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Handhygien är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner 
(VRI), vilket kan orsaka onödigt lidande, förlängd vårdtid, invaliditet och en högre
mortalitet. Det har påvisats att trots att det finns riktlinjer för vårdhygien, används inte 
alltid dessa på rätt sätt. I industrialiserade länder beräknas 5-10 % av alla patienter att 
drabbas av VRI. I utvecklingsländer rapporteras siffran vara upp till 20 gånger högre. 
Syftet med studien var att belysa hur vårdarbetet bedrevs med avseende på vårdhygien på 
en vårdcentral på landsbygden i Indien. Deltagande observationer användes som metod, 
fältanteckningar fördes och analyserades sedan kvalitativt. Analysen utmynnade i fem 
områden; brukande av handdesinfektion och handtvätt, användandet av handskar, 
sjukvårdspersonalens klädsel, smyckeanvändning samt övriga hygienaspekter, vilka 
utgör resultatet. Studien visar att handhygien brukades sparsamt av samtliga informanter, 
handskar användes endast utav en av informanterna och då endast vid såromläggningar. 
Teknikerna som användes både för handtvätt, handdesinfektion samt att sätta på handskar 
var bristfälliga och uppfyllde därför inte sitt syfte. Trots detta visade vårdpersonalen att de 
var medvetna om och att de tänkte på hygien på många olika sätt.
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Hand hygiene compliance is one of the most important factors to prevent healtcare 
associated infections (HAI), which can cause unnessesary suffering, prelonged 
insitutional care, invalidity and higher mortality rate. It has been shown that despite 
regulations for hygiene compliances in healthcare, these are used unadequately. HAI 
affects 5-10 % of all patients in industrailized countries, in development countries the 
number is estimated to be up to 20 times higher. The aim of this study was to illustrate 
healthcareworkers hygiene compliances in patient care at a rural healthcarecentre in 
western India. Participant observation was used as a method, fieldnotes was taken for 
qualitative analysis. As a result of the analysis five fields emerged; use of 
handdesinfection and handwashing, complaince of gloves, the healthcareworkers 
clothing, use of jewlery and other hygienic aspects, which made the result. This study 
reveals that handhygiene complaince was poorly used by all informants, gloves was used 
only by one of the informants, and then only when bandaging wounds. The techniques 
used for both handwashing, handdesinfection and puttning on gloves was unadequate and 
therefor did not fullfil their purpose. Even though, the healthcare workers showed that 
they were aware of and thougt about hygiene in many ways.
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INLEDNING
Den här studien syftar till att belysa vårdarbetet på en vårdcentral i Indien, med avseende 
på vårdhygien. Anledningen till detta fokus är att bristande hygien i vården kan leda till
vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI hör till en av de allra vanligaste komplikationerna i 
vården, och har under de senaste åren blivit ett uppmärksammat problem världen över. 
Mer än 1,4 miljoner människor insjuknar i VRI varje år. I industrialiserade länder 
beräknas 5-10 % av alla patienter att drabbas av VRI. I utvecklingsländer rapporteras 
siffran vara upp till 20 gånger högre. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
nyligen visat i en rapport att 11 % av alla patienter som läggs in på svenska sjukhus 
drabbas av VRI (SKL, 2008). VRI är en stor orsak till bland annat onödigt lidande, 
förlängd vårdtid, invaliditet och en högre mortalitet. Dessutom bidrar VRI till utveckling 
av antibiotikaresistens, vilket innebär att bakterier utvecklar en motståndskraft mot 
antibiotika, detta leder till ett ökat krav på redan begränsade vårdresurser (WHO, 2007).
Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att VRI i Indien uppgick till 30 % av alla 
inneliggande patienter (a.a., 2007). I Sverige finns riktlinjer för basala hygienrutiner, 
något som författarna under sina tidigare kliniska studier har erfarit inte alltid efterföljs. 
Detta har också rapporterats i ett antal examensarbeten för svensk sjuksköterskeexamen
(Arfwidsson & Pylad, 2007; Berg & Kullberg, 2005; Bramford & Larsson, 2007; 
Lundgren & Persson, 2007). Även vetenskapliga studier gjorda exempelvis i Turkiet och 
Saudi Arabien påvisar att trots att det finns riktlinjer för handhygien, är brukandet av 
dessa låg (Akyol, 2005; Basurrah & Madani, 2006). Likvärdiga studier gjorda i Indien är 
en bristvara. Under höstterminen 2008 gjorde en av författarna en del av sina kliniska 
studier inom sjuksköterskeprogrammet, på en vårdcentral i en by i delstaten Maharashtra 
i västra Indien. Som utgångspunkt för examensarbetet valdes att observera hur 
vårdarbetet bedrevs på den aktuella vårdcentralen med fokus på vårdhygien.

BAKGRUND
I bakgrunden ges en kort presentation av Indien, och byn där studien genomfördes, följt 
av en beskrivning av omvårdnad och hygien ur ett historiskt perspektiv, samt omvårdnad 
och hygien som begrepp. Bakgrunden avslutas med en kort presentation av tidigare 
forskning inom området.

Indien 
Indien är en förbundsrepublik som ligger i södra Asien, med en befolkning på över 1 
miljard invånare, och har en befolkningstäthet på 359 invånare per km2. År 2008 bodde 
28 % av Indiens befolkning i städer. Landet sträcker sig från Himalayas höga 
bergsmassiv i norr, 3,200 kilometer till spetsen på den triangelformade halvön med sina 
stora floddeltan i söder och 3,000 kilometer från öst till väst över det nordindiska 
slättlandet, som är en vattenrik och bördig del av Indien, där det också finns områden 
med öken och vida stäpper. Huvudstaden är New Delhi med 11,9 miljoner invånare, 2008. 
Det finns över 400 små språk och dialekter i Indien, varav de största är hindi och
engelska. Utbyggnad utav skolsystemet, sedan frigörelsen 1947, har lett till en väsentlig 
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höjning av läskunnigheten bland befolkningen över sju år, från 16 % 1951, till 61 % 2001. 
Bland kvinnorna var dock andelen läskunniga endast 48 % 2001 (Nationalencyklopedina, 
2008).

Från år 700 000 före Kristus har folk invandrat och bosatt sig på den indiska halvön och 
gett upphov till Indiens enorma etniska mångfald. Religionen har en viktig och 
övergripande ställning i samhället. Cirka 80 % av Indiens befolkning räknas som hinduer, 
den största minoriteten är muslimerna med drygt 13 %. Därutöver finns kristna, sikher, 
buddhister, jainister, parser samt ett antal olika sekter och stamreligioner. Kastsystemet i 
hinduismen är baserat på tron att individens gärningar i alla föregående liv avgör vad han 
eller hon blir i sitt nästa liv, och utgör en väsentlig del för att fastställa individens 
ställning i det indiska samhället. Trots att kastsystemet fått minskad betydelse, speciellt i 
städerna, så är en persons kasttillhörighet fortfarande av stor social vikt och har 
avgörande betydelse för individens hela livssituation, exempelvis vid val av 
äktenskapspartner, yrke och umgänge (Nationalencyklopedina, 2008). 

Större delen av Indien har så kallat monsunklimat, det vill säga tropiskt klimat med 
uttalade regn- och torrperioder. Den svala årstiden kallas perioden från mitten av 
december till februari, med torr luft men även viss nederbörd i sydöstra och nordvästra 
delen av landet. Medeltemperaturen för januari är i snitt mellan 15 och 30°C. Den varma 
årstiden är en övergångsperiod mellan torrtid och regntid från mars till mitten av juni. 
Temperaturen stiger och når redan i maj 30–35°C i mellersta delen av landet. Regntiden 
infaller i juni till mitten av september och medför rikligt med regn och åska. 
Medeltemperaturen denna årstid är cirka 27°C över större delen av Indien
(Nationalencyklopedina, 2008). Både Hashizume, Armstrong, Hajat, Wagatsuma, 
Faruque, Hayashi och Sack (2007) samt Mimesh, Al-Khenaizan och Memish (2008) 
påvisar att klimatet och befolkningstätheten har en stor inverkan på huruvida bakterier 
förökas, sprids och ger olika förutsättningar för god renhållning. Hashizume et.al (2007) 
skriver att personer med låg utbildning i Bangladesh i allmänhet löper större risk att 
drabbas av smittsamma diarrésjukdomar, både under monsun- och torrperioden på grund 
av bristande sanitära förhållanden. Dock var prevalensen av diarrésjukdomar under 
monsunperioden hög även hos dem med högre socioekonomisk status.

Indiens infrastruktur består av ett väl utvecklat järnvägsnät med 63 693 km järnväg, 
vilket är det största i Asien och det fjärde största i hela världen. Endast 10 % av järnvägen 
är eldriven, resten drivs med kol. Även Indiens vägnät är ett av de längsta i världen och 
omfattar 3,3 miljoner km väg, varav knappt hälften är asfalterad eller stenlagd. 
Huvudvägarna mellan de större städerna är av högsta standard, samtidigt som hälften av 
Indiens byar fortfarande saknar ordentlig vägförbindelse (Nationalencyklopedina, 2008).
Personer som bor i de mest avlägsna byar har på grund av bristande vägnät, svårt av att få 
tillgång till många saker, bland annat adekvat sjukvård och läkemedel (Walekar, 2008).

Hygien, sjukvård och sjuksköterskans ställning i Indien
Den allmänna hygienen i Indien varierar kraftigt mellan stad och landsbygd samt mellan 
de olika delstaterna. Förutsättningarna för rent vatten, sanitära förhållanden, personlig 
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hygien och hemhygien är bristfällig på många ställen i landet. Indiens väldiga
överbefolkning, är en starkt bidragande faktor till landets otillräckliga vattenförsörjning. 
Brist på avledning av mänskliga exkret och övrigt avfall, tillsammans med fattigdom,
analfabetism, brist på rent vatten och sanitära förhållanden, resulterar i en spridning av 
mycket smittsamma sjukdomar. Hälsomyndigheterna i Indien förnekar problemen och
hyser fördomar om förbättrande insatser, vilket leder till en ond cirkel där den redan 
överbelastade hälso- och sjukvården är oförmögen att hantera situationen (Nath, 2003).

I ett land av Indiens storlek, är det naturligt att det finns stora svårigheter att utveckla ett 
effektivt sjukvårdssystem (Granström & Lindmark, 2000). Indiens hälsosystem är 
organiserat på olika nivåer, från nationell- ner till by nivå. Statliga sjukhus är så när som 
kostnadsfria i Indien, den enda kostnaden som patienten får stå med själv är mediciner 
och medicinteknisk utrustning (Phanase, 2008). Dessa finns på kommunnivå ”community 
level” (Taluka) och täcker 80,000 – 120,000 människor. Sjukhusen erbjuder basal 
specialistvård inom områden som medicin, kirurgi, pediatrik, obstetrik och gynekologi. 
Utöver detta finns privatägda sjukhus, som endast är till för samhällets högre 
socialklasser. Primärvård, i form av en vårdcentral ”Primary Health Centre” erbjuds i
byar med 20,000 – 30,000 invånare. I bergstrakter, ökenområden och på landsbygden 
finns hälsovolontärer, ”Multi Purpose Health Workers” (MPHW), som sköter den basala 
sjukvården i byn. Det ska finnas en MPHW per 5,000 invånare (WHO, 2008).
Sjuksköterskeutbildningen i Indien varierar från MPHW, vars utbildning är 18 månader, 
ofta kortare, och upp till fyra år för översjuksköterska (Staff Nurse). Den vanliga
sjuksköterskeutbildningen (Registered Nurse) är på tre år (Phanase, 2008). Granström 
och Lindmark (2000) påpekar i sin studie att regeringen i Indien förespråkar utbildningen 
av MPHV, då denna utbildning kräver mindre tid och därför också kostar mindre.

Kastsystemet i Indien håller hårt på den sociala strukturen och gör det i stort sett omöjligt 
för kvinnorna att gå emot de sociala normer som finns. Genom att utbilda sig till 
sjuksköterska kan de få stora problem att finna en make. I hinduisk kultur är kvinnans 
primära syfte att sköta hem och barn. Män är ämnade att arbeta och försörja familjen, om 
kvinnan kan bidra med en liten del anses det vara bra, men hon ska inte känna prestige i 
att tjäna egna pengar. Människor i Indien har alltid haft en negativ inställning till 
sjuksköterskans profession, fram för allt på landsbygden. På 1970-talet var det i regel
jordemödrar utan utbildning som placerades i de avlägsna byarna, dessa kom från fattiga 
förhållanden och var ofta frånskilda, ogifta eller hade män som inte kunde försörja dem. 
De hade således inget annat val än att arbeta, och fann det ofta svårt att stå emot byherrar 
som utnyttjade dem. Byborna ville inte ha med dem att göra och hotade dem ofta med 
stenar och andra tillhyggen. Situationen har förbättrats avsevärt sedan dess, men 
fortfarande har sjuksköterskan i vissa delar av Indien svårt att finna folkets förtroende
(Granström & Lindmark, 2000).

Byn där studien genomförde
Byn låg i delstaten Maharashtra i västra Indien, och hade 20,000 invånare, varav 6,000 
levde i själva samhället. Delstaten Maharashtra är en ganska fattig del av Indien. Vart 
annat barn under fem år, beräknades 2002 lida av undernäring. Många familjer lever i 
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genomsnitt på US$ 2 per dag, ännu fler familjer lever på mindre än US$1 per dag
(Gragnolati, Shekar, Das Gupta, Bredenkamp, & Lee, 2005). Större delen av 
befolkningen i Maharashtra är hinduer.

Möjligheterna till sjukvård i byn och dess omgivning var förutom vårdcentralen, som var 
statligt ägd och en del av ett SIDA-projekt som bedrivs i området, även fem mobila 
kliniker, också dessa en del av SIDA-projektet, vilka åkte ut till de allra minsta byarna 
och bedrev gratis barnhälso- och mödravård (Walekar, 2008). Ett statligt ägt sjukhus
erbjuder fri vård, privatägda sjukhus fanns för de som kan betala för sig. Vårdcentralen
där studien genomfördes, har ett upptagningsområde på 4,000 – 5,000 personer, i regel 
kommer cirka 300 patienter per vecka. Patienten betalar Rs.5, cirka 0,75 SEK, och får då 
vård på vårdcentralen i tio dagar, från betalningstillfället. Alla barn i hela Indien, under 
tolv år får både vård och mediciner kostnadsfritt (Dhore, 2008).

Delstaten Maharashtra har tre årstider; vinter, sommar och monsunsäsong. Dessa 
påverkar byn, och med detta även förutsättningarna för hygienen. Vintern präglas av 
varma dagar upp mot 35°C, sommaren av torka och extrem hetta, omkring 45°C, medan 
monsunperioden drar med sig enorma regnskurar som ger kraftiga översvämningar.
Infrastrukturen i regionen var av undermålig standard. Asfaltvägarna som knyter samman 
de större byarna är vältrafikerade av både, bilar, mopeder, bussar och lastbilar. Vid en 
direkt avfart från den asfalterade huvudleden finns enbart grusvägar. Till de allra minsta 
byarna finns ingen som helst förbindelse. På grund av det skrala vägnätet längst upp i 
bergstrakterna blir invånarna isolerade, och har därmed svårt att få tillgång till bland 
annat vård och läkemedel (Walekar, 2008). Dock fanns det, i skrivande stund, ett 
pågående projekt för utveckling av vägnätet i området.

Omvårdnad och vårdhygien ur ett historiskt perspektiv
Florence Nightingale var en av de första som uppmärksammade omvårdnadsmiljöns 
betydelse för spridning av infektionssjukdomar. Under Krimkriget på 1850-talet arbetade 
Nightingale på ett fältsjukhus där hon förde anteckningar om de bristande förhållanden 
som rådde på sjukhuset (Nightingale, 1969). Genom detta gjorde hon stora insatser för de 
brittiska soldaterna. Nightingale förbättrade hygienstandarden avsevärt på sjukhuset,
vilket ledde till att dödligheten drastiskt sjönk, från 42,7 % till 2,2 % på bara några 
månader (Miracle, 2008). Nightingales anteckningar kom senare att utvecklas till fem 
viktiga punkter för hygien; ren luft, rent vatten, renlighet, ljus samt effektivt avlopp. 
Sanitära åtgärder är enligt Nightingale (1969) det centrala för att förebygga sjukdom. 
Nightingale påstår att det inte bara är patienten som ska hållas ren utan även 
sjuksköterskan ska vara en förebild som värnar om den egna renligheten (a.a., 1969). Vid 
hemkomsten, efter Krimkriget startade Nightingale den första professionella 
sjusköterskeutbildningen i England. Dessutom jobbade hon mycket med att förnya lagar 
både i England och i Indien för förbättrad hälsa. Senare kom Nightingale att arbeta med 
hälso- och sanitetsväsendet i Indien, vilket resulterade i den första 
hälsoskyddslagstiftningen i Indien (Nationalencyklopedinb, 2008). Nightingale arbetade 
mycket med sanitär hjälp i syfte att bekämpa Kolera i Indien. Hon jobbade även för 
tillgång till rent vatten och för förbättring av avloppsledningar i fattiga länder, hennes 
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rekommendationer användes ibland annat Asien, Afrika, Sydamerika och östra Europa 
(Miracle, 2008). 

En annan viktig person i vårdhygienens historia är Dr. Ignaz Philipp Semmelweiss, som
upptäckte att barnsängsfeber orsakades av bristande handhygien. På sjukhuset där han
arbetade fanns det två förlossningsavdelningar, på den ena avdelningen arbetade 
barnmorskor, på den andra arbetade läkarstudenter. Dödligheten var tre gånger så stor på 
den avdelning där läkarstudenterna förlöste kvinnorna. Semmelweiss drog slutsatsen att 
kvinnorna troligtvis drabbades av infektionen under förlossningen, vilket han trodde 
berodde på att läkarstudenterna först var med vid obduktioner och därefter förlöste 
kvinnor utan att tvätta händerna i mellan. Semmelweiss införde en policy om att använda 
en klorerad lösning av kalk för att tvätta händerna mellan obduktioner och 
undersökningar av patienter. Dödligheten sjönk drastiskt på avdelningen bara genom 
denna enkla åtgärd (Nationalencyklopedinc, 2008; Ericson & Ericson, 2002).

Hygien och hygienrutiner i omvårdnaden
Ordet hygien kommer ursprungligen från den grekiska mytologin, termen kommer från 
Hygieia – gudinna över hälsa, renlighet och renhållning. Dess grundbetydelse är 
rengöring av kroppen eller människans omgivning (Nationalencyklopedind, 2008).

Hygien är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Enligt Socialstyrelsens 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan; ”reflektera över, 
motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö”, ”identifiera och aktivt 
förebygga hälsorisker”, ”följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner”
samt ”arbeta utifrån hygieniska principer” (Socialstyrelsen, 2005). God handhygien är 
enligt Ericson och Ericson (2002) den enskilt viktigaste av alla sjukvårdshygieniska 
åtgärder. Bristande hygienrutiner i vården kan leda till VRI, som är ett stort problem för 
patientsäkerhet över hela världen. De kopplas till brister i hälso- och sjukvården, både 
gällande systemet och vårdgivares praktiska handlande. Bristande hygienrutiner är en 
fara för patienter såväl som vårdpersonal på grund av risken för VRI då detta orsakar 
lidande, förlängd vårdtid och sjukskrivning samt fortsatt ohälsa eller invaliditet samt 
högre mortalitet (a.a., 2002). Dessutom bidrar VRI till utveckling av antibiotika resistens 
och ger på grund av detta ett ökat krav på en redan tungt belastad sjukvård (WHO, 2007).

VRI kan förhindras genom användandet av basala hygienrutiner, vilket innebär att 
personal ska vara medvetna om att deras händer, kläder, hår och smycken kan utgöra 
smittvägar. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smitta från patient till 
personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta) samt mellan patienter via 
personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). I begreppet basala hygienrutiner 
ingår; handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt; handskar; 
skyddskläder: engångsplastförkläde eller skyddsrock och ibland stänkskydd: munskydd, 
skyddsglasögon/visir (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005).

Sverige har tagit fram arbetsmiljölagstiftningar, gällande basala hygienrutiner och 
riktlinjer för vårdpersonal för att minska smittspridning i vården. Hälso- och 
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sjukvårdspersonal har ett ansvar att vid underökning, vård och behandling, eller annan 
direktkontakt med patienter alltid följa socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom 
hälso- och sjukvården, i syfte att förhindra och/eller begränsa spridingen av VRI
(Arbetsmiljöverket, 2005). Dessa riktlinjer ska tillämpas inom all privat och offentlig 
hälso- och sjukvård samt tandvård (Socialstyrelsen, 2007). Den grundläggande 
förutsättningen för att basala hygienrutiner ska vara till någon nytta är dock att de 
verkligen används (Ericson & Ericson, 2002).

Hygienstandard och vårdrelaterade sjukdomar
Hygienstandarden i Indien varierar kraftigt mellan stad och landsbygd. Nath (2003) 
framhåller att det finns många brister i de sanitära förhållandena i Indien. Rent vatten är 
en bristvara, vilket gör det svårt att hålla en adekvat standard vad gäller både personlig-
och hemhygien. Hygienen är dock av högre standard i högre socioekonomiska grupper. 
Många människor i Indien är införstådda om sambandet mellan hygien och hälsa men har 
svag övertygelse av dess betydelse, vilket är ett resultat av mångårig acceptans av 
ohygieniska förhållanden (a.a., 2003). Deodhar (2003) menar att hygien inte bara handlar 
om renlighet, utan också om levnadsförhållanden och livsstil. Hemhygien och personlig 
hygien skapar en form av sanitär barriär som förebygger infektionssjukdomar. På 
individnivå kommer faktorer som hälsomedvetenhet, renlighet, handtvätt, säkert 
dricksvatten, sanitära avfallsanläggningar samt tobaks-, och dryckesvanor. Hushållets 
standard och medlemmarnas hygienrutiner, kunskap och vanor är avgörande för 
levnadskvalitén. Aktiva försök att förbättra levnadsstandarden är endast möjliga genom 
medvetenhet och motivation att hålla sjukdomar borta. Det är viktigt att notera att 
provision av rent dricksvatten, immuniseringsprogram, sanitära bekvämligheter eller 
hälsoundervisning, inte nödvändigtvis behöver vara till nytta om dessa faciliteter används 
på ett bristande sätt, eller inte alls (a.a., 2003). Boadi och Kuitunen (2005) beskriver i sin 
studie de ogynnsamma hygien- och miljöförhållandena som råder i delstaten Accara i 
Ghana. De svaga sanitära förhållandena ansåg författarna bero på landets infrastruktur 
och den snabbt växande populationen. De allra fattigaste har inte tillgång till sanitära 
förhållanden eller hälsovård, vilket medförde stora hälsoproblem och 
infektionssjukdomar. Således var infektionssjukdomarna större bland de fattiga och vissa 
medelhushåll jämfört med de rika hushållen. Vidare menar de att utbildningsnivån är 
avgörande för kunskap om, och tillämpning av hygien.

VRI är mer förekommande i utvecklingsländer än i industriländer. (Tanjea, Das, Rao, 
Singh, Jain & Sharma, 2003). Under ett E-coli utbrott på en neonatalavdelning i norra 
Indien, 24 – 27 augusti 2000, drabbades 16 nyfödda spädbarn av hög feber, kraftiga 
diarréer och viktnedgång. Tanjea et.al. (2003) konstaterade i sin studie att utbrottet 
berodde på bristande handhygien hos kocken som tillagade bröstmjölksersättningen, som 
alla barnen gavs. Enterotoxiska icke-invasiva kolibakterier (ETEC), kan relateras till låg 
socioekonomisk status, otillräcklig handhygien samt förorenad mat och vatten. ETEC-
infektioner är den vanligaste orsaken till diarréer under de två första levnadsåren i många 
utvecklingsländer, och har sin topp under den varma sommarperioden. Studien påvisar 
vikten av tidig upptäckt, och snabba insatser för att reducera mortaliteten och fortsatt 
spridning, och noterar också betydelsen av konkreta hygienrutiner på samtliga plan i 
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vården. I en studie gjord av Tanjea, Emmanuel, Chari och Sharma (2004) kartlades
förekomsten, utgången och orsakerna till VRI på en brännskadeenhet i norra Indien, 
under loppet av ett år. Av de 71 patienterna i studien drabbades 59 av VRI, vilket 
motsvarar hela 83,1 %. 28% av dessa patienter dog varav 20 av dessa (71,4 %) dog av 
sepsis. Hos tio patienter påträffades Multiresistenta Staphylycoccus Aureus (MRSA). 
Överbeläggning, otillräcklig sterilisering samt orena rutiner, smutsig miljö, brist på 
isoleringssalar, bristande handtvätt och barriärvård är enligt Tanjea et. al. (2004) en 
bidragande orsak till VRI.

Akyol (2005) påvisar i sin studie om handhygien bland sjuksköterskor i Turkiet att trots 
att det finns riktlinjer för handhygien, är brukandet av dessa låg. Sjuksköterskorna i 
studien upplevdes förstå vikten av handhygien, men de medgav att de hindrades i 
brukandet av detta på grund av hög arbetsbörda samt brist på handdesinfektionsmedel
och motivation. En bidragande orsak var också att när sjuksköterskorna tvättade händerna 
mycket, uppstod hudirritation, och uttorkning av händerna, vilket resulterade i minskad 
handtvätt. Vidare menar de att alkoholbaserade alternativ, kontinuerlig hygienutbildning 
samt stöd och motivation från ledningen skulle leda till ökad handhygien bland 
sjuksköterskorna. Basurrah och Madani (2006) gjorde en liknande studie i Saudi Arabien, 
vilken inkluderade all vårdpersonal på medicin och kirurgiavdelningarna. De konstaterar 
att handdesinfektion och handtvätt brukades mest flitigt efter patientkontakt än före, och 
av medicinstudenter och AT-läkare än bland läkare och sjuksköterskor. De drar slutsatsen 
att detta beror på att medicinstudenterna har mer hygienutbildning i utbildningen än äldre 
läkare och sjuksköterskor, och därmed också större motivation. Bristande efterlevnad av 
hygienrutiner i vården är ett stort problem över hela världen. En mängd faktorer bidrar till 
detta, och därför bör hygienutbildning vara övergripande, kontinuerlig och omfatta både 
medicinsk såväl som administrativ personal (a.a., 2006).

Gould, Drey, Moralejo, Grimshaw och Chudleigh (2008) gjorde en 
litteratursammanställning av insatserna kring förbättring av hygienrutiner i patientnära 
arbete, och drog slutsatsen att insatser till förbättrad handhygien saknar kraft. De menar 
också att tillgänglig forskning är bristfällig, samt att dagens riktlinjer inte är tillräckligt 
handfasta då det inte finns någon inblick i efterföljandet av dessa. Whitby, Silva, 
McLaws, Allegranzi, Sax, Larson, Seto, Donaldson och Pittet (2007) har tagit fram olika 
aspekter, både sociala och kognitiva, vilka bestämmer människans hygien- och 
hälsobeteende. Bland dessa finns kunskap, motivation, intention, konsekvensanalys, 
riskmedvetenhet, självbevarelse, samt subjektiva och objektiva normer. Subjektiva och 
objektiva normer representerar den uppfattade sociala påverkan beträffande ett beteende
(a.a., 2007). Caniza, Maron, Moore, Quintana och Liu (2007) gjorde en jämförelsestudie 
mellan två utbildningsverktyg, videoband och utbildningsblock, som ofta används i 
hygienutbildningssyfte inom sjukvården i utvecklingsländer. Båda instruktionsmetoderna 
ledde till ökad kunskap om betydelsen av god handhygien och visade sig vara ungefär 
lika effektiva. Deltagarna i studien sade sig föredra utbildningsblocksmetoden eftersom 
denna gav mer utrymme till diskussion och inte krävde tillgång till teknisk utrustning.
Caniza et.al. (2007) tillägger att även om kunskap och medvetenhet finns, kan 
handhygienen brista på grund av otillräckliga resurser, så som handfat, 
desinfektionsmedel, samt svagt stöd från ledningen.
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PROBLEMFORMULERING
Som tidigare påvisats brister hygienen i vården inom flera områden världen över, bland 
annat i Indien. Trots att kunskaper och resurser verkar finnas är bristerna i hygienen
uppenbarligen fortfarande stora. Det finns inte mycket information om hygien i 
sjukvården i Indien, och således kan det vara angeläget att vidare studera hur vårdarbetet 
bedrivs i Indien med avseende på just vårdhygien, samt vilka möjligheter och hinder som 
kan identifieras gällande hygienrutiner i vårdarbetet. VRI orsakar ökade påfrestningar på  
sjukvården i Indien, dessutom drabbas individen av onödigt lidande då VRI leder till 
förlängd vårdtid, invaliditet och högre mortalitet. Förlängd vårdtid är också en belastning
för samhället på grund av höga sjukhuskostnader. Målet med detta arbete är därför att få 
ökade kunskaper i ämnet genom att studera hygienarbetet på en vårdcentral i Indien.

SYFTE
Syftet med denna studie var att belysa hur vårdarbetet bedrivs med avseende på 
vårdhygien på en vårdcentral i Indien.

METOD
Då syftet med studien var att belysa hygienrutinerna i vårdarbetet på en vårdcentral i
Indien valdes en kvalitativ ansats, vilket syftar till att beskriva mänskliga företeelser för 
att få en ökad förståelse av företeelsen i fråga (Streubert Speziale & Carpenter, 2002). 
Den kvalitativa metoden syftar till att ge beskrivande data, grundade på människans egna 
skrivna eller talade ord och/eller observerade beteenden. Inom kvalitativ forskning är det 
viktigt att forskaren har ett öppet förhållningssätt och försöker möta situationen som om 
den alltid vore ny samt att sträva efter att skapa en helhetsförståelse av specifika 
företeelser för att få en så fullständig bild av händelsen som möjligt (Olsson & Sörensen, 
2001).

Datainsamling
Datainsamlingen skedde i enlighet med kvalitativ metod, genom deltagande 
observationer. Detta innebär att datainsamlingen sker genom observationer, på ett sätt där 
den naturliga miljön/samvaron påverkas så lite som möjligt (Streubert Speziale & 
Carpenter, 2002).

Deltagande observation
Datainsamlingen genomfördes som en observationsstudie under vistelsen i Indien, där 
hygienrutinerna observerades utav en av författarna genom så kallade deltagande 
observationer. Genom deltagande observationer vill forskaren samla in data ute på fältet 
för att se individer i deras naturliga miljö med avsikt att observera individernas och/eller 
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gruppens handlingar och beteenden i en specifik situation, exempelvis på arbetet, för att 
skaffa sig en uppfattning för hur de agerar i vardagen (Polit & Beck, 2004).

Deltagande observationer innebär att forskaren medger att denne är intresserad av att 
studera gruppen, men endast genom att bli en del av gruppen (Streubert Speziale & 
Carpenter, 2002). Det är viktigt att forskaren redan i förväg bestämt sig för vad som ska 
observeras, hur observationerna ska antecknas samt hur denne ska förhålla sig vid 
observationstillfället (Olsson & Sörensen, 2001). Utan systematiska, dagliga noteringar 
av insamlad data, blir resultatet ogiltigt. Polit och Beck (2004) menar att observationer 
inte kan memoreras, utan bör fortast möjligt nedtecknas. Den vanligaste formen av 
datainsamling vid deltagande observationer är dagböcker och fältanteckningar, 
fotografier och videoinspelning kan också användas. Fältanteckningar innehåller det 
forskaren iakttagit på fältet. De skrivs oftast inte under själva observationen, utan snarare 
i efterhand, då forskaren antecknar alla nödvändiga detaljer som plats, tid och aktörer för 
att på bästa sätt kunna återge situationen i sin helhet. Meningen och vikten av dessa 
kommer oftast inte fram för än flera veckor senare (a.a., 2004). 

Att delta som forskare i en ny miljö
Att delta som forskare i en ny miljö innebär många omställningar, en ny kultur, ett nytt 
språk, nya religioner och ett annat tankesätt är bara några av de sakerna som forskaren
ställs inför. En öppenhet krävs för att lära känna den nya kulturen och skapa sig en 
förståelse för de likheter och skillnader som finns, samt vad de innebär. Författarna 
diskuterade sinsemellan hur det skulle kunna se ut på vårdcentralen samt vilka 
förväntningar som fanns. Polit och Beck (2004) menar att det är viktigt att veta vad som 
ska observeras och på vilka detaljer fokus ska läggas på. Författarna hade syftet klart 
redan innan avresan. Dessutom gjordes ett besök på vårdcentralen där studien skulle 
genomföras innan studien startade för att få en inblick i hur det såg ut på vårdcentralen 
samt att träffa de som arbetade där. Vid det tillfället gjordes även en introduktion av 
studien, då författaren förklarade syftet med studien och frågade läkaren om lov att få 
genomföra den.

Forskningsfältet 
Studien genomfördes på en vårdcentral som låg i en liten by i delstaten Maharastra i 
västra Indien. På Vårdcentralen fanns en läkarmottagning, ett laboratorium, en 
barnavårdsmottagning (BVC), en mödravårdsmottagning (MVC), en ungdomsmottagning, 
ett undersökningsrum med tre sängar, en reception, en apoteksdisk, två toaletter, samt en 
omklädningsavdelning. Vårdcentralen var relativt nybyggd och var självförsörjande med 
el och rinnande vatten. Elen stängdes av under lunchen för att spara energi. Fläktar sattes
endast på om det blev för varmt inne på vårdcentralen. 

Deltagare och urval 
Observationerna utfördes på en vårdcentral ute på landsbygden i västra Indien.
Inklusionskriterierna var att de som observerades skulle ha patientvårdande 
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arbetsuppgifter. Således exkluderades städerskan, vaktmästaren och receptionisten. 
Samtilga som uppfyllde inklusionskriterierna medverkade i studien. De som observerades 
var en läkare, en AT-läkare, fyra sjuksköterskor varav en barnmorska och en 
barnsjuksköterska samt en laboratorietekniker. Samtliga hade mellan ett och ett halvt till 
fem års utbildning och från ett till sex års arbetslivserfarenhet. Av dessa var fem kvinnor 
och två män.

Genomförande av datainsamling
Författarna gjorde en övergripande plan innan avresan med en översiktlig tidsplan, samt 
vad som skulle observeras och hur observationerna skulle antecknas. Denna bearbetades
sedan på plats innan studien påbörjades, eftersom det var omöjligt att veta 
förutsättningarna för observationerna innan avresan. Det hölls en kontinuerlig mail-
kontakt mellan författarna, under vistelsen i Indien, för utbyte av tankar och idéer om 
observationerna och studiens fortgång.

Observationerna skedde under två veckors tid, sex timmar per dag hösten 2008. 
Genomsnittstiden på observationerna var omkring två till sju minuter. Författaren följde 
vårdpersonalen i deras dagliga arbete för att observera hygienrutinerna i det patientnära 
vårdarbetet. För detta krävs en öppenhet från författarens sida och en förmåga att visa 
intresse och förståelse för det som inträffade i det dagliga vårdarbetet. Det som 
observerades var vårdpersonalens hygienrutiner i det patientnära arbetet, det vill säga 
brukandet av handdesinfektionsmedel, handtvätt, smycken, kläder, brukandet av handskar 
samt vilka förutsättningar som fanns på vårdcentralen vad gäller detta. Författaren deltog 
aldrig själv i vårdarbetet utan stod bredvid eller i bakgrunden och iakttog. 
Observerationerna kompletterades med frågor som; ”vad är rutinen för…”, ”hur tänker 
du om…” och ”hur gör ni med…”. Dagliga anteckningar i form av stödord fördes i ett 
litet block som författaren hela tiden bar med sig i fickan, dock så diskret som möjligt i 
syfte att inte riskera att förnärma personalens integritet. Fältanteckningar fördes utifrån 
stödorden vid dagens slut. Dessa fältanteckningar ligger som grund för studiens 
datamaterial. Författarna diskuterade resultaten genom en kontinuerlig mailkontakt, då 
tankar och idéer om observationerna och studiens fortsatta utveckling utbyttes.

Fotografier togs för att författaren skulle komma ihåg viktiga detaljer som lätt kan missas 
eller glömmas bort, då det är mycket intryck på väldigt kort tid. Personalen tillfrågades 
dagligen om samtycke till fotografering.

Bearbetning och analys av datamaterial
Datamaterialet bearbetades och analyserades i fyra steg. Det första steget var att skriva ut 
stödorden som antecknades under dagen till sammanhängande texter. Därefter lästes 
texterna grundligt igenom av båda författarna, för att bilda en uppfattning om innehållet 
samt skapa en förståelse över vad texten handlade om. I nästa steg markerades delar i 
texten som var relevanta utifrån studiens syfte. I det fjärde och sista steget identifierades
olika områden utifrån de olika delarna i texten, som kunde namnges, organiseras och
därmed bilda resultatet av databearbetningen.
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Etik
Studien godkändes av universitetet i Indien innan avfärd genom att författaren mailade en 
förfrågan om tillstånd att få lov att genomföra studien under tiden som de kliniska 
studierna pågick. Detta godkändes av den internationella koordinatorn på universitet i 
Indien. Ett muntligt medgivande gavs också av rektorn på sjuksköterskeskolan i Indien 
samt av läkaren på vårdcentralen, då studien presenterades. Ett informationsbrev 
förbereddes, men lämnades aldrig ut eftersom den internationella koordinatorn inte ansåg 
att det var nödvändigt. Streubert Speziale et.al.(2002) skriver att forskaren är skyldig att 
ge deltagarna tillräcklig information om studien. Polit & Beck (2004) menar att 
deltagarna bör vara medvetna om att författaren observerar, men behöver inte specifikt få 
reda på vad som observeras. Med tillräcklig information menar författarna att deltagarna 
var medvetna om studien. Samtliga deltagare blev kort informerade om studiens generella 
syfte och tillvägagångssätt för att författaren skulle få informerat samtycke. Informerat 
samtycke innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens generella syfte, 
upplägg och i stort vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagandet i 
studien. Dessutom fick informanterna veta att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Författarna kommer att utesluta all
känslig information om vårdcentralen, byn och enskilda personer av respekt för individernas 
integritet. Författarna har sinsemellan diskuterat etiska aspekter så som integritet, respekt för 
individen, mängden information som skulle utlämnas, observationer som skulle göras, under 
vilka förutsättningar samt på vilket sätt studien skulle kunna påverka deltagarna. Författaren 
frågade samtliga deltagare i studien om tillstånd att föra anteckningar och fotografera, endast 
för minnes skull inför varje ny arbetsdag, detta för att undvika att deltagarna kände sig 
förnärmade av att anteckningar fördes. Anteckningarna förvarades inlåsta under studiens
genomförande.
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RESULTAT
Efter bearbetning och analys av datamaterialet framkom fem områden; brukande av 
handdesinfektion och handtvätt, användandet av handskar, sjukvårdspersonalens klädsel, 
smyckeanvändning samt övriga hygienaspekter. I syfte att avidentifiera informanterna 
anges endast yrkeskategorin, för att hålla isär de fyra sjuksköterskorna numreras dessa 
från 1 till 4, i ospecifik ordning.

Brukandet av handdesinfektion och handtvätt
Läkaren använde alltid desinfektionsmedel efter varje patient, dock inte mellan 
familjemedlemmar, en dag använde läkaren inte handdesinfektion mellan tre patienter, 
men detta var ett tydligt undantag. Författaren observerade att läkaren en dag hostade i 
händerna utan att desinficera dem efteråt, när denne undersökte en patient. AT-läkaren 
desinficerade endast händerna ibland, och när författaren frågade vad som avgjorde 
huruvida desinfektionsmedel användes eller inte svarade AT-läkaren; ”Jag använder det 
endast när patienten är sjuk, äcklig eller har något hudproblem”. Dock iakttogs AT-
läkaren inte använda handdesinfektion efter en malariapatient. Sjuksköterska1 använde 
alltid desinfektionsmedel efter varje patient, förutom en gång när denne skulle ge en 
injektion. Sjuksköterska2 använde endast handdesinfektion en enda gång under studiens 
gång, då när denne satt och skrev. När författaren frågade varför svarade denne; ”Jag är 
smutsig”. Sjuksköterska2 och sjuksköterska3 tvättade aldrig händerna före 
omläggningarna, utan endast med tvål och vatten efteråt. Då författaren undrade om 
hygienrutinerna vid omläggning och nålsättning fick denne svaret; ”Alltid handtvätt och 
Sterillium före, tvåltvättning efteråt”, vilket inte alls stämmer överrens med hur 
sjuksköterskan gjorde, eftersom denne varken tvättade händerna eller använde Sterillium 
före, utan endast tvättade händerna med tvål och vatten efteråt. Författaren såg aldrig 
Sjuksköterska3 använda handdesinfektionsmedel. Sjuksköterska4 använde heller aldrig 
handdesinfektion. Laboratorieteknikern desinficerade endast händerna ibland när denne 
gick ut ifrån laboratoriet, dock aldrig mellan patienter eller vid analysering av prover.
Desinfektionsmedlet gneds runt mellan handflatorna, och någon gång också på 
handryggen, endast några få sekunder. Samtliga tvättade alltid händerna, mellan 20 och 
60 sekunder, innan lunch med samma handtvål och torkade händerna på en gemensam 
handduk eller på de egna kläderna. 

Användandet av handskar
Läkaren, AT-läkaren, Sjuksköterskorna1, 3, 4 samt laboratorieteknikern bar aldrig 
handskar. Sjuksköterska2 använde sterila handskar vid omläggning, dock tog denne på sig 
handskarna på ett sätt så att de blev osterila. Författaren såg aldrig handskar inne på 
rummen som läkaren, AT-läkaren och Sjuksköterska1 samt Sjuksköterska4 nyttjade.
Laboratorieteknikern sa en dag; ”Jag vet att jag ska använda det, men jag gör det inte.” 
då författaren undrade varför ryckte laboratorieteknikern på axlarna och gick där ifrån.
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Sjukvårdspersonalens klädsel
Läkaren använde privata kläder, en ’sari’, som är en dräkt bestående av sex meter långt 
tygstycke vilket viras runt kroppen, och hade en kortarmad läkarrock över, denna togs av 
i läkarens bostad. AT-läkaren och laboratorieteknikern hade endast privata kläder. AT-
läkaren var alltid klädd i ’Punjabidräkt’ (byxor och tunika), med lång sjal, som då och då
föll ner på patienterna. Laboratorieteknikern hade privata byxor och skjorta på sig. 
Sjuksköterska1 gick i arbetskläder och bytte om på vårdcentralen. Även sjuksköterska2

och sjuksköterska4 använde arbetskläder och bytte om på vårdcentralen. Sjuksköterska3

hade också arbetskläder, men bytte om hemma. Med arbetskläder menas i detta 
sammanhang; ’Punjabidräkt’ samt kortarmadskjorta för kvinnor, och byxor och 
kortarmadskjorta för män. Samtliga kvinnor hade uppsatt hår. På hela vårdcentralen fanns 
två stycken munskydd av tyg som användes vid samtliga omläggningar.

Smyckeanvändning
Läkaren hade i regel endast ett halsband och två tåringar på sig, denne använde dock 
armband, klocka och ringar vid ett tillfälle. AT-läkaren hade alltid två armband, en 
klocka, halsband och näspiercing. Sjuksköterska1 hade en klocka, näspiercing, ett kort 
och ett långt halsband samt två tåringar. Sjuksköterska2 hade en ring och en klocka. 
Sjuksköterska3 hade två armband, näspiercing och två tåringar på sig. Sjuksköterska4 bar 
ett halsband, näspiercing samt två stycken tåringar. Laboratorieteknikern bar en klocka 
och en ring. AT-läkaren berättade att ”Mendhi” (hennatatueringar) och nagellack inte var 
tillåtet när man arbetade inom vården, någon förklaring till detta gavs inte, utan verkade 
vara en själklarhet, då AT-läkaren påpekade att de faktiskt jobbade inom vården, då 
författaren frågade om detta. Dock observerades Sjuksköterska3 använda nagellack ett par 
gånger, både på fingrar och tår.

Övriga hygienaspekter
Övriga hygienaspekter som kan vara intressanta att ta med i resultatet, vilka också är en 
bidragande orsak till spridningen av VRI, är till exempel hanteringen utav diverse 
utrustning, miljön samt tillgång till desinfektionsmedel och övrigt materiel. Patienterna 
låg på samma brits/säng vid undersökningar, omläggningar, infusioner samt injektioner, 
samma filt/täcke lades över patienten om denne frös eller behövdes skylas. Detta var så 
naturligt att författaren kände att det inte var något att fråga om. Lakanen byttes en gång 
per vecka, gummiöverdraget som täcker en tredjedel av sängen torkades av med en trasa 
varje dag. Oftast var det två patienter inklusive familjer inne på läkarmottagningen 
samtidigt. Inne på barnavårdsmottagningen lades det tidningspapper på vågen innan 
barnet vägdes, när dessa tog slut användes moderns sjal som skydd. 
Desinfektionsflaskorna återanvändes flera gånger, dock observerade författaren att 
desinfektionsflaskan i undersökningsrummet stod tom under hela studiens gång. På 
läkarmottagningen fanns en flaska Sterillium, på laboratoriet fanns två, på BVC, MVC, 
medicinutdelningsdisken, samt i undersökningsrummet fanns en flaska i varje rum.
Handskar fanns endast inne i undersökningsrummet, på bordet med omläggningsmateriel, 
samt i en låda i laboratoreiteknikerns skrivbord. Samma nål användes för att dra upp
läkemedel ur ampullen samt att tillsätta läkemedlet till infusionsflaskan, nålen hanterades 
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med sjuksköterskans bara händer, detta upprepades 5-6 gånger. Medicinhanteringen 
skedde med bara händer, medicinerna lades upp på bordet och räknades, patienterna fick 
sina tabletter i en liten påse, och resten lades tillbaka i burken som återanvändes flera 
gånger samts till olika läkemedel.

TABELL 1: Tabellen visar en översikt för hur var och en av deltagarna utförde de olika 
momenten inom de olika områdena.

Sammanfattning av resultatet
Handhygien utgör den största delen av resultatet. Handdesinfektion användes sparsamt av 
samtliga deltagare i studien utom Sjuksköterska1 och läkaren. Handtvätt skedde endast 
efter omläggningar, men aldrig före. Samma handtvål och handduk användes av alla 
informanter. Handskar användes inte av någon av informanterna, med undantag för 
Sjuksköterska2, som dock tog på handskarna så att syftet med att använda sterila handskar 
egentligen försvann. Endast Sjuksköterskorna använde arbetskläder, läkaren hade 
läkarrock över sina privata kläder, medan AT-läkaren och laboratorieteknikern alltid bar 
personliga kläder. Alla informanterna bar minst två smycken. I tabell 1 ges en översiktlig 
sammanställning för hur var och en av informanterna gjorde i de olika momenten inom 
de olika områdena.

Handhygien Handskar Klädsel Smycken
Läkaren Nästan alltid handdesinfektion.

Tvättar händerna före maten. Privat 
tvål hemma. Nös i händerna, när 
patient var inne, tog i patienten 
direkt efter.

Aldrig Privata kläder, 
kortarmad 
läkarrock över. 
Byter om 
hemma.

Långt halsband. Två 
tåringar. Armband, klockor 
och ringar vid ett tillfälle.

AT-läkaren Ibland handdesinfektion. Tvättar 
händerna på vårdcentralen före 
maten. 

Aldrig Privata kläder Alltid två armband, klocka, 
halsband och näspiercing.

Sjuksköterska1 Använder alltid handdesinfektion 
efter varje patient.

Aldrig Arbetskläder, 
byter om på 
vårdcentralen.

Klocka, näspiercing, 
halsband, tåringar.

Sjuksköterska2 Använde endast handdesinfektion 
en gång under två veckor, när 
denne satt och skrev. Tvättar aldrig 
händerna före omläggning. Tvättar 
alltid händerna med tvål och vatten 
efter omläggning/ 
injektioner/nålsättning. Tvättar 
händerna före mat med gemensam 
tvål.

Använde sterila 
handskar vid 
omläggning. Tog på 
sig dessa så att de 
osteriliserades.

Arbetskläder, 
byter om på 
vårdcentralen.

Ring, klocka.

Sjuksköterska3 Tvättar inte händerna före 
omläggning. Tvättar alltid händerna 
med tvål och vatten efteråt. 
Använde aldrig handdesinfektion-

Aldrig Arbetskläder, 
byter om 
hemma.

2 armband, näspiercing, 
tåringar. Nagellack.

Sjuksköterska4 Använde aldrig handdesinfektion. 
Tvättade händerna med gemensam 
tvål före måltid.

Aldrig Arbetskläder, 
byter om på 
vårdcentralen.

Halsband, näspiercing, 
tåringar.

Lab.-teknikern Desinfekterade händerna endast när 
denne gick ut ur laboratoriet, dock 
inte varje gång. 

Aldrig Privata kläder Klocka, ring.
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DISKUSSION

Metod
Då syftet med studien var att belysa hur vårdarbetet bedrivs med avseende på vårdhygien 
på en vårdcentral i Indien, valdes en kvalitativ ansats vilket syftar till att beskriva och 
förstå mänskliga företeelser (Streubert Speziale & Carpenter, 2002). Datainsamlingen 
skedde genom observationer och fältanteckningar. På grund av språkliga begränsningar 
valdes intervjuer bort. En observationsstudie valdes att göras då målet med studien var att 
beskriva hur informanterna gjorde, snarare än hur ofta eller varför de gjorde det. 
Fältanteckningar fördes i enlighet med kvalitativ metod för att dokumentera det 
författaren såg, upplevde, tänkte och kände (Streubert Speziale & Carpenter, 2002). Det 
var endast en utav författarna som hade möjlighet att resa till Indien. Denne genomförde 
observationerna och fältanteckningarna på egen hand. Dessa sammanställdes och 
analyserades gemensamt efter resans slut. Ett utkast till bakgrunden och metoden gjordes 
före avresan och kompletterades efter hemkomsten av båda författarna. Slutligen ställdes 
detta samman med resultatet och diskussionen i studien.

Att delta som forskare i ny miljö har både sina för- och nackdelar. Forskaren tvingas 
anpassa sig till de nya förhållanden vilket kräver en stor ödmjukhet ifrån författarens sida. 
Att komma till ett nytt land skapar stora förväntningar, författaren försökte emellertid 
förhålla sig öppen och nyfiken inför den nya kulturen. Dock var det påfrestande med 
långa dagar, att förstå och/eller göra sig förstådd då språket ibland var ett hinder.
Internetuppkopplingen i Indien var dålig, vilket ibland skapade problem, både i form av 
svårigheter att hålla kontakt samt söka information. Datainsamlingen skedde genom 
deltagande observationer och fältanteckningar eftersom författarna ville studera hur 
vårdarbetet bedrevs på vårdcentralen med avseende på vårdhygien. Att få möjlighet att 
observera ger författaren en inblick i informanternas arbete. Genom möjligheten att fråga 
inte bara hur, utan också varför fick författaren en förståelse för deras arbetssätt. Det är 
dock svårt att minnas detaljer i efterhand, därför var fotografierna och fältanteckningarna 
till stor hjälp. Ibland hände det mycket på en gång, då var det svårt att hinna med att 
anteckna stödord och vara med överallt. Det som inte antecknades på en gång skrevs ned 
vid ett senare tillfälle, och då kan små detaljer ha missats. Vilket inte anses ha nämnvärd 
betydelse för resultatet eftersom det endast var vid något enstaka tillfälle. Författarna tror 
inte att hygienrutinerna skulle ha skötts annorlunda vid observatörens frånvaro.

Det var svårt att planera studien i detalj före avresan då forskningsfältet var okänt. Därför 
utvecklades utformningen av arbetet efterhand, såsom frågeställningar och delvis också 
syftet som ändrades från tolkning av vårdpersonalens hygienrutiner till endast en 
beskrivning av dem, vilket är helt i enlighet med kvalitativ forskning. Streubert Speziale 
och Carpenter (2002) beskriver kvalitativ forskning som en upptäcktsresa, där forskaren 
har möjlighet att använda många olika metoder för datainsamling. Metod och 
datainsamling kan väljas att ändras under studiens gång, istället för att vara fastställt vid 
start. Att bli observerad kan eventuellt medföra en viss stress som kan leda till svårigheter 
att utföra arbetsuppgifterna som vanligt (Streubert Speziale & Carpenter 2002). I denna 
studie fanns det inget som antydde att de deltagande observationerna störde personalens 
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arbete, eftersom informanterna var vana vid att ha utbytesstudenter på vårdcentralen, 
detta gjorde att de inte tyckte att det var konstigt, utan tyckte snarare det var roligt och 
något naturligt. Informanterna gladdes av författarens närvaro och visade och beskrev 
mer än gärna vad de gjorde. I rollen som deltagande observatör var författaren hela tiden i
bakgrunden och deltog inte själv i några vårdmoment, vilket gjorde att fokus kunde riktas 
på det som skulle observeras.

Inklusionskriterierna omfattade all vårdpersonal på vårdcentralen. Det innebar att 
samtliga deltagare i studien hade olika utbildningsnivå från sjuksköterskeutbildning till 
läkare (tre - sex år). Att det endast fanns sju informanter, ansågs vara positivt, då det hade 
varit svårt att som enskild person observera flera individer parallellt. Dessutom skapades 
en bra kontakt med samtliga informanter, vilket gav författaren möjlighet att fråga om 
saker denne undrade över. I studien observerades endast personal från en enda 
vårdcentral. Det fanns, bland annat på grund av tidsbrist, ingen möjlighet att göra studien 
mer omfattande. Det är dock troligt att vissa paralleller kan dras till andra vårdcentraler
på den indiska landsbygden. Två veckor är en väldigt kort tid för att kunna skaffa sig en 
helhetsbild av forskningsfältet och informanterna. Under dessa veckor hände det väldigt 
lite på vårdcentralen, och läkaren var dessutom borta på utbildning tre dagar. Detta 
behöver inte nödvändigtvis påverka resultatet särskilt nämnvärt. Hygienrutiner är sådant 
som brukas kontinuerligt. Möjligtvis hade bristerna eventuellt blivit fler om 
vårdpersonalen hade haft mer att göra, då hög arbetsbörda, enligt Akyol (2005) leder till
en ökad försumlighet av rutinerna.

Resultat
Resultatet i denna studie visade att deltagarna verkade vara medvetna om vikten av god 
handhygien. Dock användes både handdesinfektion och handtvätt sparsamt av samtliga 
deltagare i studien. Alla informanter som använde handdesinfektion hade bristfällig rutin 
på själva momentet, då det utfördes ofullständigt och endast några få sekunder. Det 
observerades också att vårdpersonalen gick mellan patienterna utan att tvätta händerna 
mellan. Vid förfrågan om de rutiner som fanns på vårdcentralen avseende handtvätt och 
desinfektionsmedel fick författaren svaret ”Alltid handtvätt och Sterillium före, 
tvåltvättning efteråt” och ”Jag använder det endast när patienten är sjuk, äcklig eller 
har något hudproblem” (desinfektionsmedel), vilket inte alls stämmer överrens med det 
som observerades, någon handtvätt eller Sterillium användes sällan innan patientnära 
arbete och tvåltvättning efter användes inte kontinuerligt efter varje patient. 
Kommentarerna ovan indikerar dock att informanterna hade kunskapen och 
medvetenheten om hur och varför handtvättning var viktigt, men efterföljde det ändå inte, 
vilket kunde medföra smittspridning. Det observerades också att informanterna var 
medvetna om sin egen hygien, då de tvättade händerna innan lunch och oftare efter orena 
och smutsiga arbeten, vilket överensstämmer med det som observerats i tidigare studier. 
Akyol (2005) påvisar i sin studie att trots att det finns riktlinjer för handhygien, är 
brukandet av dessa låg. Sjuksköterskorna i studien upplevdes förstå vikten av 
handhygien, men de medgav att de hindrades i brukandet av detta på grund av hög 
arbetsbörda samt brist på handdesinfektionsmedel och motivation. Basurrah, och Madani 
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(2006) konstaterade att handdesinfektion och handtvätt brukades mest flitigt efter 
patientkontakt än före.

Handskar observerades användas mycket sällan i det patientnära arbetet, trots att det 
fanns handskar både inne på undersökningsrummet och i laboratoriet, det var ingen 
bristvara. De få gånger som handskar användes så togs handskarna på, på ett sätt så att 
syftet med att använda sterila handskar egentligen försvann. Både detta och användandet 
av handdesinfektion kan bero på personalens medvetenhet och attityder. Ett exempel på 
detta är att laboratorieteknikern sa; ”Jag vet att jag ska använda det, men jag gör det 
inte.” och ryckte på axlarna och gick därifrån då författaren undrade varför, detta tolkas 
som att denne hade yttrat sig tillräckligt om ämnet. Whitby et.al. (2007) menar att 
människors handlande bygger på både sociala och kognitiva normer. 
Laboratorieteknikerns agerande tolkas som att denne var medveten om sitt bristande
handlande, men inte brydde sig. Oftast var det två patienter inklusive familjer inne på 
läkarmottagningen samtidigt, vilket ur smittsynpunkt inte heller är bra, då patienterna kan 
smitta varandra (Ericsson & Ericsson, 2002). Vilket kan kopplas samman med tillgång 
och brist på resurser och personal på vårdcentralen. 

Det faktum att endast sjuksköterskorna använde arbetskläder och att läkaren hade 
läkarrock över sina privata kläder uppfattas i detta arbete vara en gammal tradition som 
härstammar i den hierarki som sjukvården i alla år efterföljt, detta är inte bara något 
speciellt för just Indien, utan något som råder världen över. Whitby et.al. (2007)
framhåller att gamla traditioner efterlevs eftersom dessa är så starkt förankrade i 
individens sätt att vara och tänka, vilket gör dessa svåra att bryta. Några av informanterna 
bytte om hemma, vilket kan medföra att även arbetskläderna blev en smittkälla då dessa 
användes utanför vårdcentralen. Viktigt att poängtera var att sjukvårdspersonalen själv
bekostade sina arbetskläder, vilket kan leda till att de inte byter kläder så ofta, eller hinner 
tvätta kläderna mellan arbetspassen. Personalen på vårdcentralen tjänar inte särskilt 
mycket pengar, och den uniformen som sjuksköterskorna använde är dyr enligt indiska 
mått. Smycken som tåringar och det speciella halsbandet som många av kvinnorna bar är 
ett tecken på äktenskap, i likhet med den västerländska förlovnings- och vigselringen, och 
är väldigt viktiga för symboliken. Kvinnor i Indien använder överlag många smycken och 
tycker om att göra sig fina. Detta uppfattades som om personalen inte ansåg att smyckena 
var en tillväxtplats för bakterier, utan dessa användes som något naturligt i deras vardag.
Boadi och Kuitunen (2005) menar också att utbildningsnivån är avgörande för kunskap 
om, och tillämpning av hygien. Resultatet av detta arbete visar att viss kunskap finns 
bland deltagarna i studien, även om den möjligtvis är bristfällig. Det framgår dessutom
att vårdpersonalen verkligen försökte och ville hålla god kvalitet på vård och omvårdnad, 
även ur hygiensynpunkt. Exempel på detta är att det inne på barnavårdsmottagningen 
lades tidningspapper på vågen innan barnet vägdes, och när dessa tog slut användes 
moderns sjal som skydd. Vid förfrågan från deltagarna i studien angående handtvätt och 
handhygien i sjukvården i Sverige, svarade författaren att fasta tvålar ansågs vara en 
tillväxtplats för bakterier och att endast flytande tvål användes, ställde någon i personalen 
fram en pumptvål vid det ena av de tre handfaten.
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Resultatet visar också att deltagarna hade otillräcklig efterföljsamhet om man ser till de 
riktlinjer som finns framtagna i Sverige och även internationellt. Många är införstådda om 
sambandet mellan hygien och hälsa men hade en svag övertygelse av dess betydelse, 
vilket kan tänkas bero på vag tilltro och informanternas attityder tillsammans med en 
långvarig acceptans av ohygieniska förhållanden. Detta har också uppmärksammats i 
Deodhar’s (2003) studie. Basurrah och Madani (2006) menar att bristande efterlevnad av 
hygienrutiner i vården är ett stort problem över hela världen. Därför verkar det inte 
konstigt att hygienrutinerna brast även bland vårdpersonalen på vårdcentralen som 
observerades. Dels för att ekonomiska resurser saknades och för att vissa förutsättningar 
för god renhållning inte fanns, på samma sätt som i Västvärlden. Personalen försökte av 
allt att döma hålla en så god hygienstandard som möjligt och tog till de medel de kunde
och var vana vid. Resultatet har betydelse för att kunna öka patientsäkerheten och för att 
uppnå optimal vårdmiljö. VRI är inte bara en belastning för sjukvården utan drabbar både 
individen och samhället eftersom dessa ger upphov till onödigt lidande, förlängd vårdtid, 
invaliditet samt högre mortalitet. Vidare forskning bör inrikta sig på vilka attityder som 
finns gentemot hygienrutiner och varför följsamheten av dessa är bristfällig inom hälso-
och sjukvården. Gould et.al. (2008) anser att insatser till förbättrad handhygien saknar 
kraft samt att tillgänglig forskning är bristfällig, de hävdar dessutom att dagens riktlinjer 
inte är tillräckligt handfasta då det inte finns någon inblick i efterföljandet av dessa.
Deodhar (2003) menar att aktiva försök att förändra hygienstandarden är endast möjliga 
genom medvetenhet och motivation. För detta krävs sakenlig utbildning vilket inte 
behöver kosta särskilt mycket eller vara tidskrävande. Odlingsplattor (AGA-plattor) kan 
till exempel användas som ett redskap för att påvisa vikten av god hygien på ett verkligt
och handgripligt sätt. Caniza et.al. (2007) framhåller att enkla medel såsom 
utbildningsblock och gruppdiskussioner är lika effektivt som videoband och dessutom 
mer lättåtkomligt då dessa inte kräver någon teknisk utrustning.

Konklusion
Då studiens syfte var att observera och beskriva hygienarbetet på vårdcentralen gjordes 
därför inga tolkningar om informanternas handlande. Resultatet visar att handhygien 
brukades sparsamt av samtliga deltagare i studien, handskar användes endast av en utav 
informanterna och då endast vid såromläggningar. Teknikerna som användes både för 
handtvätt, handdesinfektion samt att sätta på handskar var bristfälliga och uppfyllde 
därmed inte sitt syfte. Den viktigaste slutsatsen i resultatet, anser författarna vara 
vårdpersonalens medvetenhet om både handling och utförande, trots att hygienen brast på 
många plan. För detta krävs adekvat utbildning, både under själva utbildningstiden och 
som en kontinuerlig del i arbetet. 

God vårdhygien är av stor vikt i arbetet mot VRI, som kan förebyggas med ganska enkla 
medel, till exempel genom att bruka handhygien, för detta krävs förändrade attityder och 
ökat intresse för infektionsförebyggande arbete. I dagsläget finns det ingen tillgänglig
forskning kring hygienrutiner inom sjukvården i Indien. Forskning som syftar till att 
belysa och på sikt förbättra hygienstandarden inom sjukvården i Indien samt leda till 
ökad följsamhet kring hygienrutiner är enligt författarna nödvändig. Vidare behövs också 
ytterligare forskning om attityder och intresse för infektionsförebyggande arbete. Utöver 
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detta krävs kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning av vårdpersonal samt en 
genomgång av sjukvårdens organisation för att möjliggöra god och säker vård över hela 
världen. Under studiens gång såg författaren flera områden, än just vårdhygien som 
skulle vara intressanta att gå vidare med inom den indiska sjukvården, samt många andra 
infallsvinklar inom det gällande ämnet i studien som skulle vara till nytta för samtliga 
som arbetar inom sjukvården såväl som för patienter. Till exempel människors attityder 
och känslor till sjukvård och sjukvårdspersonal i Indien, den indiska sjuksköterskans
omvårdnadsuppgifter och bemötande gentemot patienter, sjuksköterskors och/eller 
vårdpersonalens attityder till handhygien samt mer ingående studier om hygienrutinernas 
efterföljsamhet bland vårdpersonal i Indien.
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