid 

att utföra. Detta stämmer väl med att sjuksköterskor känner att de inte har tid att utföra 

korrekta handhygienrutiner. En hög arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskor glömmer 

att utföra handhygienrutiner korrekt. Detta är även i linje med en studie av Choo, Hutchinson 

och Bucknall (2010) som beskriver att en hög arbetsbelastning leder till utmattning och 

bristande följsamhet till arbetsrutiner. Det kan betyda att patientsäkerheten riskeras vilket är 

en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Institute of Medicine of the National Academies, 

2003). För att minimera riskerna för patienter att drabbas av VRI och säkerställa en säker 

vård krävs att sjuksköterskor får mer tid så att hygienrutiner kan följas. Att sjuksköterskor 

behöver få avlastning när arbetsbelastningen är för hög är något som även Choo et al. (2010) 

och Aiken et al. (2014) fann i sin forskning. Resurser i form av produkter såsom handskar 

och annat handhygienmaterial kan ge en negativ orsak till utförandet av handhygienrutiner, 

sjuksköterskor vill undvika hudirritation av alkoholgel och den frekventa handtvättningen. 

Larson et al. (2006) beskriver att ett sådant undvikande av handhygienprodukter kan ha en 

negativ effekt på följsamhet till handhygienrutiner och att organisationer rekommenderar att 
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ta hänsyn till detta när produkterna inköps. Om resurserna som desinfektionsgel finns 

lättillgängliga ökar däremot följsamheten. Orsaken till det kan vara att personalen inte 

behöver utöva några extra handlingar som att leta efter handdesinfektionsprodukter och 

därmed inte förbrukar den redan begränsade tiden. Detta leder till brist på tillgänglighet och 

resurser. Bristen på resurser påverkar bemanning på ett negativt sätt, om sjukhusets ledning 

inte frigör en del av budgeten till utbildning, handhygienprodukter och bemanning kommer 

arbetsbelastningen att drabbas. Sjuksköterskorna blir tvungna att göra samma arbete med 

mindre personal och mindre tilldelad tid som riskerar patientsäkerhet och vårdkvaliteten 

(Khademi, Mohammadi & Vanaki, 2015). Det är därför värdefullt att utöka personalstyrkan 

för att underlätta arbetsbelastning och tidsbrist. Det är viktigt för sjukhusledningen att satsa 

på sjuksköterskor att möjliggöra de bästa förutsättningar till att kunna utföra god 

handhygien. Det har visat sig att belöning och beröm ökar motivation till följsamhet, om 

sjukhuset frigör budget och tar hand om sina anställda kommer det underlätta arbetet. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om orsaker som påverkar sjuksköterskors 

följsamhet till riktlinjer vid handhygien på sjukhus. Brister på handhygienrutiner och dess 

följsamhet kan genom smittspridning leda till VRI. VRI orsakar i sin tur ett ökat lidande för 

patienten som kan förebyggas av sjuksköterskan. Sjuksköterskor har enligt yrkets sex 

kärnkompetenser skyldighet till patienten att utöva evidensbaserad vård och att följa 

handhygienrutiner. Denna studie har både orsaker som ökade och som minskade 

följsamheten. Resultaten visar att risk för smittspridning påverkar följsamhet till 

handhygien. Sjuksköterskor vill skydda sig själva och andra mot infektioner. Det visar sig 

att personliga känslor präglar det evidensbaserade beslutsfattandet. Omgivningens villighet 

att återkoppla om handhygien har stor betydelse för följsamheten till handhygien. 

Sjuksköterskan är del av ett större team. Teamet och deras feedback kan höja följsamheten 

om feedback ges med respekt och omtanke för att stötta varandra. Att ge varandra i teamet 

påminnelser ökade sjuksköterskors följsamhet. En stark teamledare visar sig vara väsentlig 

för att se till att sjuksköterskan kan känna sig trygg i teamet och få återkoppling om 

handhygien. För att inte riskera patientsäkerheten är inte enbart omgivningen av stor 

betydelse för följsamhet men även organisationen där sjuksköterskor arbetar. 

Organisationens brister som tung arbetsbelastning påverkar följsamheten negativt där 

sjuksköterskor är i behov av mer tid till att kunna utföra handhygienrutiner i sin helhet. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Den här litteraturöversikten har visat att det finns ett kontinuerligt behov av förståelse inom 

följsamhet till handhygienrutiner för sjuksköterskor samt sjukhusledningen. Medvetenhet 

om dessa orsaker kan hjälpa sjuksköterskor att resonera kring deras egna handhygienrutiner 

och varför det inte följs. Fokus ska även vara på den ledande rollen som en sjuksköterska 

har gentemot andra i teamet och studenter. Förslag till fortsatt forskning kan vara att inrikta 

sig på patientens perspektiv. För att få en helhetsbild av ämnet följsamhet till 

handhygienrutiner kan det vara värdefullt att inte bara studera sjuksköterskeperspektivet, 
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men även patientens upplevelser. Det är patienten som drabbas av bristen på utförd 

handhygien, VRI och vårdlidande. Detta gör att deras uppfattning och synvinkel av vården 

är en väsentlig del av helheten. Förbättringsarbete kan utvecklas med hjälp av studien i 

kombination med annan forskning inom området för att höja följsamheten till handhygien. 

Målen för sådana insatser ska vara att minska patienters lidande, öka följsamhet till 

handhygienrutiner samt att sänka bördan på samhället.  
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Bilaga 1. Granskningsmall 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier enligt Friberg (2017).  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  
 

  

Granskningsfrågor för kvantitativa studier enligt Friberg (2017).  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- 

respektive exklusionskriterier)?  
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  
• Vad visar resultatet?  
• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antagande. 



 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Titel, Författare, Tidskrift, Land 

& Årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Workload even affects hand 

hygiene in a highly trained and 

well-staffed setting: a 

prospective 365/7/24 

observational study 

Scheithauer, S., Batzer, B., 

Dangel, M., Passweg, J., & 

Widmer, A,  

Schweiz, 2017, Journal of 

Hospital Infection 

Sjuksköterska Att undersöka sambandet mellan 

följsamhet till handhygien och 

elektroniskt mätt arbetsbelastning. 
Att undersöka kvalitén av vanligen 

använda följsamhetsmetoder till 

handhygien. 

Prospektiv observationsstudie med 

elektronisk observation av 

arbetsbelastning och 

handdesinfektionsmetoder. 

Elektroniskt fastställd följsamhet var mellan 24% 

till 66%. Ju högre arbetsbelastning, ju lägre var 

följsamheten till handhygienrutiner. Det fanns 

ingen association mellan användning av 

handdesinfektion och observerad följsamhet i 

association med arbetsbelastning. 

Predictors of hand hygiene 

compliance in the era of alcohol-

based hand rinse 

Lebovic, G., Siddiqui, N., & 

Muller, M. P. 
 

Kanada, 2013, Journal of 

Hospital Infection 

Sjuksköterska, 

läkare, annan 

vårdpersonal 

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

Att utvärdera prediktorer till 

följsamhet till handhygien i den 

alkoholbaserad 

handdesinfektionstiden. 

Longitudinell observationsstudie av 

handhygien på ett sjukhus med 450 

vårdplatser. Två års direkt observation. 

Högre följsamhet av handhygienrutiner efter 

kontakt eller indikation på kroppsvätskor och 

patientkontakt. Användning av handskar 

associerades med högre följsamhet. Följsamhet 

till handhygien var högre vid tillgång till 

alkoholbaserad handdesinfektion 



 

 

Titel, Författare, Tidskrift, Land 

& Årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Changes in hand hygiene 

compliance after a multimodal 

intervention and seasonality 

variation 

dos Santos, R. P., Konkewicz, L. 

R., Nagel, F. M., Lisboa, T., 

Xavier, R. C., Jacoby, T., ... & 

Deutschendorf, C. 

Brasilien, 2013, American Journal 

of Infection Control 

Sjuksköterska, 

undersköterska, 

läkare 

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

 

Att undersöka följsamhet till 

handhygien vid olika säsonger på 

ett universitetssjukhus. 

Observationsstudie. Observation av 

följsamhet innan och efter 

interventionsperiod. Säsongsstatistik för 

följsamhet till handhygien blev 

observerad. 

Följsamhet till handhygien ökade från 30,0% 

innan interventionen till 56,7% efter 

interventionen. Högst följsamhet var bland 

sjuksköterskor med 77,9% jämfört med 

undersköterskor 59,6% och läkare 44,6%. 

Följsamhet var lägre under sommaren och högre i 

mars och april. Långsam sänkning av följsamhet 

från mars till slutet av året. 

A joint, multilateral approach to 

improve compliance with hand 

hygiene in 4 countries within the 

Baltic region using the World 

Health Organization’s SAVE 

LIVES: Clean Your Hands 

model 

Lytsy, B., Melbarde-Kelmere, A., 

Hambraeus, A., Liubimova, A., & 

Aspevall, O. 

Lettland, Litauen, Ryssland & 

Sverige, 2016, American Journal 

of Infection Control 

Sjuksköterska Att undersöka användbarheten av 

ett modifierat handhygienprogram 

utvecklat av Världshälso-

organisationen för att öka 

följsamhet av handhygien bland 

vårdpersonal.  

Prospektiv multicenterinterventionsstudie 

med tre perioder av baseline, intervention 

och utvärdering. 

Feedback från sjuksköterskor var att 

interventionen var ett mycket effektivt verktyg för 

utbildning på vårdavdelningar. Vid 30% av 

avdelningarna ökade följsamheten till handhygien 

med 50%. Användningen av 

handdesinfektionskräm fortsatte vara låg. 



 

 

Titel, Författare, Tidskrift, Land 

& Årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Social cohesion: The missing 

factor required for a successful 

hand hygiene program 

 

Kwok, Y. L., Harris, P., & 

McLaws, M-L., 

Australien, 2017, American 

Journal of Infection Control 

Sjuksköterska, 

läkare 

Har endast använd 

sjuksköterske-

perspektivet 

Att undersöka skillnader i 

följsamhet till handhygien mellan 

en medicinavdelning och en 

kirurgavdelning med hjälp av 

påminnelser och automatiserade 

observationer. 

Observationsstudie med automatiserade 

observationer med daglig feedback och 

beteende interventionskomponenter. 

Intervjuer av vårdpersonal på avdelningar 

för att undersöka användbarheten av 

interventionen. 

Sjuksköterskor på avdelningen som hade hög 

följsamhet till handhygienrutiner rapporterade att 

de har ett socialt starkt team och en omtyckt 

ledande sjuksköterska. Andra avdelningar utan ett 

bra socialt team rapporterade att de var ovilliga att 

ge påminnelser och följsamheten till 

handhygienrutiner var låg. 

Differences in psychosocial 

determinants of hand hygiene 

between health care professional 

groups: Insights from a mixed-

methods analysis 

Ibrahim, M. A. B., Chow, C., Poh, 

B. F., Ang, B., & Chow, A.  

Singapore, 2018, American 

Journal of Infection Control 

Sjuksköterska, 

läkare, annan 

vårdpersonal 

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

 

Att bedöma psykologiska och 

organisatoriska faktorer 

associerade med vårdpersonalens 

rapporterade följsamhet till 

handhygien och dess behov av att 

öka följsamheten till 

handhygienrutiner. 

Mixed-metodstudie. Kvalitativa intervjuer 

följd av en enkätstudie. 

Vårdpersonalen erkänner att handhygien är en 

viktig del av arbetet, men upplevde att 

följsamheten till handhygien var låg eftersom 

konkurrerande moment prioriteras. 

Personal med personliga och motiverande ledare, 

förebild, planscher, socialt stöd visade en högre 

villighet att följa handhygienrutiner för att 

förbättra följsamheten.  



 

 

Titel, Författare, Tidskrift, Land 

& Årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Developing professional habits 

of hand hygiene in intensive care 

settings: An action-research 

intervention 

Battistella, G., Berto, G., & Bazzo, 

S. 

Italien, 2017, Intensive and 

Critical Care Nursing 

Sjuksköterska, 

student-

sjuksköterska 

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

 

Att undersöka perceptioner och 

omedvetna psykologiska 

processer för underliggande 

handtvättningsbeteende hos IVA-

sjuksköterskor för att förbättra 

handhygienrutiner i kliniskt 

arbete.  

Observationsstudie med Action-research 

methodology. Undersökning under ett år 

på en intensivvårdsavdelning som består 

av intervjuer, semantisk analys, utveckling 

och validering av frågeformulär, 

teamdiskussion, projektdesign och 

utförande. 

Social handtvättning kom fram som en 

strukturerad och effektiv vana som kom direkt 

från en känsla att ha smutsiga händer. 

Perceptionen av att ha smutsiga händer startade en 

omedveten process av social handtvättning. De 

största bekymren var att handtvättning tar för lång 

tid att utföra. Deltagare utvecklade en vana-styrd 

handhygienrutin vid början av arbetsdagen. 

Adherence to hand hygiene 

guidelines – significance of 

measuring fidelity 

Korhonen, A., Ojanperä, H., 

Puhto, T., Järvinen, R., Kejonen, 

P., & Holopainen, A. 

Finland, 2015, Journal of Clinical 

Nursing 

Sjuksköterska, 

läkare, 

fysioterapeut, 

biomedicinsk 

analytiker, 

radiologer.  

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

 

Att evaluera användbarheten av 

fidelity-mätningar vid 

utvärderingar av följsamhet till 

handhygien. 

Cross-sectional observationsstudie på ett 

sjukhus. Direkt standardiserad observation 

av vårdpersonal. 

Mätningen var ett bra verktyg för att konstatera 

brister i följsamhet till handhygienrutiner. Störst 

brist konstaterades att det användes för kort tid 

vid applikationen av handdesinfektionskräm. 

Mätningen kan få fram brister, men kan inte 

anpassas för detaljerade orsaker till brister av 

följsamheten. 



 

 

Titel, Författare, Tidskrift, Land 

& Årtal 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Personal hand gel for improved 

hand hygiene compliance on the 

regional anesthesia team 

Parks, C. L., Schroeder, K. M., & 

Galgon, R. E. 

USA, 2015, Journal of Anesthesia 

Sjuksköterska, 

läkare 

Har endast använt 

sjuksköterske-

perspektivet 

 

Att undersöka effekten av 

personliga 

handdesinfektionsflaskor vid 

perioperativ följsamhet till 

handhygienrutiner hos ett 

anestestiteam. 

Observationsstudie med retrospektiv 

review av en quality improvement 

database. 

Av 307 observerade handhygienmoment var 146 

innan åtgärden med 34% följsamhet. Av 161 

moment efter åtgärden var följsamheten 63%. 

Följsamheten ökade från 34% till 63% som var 

signifikant. 

Key beliefs of hospital nurses’ 

hand-hygiene behaviour: 

protecting your peers and 

needing effective reminders 

White, K. M., Jimmieson, N. L., 

Graves, N., Barnett, A., 

Cockshaw, W., Gee, P., ... & 

Paterson, D 

Australien, 2015, Health 

Promotion Journal of Australia 

Sjuksköterska Att identifiera underliggande 

övertygelser om handhygien som 

påverkar sjuksköterskors beslut att 

fastställa strategier för att motivera 

till följsamhet. 

Prospektiv studie med frågeformulär. Risken att kunna infektera kollegor med 

sjukdomar påverkade sjuksköterskors följsamhet 

till handhygienrutiner. Barriärer till en god 

handhygien var tidsbrist och glömskhet. 

 

 

 


