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Sammanfattning 

Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och 

för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot 

sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för 

infektioner och antibiotikabehov.  

Syftet med studien var att beskriva hur läkarchefer uppfattade sin roll och sitt ansvar för att 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) upprätthölls av läkargruppen.  

Metoden var kvalitativ analys baserad på Grounded Theory. Fem läkarchefer verksamma 

inom läns- och närsjukvården i Region Norrbotten intervjuades med öppna och 

semistrukturerade frågor.  

Resultat Under analysen identifierades tre underkategorier, Uppdrag, Egenansvar och 

Resurser. Angående uppdraget ansåg de intervjuade rollen och ansvaret över att läkargruppen 

följer BHK representera en lätt arbetsuppgift och BHK upplevdes efterlevas ganska bra. I 

uppdraget ingick även att påminna, tillrättavisa, informera om BHK och vara en god förebild. 

Gällande egenansvar förelåg inom de intervjuade ett svalt intresse för vidareutbildning och 

ansvaret gällande kunskap och följsamhet till BHK lades på den enskilda individen.  

Gällande resurser tog läkargruppen med stor variation del av följsamhetsmätningar där de 

utfördes. Vid svårare patientfall och problem var som praxis att vända sig till Vårdhygien och 

Smittskyddet.  

Slutsats Läkarchefer känner väl till betydelsen av att använda BHK och känner sin roll och 

ansvar över att läkargruppen följer BHK. Följsamhetsresultat till BHK varierar mellan 

läkargrupperna som tilldelas ett individuellt ansvar.  
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Abstract 

Introduction Healthcare professionals must work to prevent illness, injury and early death. 

Resistant bacteria's resistance to antibiotics is a major threat to health care. Good hygiene 

practices prevent the spread of infection leading to a reduced risk of infections and antibiotic 

needs.  

Aim of the study was to describe how physician manager perceived their role and their 

responsibility for adherence to basic hygiene practices and clothing rules (BHC) maintained 

by the medical team.  

Method was a qualitative analysis based on Grounded Theory. Five chief physicians working 

in county and local healthcare in the Region of Norrbotten were interviewed with open and 

semi-structured questions.  

Results During the analysis three base categories were identified, Assignment, Self-

responsibility and Resources. Concerning the mission the role and responsibility of the 

physicians group following BHC were considered representing an easy task and BHC was 

perceived to be quite well complied with. The assignment included reminding, correcting, 

informing BHC and being a good role model. The interviewees expressed a keen interest to 

further education and responsibility current knowledge and compliance to BHC was placed on 

the individual. Concerning resources, the medical team, with great variety, took part in 

compliance measures where they were performed. In the case of more severe patient cases 

and problems, the Infection Control and Protection Authority was contacted.  

Conclusion Chief Physicians are well aware of the importance of using BHC and feel their 

role responsibility to supervise that the physician group follows BHC. BHC compliance varies 

between physicians, which warrant individual responsibility. 
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DEFINITIONER 

Allmänfarlig sjukdom                                                           En smittsam sjukdom som kan vara 

livshotande, innebära långvarig sjukdom, 

svårt lidande, medföra andra allvarliga 

konsekvenser. Där det finns möjlighet att 

förebygga smittspridning genom åtgärder 

som riktas till den smittade. 

Anmälningspliktig sjukdom                                                  En sjukdom som när den upptäcks enligt 

föreskrifter som smittskyddslagen, 

smittskyddsförordningen eller andra 

smittskyddsförordningar skall anmälas av 

behandlande läkare till myndigheter som är 

verksamma inom smittskyddet, framför allt 

smittskyddsläkaren och 

Folkhälsomyndigheten. 

Antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat motståndskraft 

mot antibiotika. 

Carbapenemresistent                                                             Tarmbakterier resistenta mot nästan alla 

brett verkande antibiotika som finns.  

Endemisk                                                                               När en sjukdom förekommer och sprids 

hos en begränsad grupp av människor eller 

i ett begränsat geografiskt område. 

Endogen smittspridning                                                        Infektioner som orsakas av 

mikroorganismer från människans egen 

bakterieflora. 

Exogen smittspridning                                                          Infektioner som orsakas av 

mikroorganismer som överförs till 

individen från en smittkälla i omgivningen, 

från andra människor eller miljön. 

Extended Spectrum betalactamase (ESBL)                          Tarmbakterier som bildar ESBL har ämnen 

som bryter ner de flesta antibiotika ur 

penicillingruppen och gör att dessa inte kan 

användas. 

Hypervirulenta                                                                       Hög intensitet för en mikroorganism att 

frambringa sjukdom hos en annan individ.  

Klebsiella pneumoniae                                                          Bakterie som ofta förekommer i 

tarmsystemet som i vissa fall kan ge 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittsam_sjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittskyddslagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittskyddsl%C3%A4kare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkh%C3%A4lsomyndigheten
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upphov till olika former av infektioner  hos 

människor, såsom urinvägsinfektioner. 

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Gula stafylokocker som har utvecklat 

motståndskraft (resistens) mot 

betalaktamantibiotika. 

Multiresistenta bakterier (MRB) Samlingsnamn för bakterier som utvecklat 

resistens mot ett flertal antibiotika. 

Samhällsfarlig sjukdom                                                        En sjukdom som kan få en spridning i 

samhället och som innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och som kräver 

extraordinära smittskyddsåtgärder. 

Smittspridning Olika sätt som smitta kan överföras på. 

Direkt kontaktsmitta, smittämnet överförs 

direkt från den sjuke till den som blir 

smittad, och indirekt kontaktsmitta där det 

finns mellanled. 

Smittämnen  Parasitiska organismer och biologiska 

agenter som orsakar infektionssjukdom hos 

en annan organism. 

Vancomycinresistent enterocock (VRE)                               Enterokocker är tarmbakterier som är 

resistenta mot antibiotikasorten 

vancomycin och är ofta samtidigt resistenta 

mot många andra antibiotika. 

Vårdhygienisk enhet                                                              Ett samlat team med expertkunskap inom                                                                                                                          

ämnet Vårdhygien, minst en 

hygiensjuksköterska och en hygienläkare.         

                                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nfarlig_sjukdom
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rd&action=edit&redlink=1
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INTRODUKTION  

Folkhälsovetenskaplig relevans  

Hälso-och sjukvård har ett reellt ansvar för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död 

inom befolkningen. Det innebär att vårdpersonal ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv och ska främja hälsa i olika sammanhang och med olika metoder enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Vidare beskrivs att vården ska bedrivas så god kvalitet och 

god hygienisk standard uppnås, samt så ska vårdpersonal förhindra smitta och smittspridning 

genom att använda sig av BHK (SOSFS 2015:10). Vården ska tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet samt så ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (SFS 2017:30).  

Årligen erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtliga verksamheter inom 

hälso-och sjukvården samt vård och omsorg i landsting/regioner och kommuner till 

deltagande i punktprevalensmätning (PPM) gällande vårdskador. Där utgör följsamhet till 

BHK en mätning eftersom det anses som viktigt i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade 

infektioner (VRI). Mätningen sker i form av ett stickprov vid ett tillfälle under två 

förutbestämda veckor, som en del av kvalitetsuppföljning och ligger som grund för 

förbättringsarbete inom vården. Mätningen är en del av den egenkontroll som beskrivs i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och föreskriften Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt SOSFS 2015:10. Mätningen visar att läkare över tid är 

den yrkeskategori som har lägst följsamheten till BHK (SKL, 2019a). För att minska den 

fortsatta spridningen av smittsamma sjukdomar och inte minst resistensutvecklingen inom 

vård och ut till samhället bör enligt European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC, 2019) och World Health Organization (WHO, 2016) rekommendation om förbättrade 

förebyggande insatser till handhygien efterlevas och kontrollmätningar följas upp.  

Bakterier som är resistenta mot antibiotika så kallade multiresistenta bakterier (MRB) är ett 

globalt hot mot folkhälsan och har uppstått genom generös och felaktig antibiotikaanvändning 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). De sprids över landsgränserna genom internationaliseringen, 

utbytet mellan varor och tjänster, handel av djur och människors resande. Sverige är ett litet 

land som har en förhållandevis låg antibiotikaförbrukning och ur ett internationellt perspektiv 

gynnsamt resistensläge men det sker en ständig ökning av MRB (Folkhälsomyndigheten, 

2014).  

Miljön inom hälso- och sjukvård utgör en hög risk för spridning av bland annat MRB som 

MRSA, ESBL och VRE vilka också ingår i VRI (WHO, 2009). Enligt Chiang et al. (2017) är 

MRB vanligt förekommande på sjukhus världen över och orsakar stort lidande, långa 

sjukhusvistelser och ökad dödlighet bland patienterna. Dödligheten för patienter med 

allvarliga carbapenemresistenta stammar har ökat från 30-75%. Hypervirulenta Klebciella 

pneumoniae stammar som kombinerar carbapenemresistens har hög överförbarhet och sprids i 

samhället och orsakar infektioner hos unga friska personer utan tidigare sjukdomsbild 

(ECDC, 2019). Om andelen resistenta bakterier ökar kan ingrepp som i dag uppfattas som 

rutinsjukvård bli så riskfyllda att man i värsta fall inte längre vågar utföra dem, på grund av 
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att infektioner i samband med dem inte kan förebyggas eller behandlas 

(Folkhälsomyndigheten, 2016c).  

I Sverige är MRB infektion relativt ovanlig men orsakar patienten stort och långvarigt lidande 

och i många fall leder det till döden samt ökade vårdkostnader (SKL, 2014). Enligt Barnes et 

al. (2014) förvärvar patienter inneliggande på sjukhus MRB främst genom tillfälligt 

koloniserad vårdpersonal.  

Historia 

Läkekonstens fader Hippokrates som föddes cirka 460 f. Kr.- 370 f. Kr., är en av de mest 

framträdande personerna i medicinens historia. Han ansåg att renlighet och hygieniska 

förhållningsregler var en av de viktigaste utgångspunkterna för läkekonsten, vilket han 

framhöll som förhållningsregler till läkarna (Andersson, 2009).  

Ignaz Semmelweis (1818-1865) stod för samma åsikt som Hippokrates och anses vara en 

pionjär inom aseptiken, vad gäller rengöring och förebyggande av VRI. Han införde handtvätt 

för läkare och sjuksköterskor på förlossningsavdelningen vilket gjorde att antalet dödsfall i 

barnsängsfeber kraftigt reducerades (Ericson & Ericson, 1997). 

Louis Pasteur (1822-1895) visade i sitt yrkesutövande att smitta inte bara berodde på dålig 

luft, att liv existerar utan syre, att bakterier kan överföras mellan individer och orsaka 

sjukdom hos annan individ. För läkekonsten har det allt sedan Pasteur upptäckte att bakterier 

kunde orsaka sjukdomar varit viktigt att förhindra att människor drabbas av infektioner 

genom att döda bakterier och kontrollera smitta genom bland annat vaccinationer, 

antibiotikabehandling, förbättrad hygien och kost (Danielsson, 2002).  

Antiseptikens fader Joseph Lister (1827-1912) upptäckte handdesinfektionens effekt och 

instruerade kirurger att tvätta händerna med karbolsyralösningar före och efter operationer. 

Lister utvecklade också handhygiens betydelse genom att uppmana kirurger att bära rena 

handskar vid kirurgi för att förhindra uppkomst av infektioner (Ericson & Ericson, 1997). 

De smittsamma sjukdomarna har sedan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ändrat 

karaktär då tuberkulos räknades till en vanlig folksjukdom och var det största hotet mot 

folkhälsan. Sedan de århundrandena har levnadsstandarden och hälso- och sjukvårdande 

insatser i många länder förbättrats och gjort att dåvarande sjukdomarna minskade och det blev 

vanligare med vällevnadssjukdomar, som hjärt- och kärl- sjukdom, övervikt, diabetes och 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området har skett genom bland annat observationsstudier, 

fokusgruppstudier samt kombinerad fokus/ intervjustudie och har generellt fokuserat på 

vårdpersonals följsamhet till basal hygienrutin, där det framkommit att läkare är den 

yrkeskategori som har lägst följsamhet (Cresswell & Monrouxes, 2018; Jang et al., 2010; 

https://sv.wikipedia.org/wiki/460_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/370_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinens_historia
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Mortell et al., 2013; Pittet et al., 2000). Jang et al. - (2010) fokusgruppsstudie beskriver att 

läkare är övertygade om att deras kunskap är tillräcklig, de är skeptiska till handhygienens 

betydelse och att deras professionella omdöme var bättre vägledning till användande av BHK. 

Läkare som grupp har stort förtroende för sitt eget omdöme medan de har mindre förtroende 

för riktlinjer (a.a.). Bristande följsamhet bland läkare medför stor smittspridningsrisk eftersom 

de i sin yrkesroll dagligen undersöker och behandlar många patienter där de genom exogen 

smittspridning kan överföra smitta mellan patienterna (Brüchwasser, 2016; Jang et al., 2010). 

Cresswell och Monrouxes (2018) kombinationsstudie som omfattade läkarstuderande och 

färdigutbildade läkare med syfte att undersöka attityder kring hygienbeteenden, visar att det 

krävs en attitydförändring och utbildning bland läkare för att få till en ökad följsamhet i 

handhygienen. Studien visade också att följsamhet till handhygien varierar beroende på 

anställningsnivån och att läkare måste ta sitt ansvar samt att de behöver få kunskap om varför 

det ska utföras. Följsamheten till handhygien har historiskt sett varit 40 % trots kunskap om 

betydelsen av dess effekt enligt Barnes et al. (2014).  

Den svenska kvalitativa intervjustudien utförd av Ling-Roos (2014) beskriver sjukhuschefers 

arbetssätt med att förbättra handhygienrutiner. Studien visar att hygienrutinerna sannolikt 

kunde förbättras genom bättre samverkan, koordinering mellan enheterna och genom en mer 

sjukhusövergripande enad fokusering på hygienrutiner. Då skulle det på de gemensamma 

chefsmötena bättre kunna diskuteras arbetssätt och strategier kring hygienrutiner, för att stötta 

och hjälpa enheterna och personal med lägre följsamhet till att förbättra följsamheten och 

patientsäkerheten. 

Smittskydd 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) syftar till att förebygga och förhindra spridning av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer och sjukdomar. Då avses alla sjukdomar som kan 

spridas till och mellan människor där de kan utgöra ett hot mot människans hälsa. Med stöd 

av lagen ska åtgärder på nationell, regional och lokal nivå vidtas för att förhindra spridning av 

smittsamma sjukdomar. Varje landsting i Sverige ska enligt lagen bemannas med en 

smittskyddsenhet där smittskyddsläkaren som självständig myndighet ska se till att lagen 

följs. Smittskyddsläkaren ska tillsammans med andra aktörer förhindra smittspridning och 

vara en resurs för behandlande läkare (a.a). 

Ett antal smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och delas in i 

allmänfarliga, anmälningspliktiga och samhällsfarliga beroende på allvarlighetsgrad. De 

allmänfarliga sjukdomarna är både anmälningspliktiga till smittskyddsenheten och 

smittspårningspliktiga (SFS 2004:168). Till allmänfarliga sjukdomar räknas bland annat den 

resistenta bakterien MRSA, blodsmittor och vissa tarminfektioner som Salmonella 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a)    

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) ställer krav på arbetsgivaren som ska se till att 

den skyddsutrustning som behövs för arbetsuppgiften ska finnas tillgänglig i syfte att skydda 

arbetstagaren, att utsättas för risken att bli infekterad eller bärare av smittämnen. Inom hälso- 
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och sjukvård innebär det bland annat att tillhandahålla handesinfektionsmedel, engångs 

plastförkläde och skyddshandskar. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagare inom hälso- 

och sjukvård ska få särskild utbildning om smittrisker som kan förekomma och utbildningarna 

ska systematiskt upprepas. Lagen trycker även på att BHK ska tillämpas av arbetstagaren 

(a.a).   

Kvalitetssystem 

Grundförutsättningen för säker vård är enligt SKL (2014) en engagerad ledning med tydlig 

styrning av hälso- och sjukvården i stigande led från politiker till beslutsfattare på regional, 

kommunal och operativ nivå med chefer och ledare och tvärt om. Socialstyrelsen har gett ut 

föreskriften SOSFS 2011:9 som beskriver att verksamheten fortlöpande och systematiskt ska 

utvecklas för att kvaliteten ska säkras i de verksamheter som omfattas av SFS 2017:30. Det 

ska ske genom att vårdgivaren ska se till att verksamheterna uppfyller de mål som gäller 

enligt föreskrifter och lagar för hälso- och sjukvård. Med stöd av ledningssystemet ska 

vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Genom att identifiera, beskriva och fastställa processer i verksamheten där samverkan behövs 

kan verksamhetens kvalitet säkras för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (a.a.).  

Patientsäkerhet och patientsäkerhetsåtgärder 

En viktig del i patientsäkerhetsarbete är att hälso- och sjukvårdpersonal är skyldig att i sitt 

yrkesutövande se till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att förhindra smittspridning 

och att patienter drabbas av vårdskador och VRI (SFS 2010:659).  

Ett led i de förebyggande åtgärderna mot smittspridning och antimikrobiell residens (AMR) 

har WHO utfärdat riktlinjer för internationell användning där alla medlemsländer uppmanas 

att utföra kontinuerliga följsamhetsmätningar. På vetenskapliga grunder innehåller riktlinjerna 

bevis av handhygienens betydelse samt, hur alkoholbaserade handdesinfektionsmedel kan 

minska infektioner och förhindra spridning av MRB och andra smittsamma sjukdomar. 

Riktlinjerna beskriver också att alkoholbaserade desinfektionsmedel ska finnas lätt 

tillgängliga, det ska hållas återkommande och regelbundna utbildningar om vikten av 

handhygien till all vårdpersonal, vårdpersonalens uppfattningar och kunskap gällande 

hygienrutiner ska utvärderas, vårdpersonal ska påminnas om vikten av handhygien och det 

ska aktivt både inom institutionen och på individuell nivå arbetas för att förbättra handhygien 

(WHO, 2016).  

Att utföra följsamhetsmätning gällande basala hygienrutiner är en enkel och billig 

preventionsåtgärd mot smittspridning. Vid brister i följsamhetmätningar ökar risken för 

utbrott av smittsamma sjukdomar som kan spridas både inom och utanför verksamheten och 

även över de nationella gränserna. Finns brister i följsamhet visar det att det finns brister i 

vårdkvaliteten vilket påverkar landets förmåga att uppfylla de internationella hälsoreglerna 

och att framgångsrikt bekämpa AMR. Det ger negativa effekter på hälso- och sjukvårdens 

kvalitet som då inte klarar att uppfylla sitt uppdrag och kraven om FN:s mål för hållbar 

utveckling och hälsotäckning (WHO, 2017).  
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Region Norrbotten har beslutat att månatliga följsamhetsmätningar till BHK vid patientnära 

arbete ska utföras av utsedda hygienobservatörer. Det som stöd i arbetet med att uppnå hög 

följsamhet. Hälso-och sjukvårdspersonal verksamma eller under utbildning med patientnära 

arbete inom tandvården, öppen-och sluten hälso-och sjukvård omfattas av mätningarna. 

SKL har genom nationell samverkan identifierat åtta framgångsfaktorer till lyckad minskning 

av VRI. Framgångsfaktorerna som beskrivs är att vårdrelaterade infektioner ses som 

oacceptabla, hygienriktlinjer ses som självklara, riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt, 

goda lokalmässiga förutsättningar skapas, konsekvent budskap och regelbunden återkoppling, 

städning ses som en viktig del, Vårdhygien och verksamheter arbetar tätt och-, det finns en 

fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler där hygienläkare och 

hygiensjuksköterskan med sin rådgivande funktion kan stötta hälso-och sjukvården med sin 

kompetens (SKL, 2014). För att lyckas med och säkerställa hygienrutiner av hög kvalitet är 

implementering vid vårdpunkten avgörande (WHO, 2017).  

Resultatet från de årliga PPM som SKL publicerar visar att cirka 9 % av patienter inom 

slutenvården förvärvar en VRI vilket skapar stort lidande, förlängda vårdtider, ökade 

kostnader och ibland dödsfall (SKL, 2014). Det innebär att i Sverige drabbas cirka 65 000 

patienter per år av VRI, cirka 1 500 av dessa fall avlider till följd av VRI. VRI orsakar cirka 

750,000 extra vårddagar, det vill säga drygt 10 extra vårddagar per drabbad patient, till en 

kostnad av cirka 7 miljarder kronor. Upp till 50 % av VRI anses vara undvikbara vilket skulle 

ge besparingar på drygt 3 miljarder kronor per år (SKL, 2017). 

Den omfattande litteraturgenomgång som WHO genomförde inför den globala satsningen på 

förbättrad handhygien: SAVE LIVES-Clean Your Hands, visade att god handhygien är den 

enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga VRI och för att förhindra smittspridning inom 

vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten & SKL, 2014).  

Vårdrelaterade infektioner och vårdskada 

Spridning av mikroorganismerna sker exogent och endogent och kan ingå i den normala 

hudfloran hos en frisk person men kan orsaka infektioner hos en annan person, framförallt de 

med nedsatt immunförsvar. Skador som uppstår som följd av kontakt med hälso- och 

sjukvården i form av lidande som fysisk-, psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade 

kunnat undvikas vid sjukhuskontakten om adekvata åtgärder hade vidtagits räkans som 

vårdskada (SKL, 2014; SFS 2010:659). I Sverige är det drygt 100 000 patienter som årligen 

drabbas av vårdskador av varierande svårighetsgrad (SKL, 2017). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) beskriver att alla händelser som har medfört eller som hade kunnat medföra 

vårdskada ska rapporteras, anmälas och utredas. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 

verksamheten så det leder till att kravet på god vård enligt SFS 2017:30 upprätthålls. 

Bristande organisation i form av bristande rutiner, teknik, kommunikation och information är 

ofta orsaker till att patienter drabbas av vårdskador som till exempel VRI (SFS 2010:659) 

vilken är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Till 

de vanligaste VRI i Sverige räknas luftvägsinfektion, mag- och tarminfektioner, hud- och 

mjukdelsinfektioner och urinvägsinfektioner (SKL, 2019b).  
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Allmänheten känner oftast inte till VRI, vilka är endemiska och medför stora kostnader för 

nationen (WHO, 2016). Ur ett globalt perspektiv drabbas årligen hundratals miljoner 

människor av VRI som resulterar i vårdskada och ibland dödsfall. WHO anser därför att VRI 

måste ses som ett folkhälsoproblem, att det utgör ett hot mot folkhälsan och patientsäkerheten 

samt att åtgärder måste tilltas för att komma till rätta med problemen (WHO, 2011). 

Socialstyrelsens definition på VRI är "Infektion som uppkommer hos person under sluten 

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

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

sin yrkesutövning" (Socialstyrelsen, 2011). 

Resistenta bakterier och dess följder 

Det nya problemområdet med de resistenta bakteriernas motståndskraft mot ett eller flera 

antibiotika kan ge problem med det antibiotikum som kan användas mot en infektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). De utgör nu ett stort hot mot den moderna sjukvården och 

äventyrar behandlingen av vanliga infektionssjukdomar som lunginflammation och 

urinvägsinfektion. De påverkar även mer avancerad vård som cancerbehandling och 

neonatalvård och innebär en stor utmaning för Sverige och den övriga världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

De större och mindre spridningarna av VRE som skett under 2018 visar att följsamheten till 

hygienrutinerna behöver förbättras för att förhindra spridning. Goda hygienrutiner är också 

viktiga för att förhindra resistensutveckling på så sätt att om risken för smittspridning minskas 

så minskar också risken för infektioner och behovet av antibiotika (Folkhälsomyndigheten, 

2019a). Kostnadsmässigt innebär pågående ökningstakt av de extra sjukvårdkostnaderna för 

antibiotikaresistens för Sverige, uppgå till 5 miljarder kronor fram till år 2024. Med samma 

ökningstakt som Storbritannien förväntas kostanden ligga på 13 miljarder, som Tyskland på 

10 miljarder, Ungern 18 miljarder och som Italien minst 25 miljarder fram till 2024 

(Folkhälsomyndigheten, 2016c).   

Basala hygienrutiner och klädregler 

Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) ska tillämpas i verksamheter med uppdrag 

inom hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om särskild service. Den är 

avsedd för vårdpersonal och studenter att följas vid undersökning, behandling, och vård som 

innebär direktkontakt med patienter. Det innebär att följande ska tillämpas i de arbetsmoment 

där det finns risk för överföring av mikroorganismer. 

 Arbetsklädernas ärmar ska vara korta och sluta ovanför armbågen. 

 Arbetskläderna ska bytas dagligen och oftare vid behov. 

 Engångs plastförkläde, skyddsrock ska användas utanpå arbetskläderna om risk finns att 

arbetsdräkten kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material  

 Engångs plastförkläde/skyddsrock ska bytas mellan varje patient. 

 Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, 

stödskenor eller motsvarande. 
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 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart 

före och efter ett vårdmoment.  

 Händerna ska om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål före 

desinfektion. 

 Vid vård av patient med kräkningar eller diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och 

flytande tvål före desinfektion.  

 Händer som tvättats med tvål och vatten ska vara torra innan de desinfekteras. 

 Riskerar händerna att komma i kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar användas. 

 Händerna ska vara torra innan handskarna tas på. 

 Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid risk för eller vid kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material.  

 Skyddshandskarna för engångsbruk ska bytas mellan olika och direkt efter avslutat 

vårdmoment. 

PROBLEMFORMULERING 

 Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att förebygga sjukdom, skada och för tidig 

död.  

 Vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Personal inom vård 

och omsorg är skyldiga att förhindra smitta och smittspridning genom att arbeta med 

BHK.  

 Utifrån nationella punktprevalensmätningar, PPM-BHK framkommer att läkare är den 

yrkeskategori som över tid har lägst följsamhet till BHK. 

SYFTE  

Studien riktar sig mot läkarchefer som utifrån (SFS 2011:9) har det mer övergripande ansvaret 

över läkargruppen. De ska i sin yrkesroll ta ansvar för att fortlöpande och systematiskt 

utveckla kvalitéten gällande BHK inom läkargruppen. Läkarchefer ska genom 

ledningssystemet se till att läkargruppen följer föreskrifter och lagar gällande hälso- och 

sjukvården, samt fastställa processer där samverkan kan behövas för att systematiskt förbättra 

kvalitetsarbetet för att förebygga VRI (a.a.).  

Studieresultaten med läkargruppen används till att belysa hur läkarchefer uppfattar sin roll 

och sitt ansvar i arbetet med följsamhet till BHK. Sådan kunskap kan i förlängningen bidra i 

arbetet med att minska förekomsten av VRI vilka ger vinster både när det gäller det personliga 

lidandet, folkhälsan och Sveriges ekonomi.  

Syftet med studien var att beskriva hur läkarchefer uppfattade sin roll och sitt ansvar för att 

följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler upprätthölls av läkargruppen. 
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METOD  

För att få djup i beskrivningarna och för att ge större möjlighet att beskriva upplevelser, 

erfarenheter, handlingar och syn på verkligheten användes en kvalitativ ansats. Empirisk data 

samlades in genom intervjuer, - med öppna och semistrukturerade frågor vilket gav en 

flexibel intervjuform där informanten gavs möjlighet att utveckla företeelser och situationer 

genom intervjusvaren (Fejes & Thornberg, 2015).  

Studiepopulation  

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att informanten skulle vara läkarchef (läkare 

och chef) och yrkesverksam inom läns- eller närsjukvården i Region Norrbotten. Ålder och 

kön på läkarcheferna samt verksamhetsanknytning ansågs inte relevant för studien. Region 

Norrbotten har 14 kommuner och fem sjukhus. 

Studien omfattades av fem läkarchefer som var yrkesverksamma i läns- eller 

närsjukvårdområdet inom Region Norrbotten. Första kontakt etablerades via 

presentationsmail (se., bilaga 2) till 134 länssjukvårdschefer/närsjukvårdschefer, 

verksamhetschefer eller vårdchefer/enhetschefer inom Region Norrbotten gällande studien 

och för delgivning av namn på läkarchefer att kontakta.  

Slumpmässigt urval gjordes utifrån de namn på läkarchefer som 

länssjukvårdschefer/närsjukvårdschefer, verksamhetschefer eller vårdchefer/enhetschefer 

delgav. Första kontakt togs personligen via mail (se., bilaga 3) med 17 av de 20 namngivna 

läkarcheferna för förfrågan om intresse till deltagande i studien fanns, samt så bifogades även 

utförligare informationsbrev (se., bilaga 4) gällande studien. Två av de 20 läkarcheferna 

tillfrågandes inte på grund av att verksamhetschefen avböjde deras medverkan på grund av 

hård arbetsbelastning och en sorterades bort på grund av risk för eventuell jävsituation.  

Av det sammanlagda antalet tillfrågande läkarchefer var det sex läkarchefer alla från olika 

verksamheter som tackade ja och samtliga valdes att delta på intervjuerna. De sex 

läkarcheferna visade intresse till medverkan via mail. Tre påminnelsemail skickades till tre av 

läkarcheferna för att avtala intervjutid. De sex läkarcheferna fick själv föreslå passande plats 

och tid för intervju. Läkarchefer från både läns- och närsjukvården från tre olika kommuner 

deltog i studien alla verksamma inom slutenvården. Efter att intervjuerna utförts och texterna 

transkriberats sorterades ytterligare en läkarchef bort då urvalskriteriet på läkare och chef som 

yrkestitel inte uppfylldes. Det innebär att totalt sex intervjuer genomfördes och fem ligger 

som underlag för studien.  

Datainsamling  

Inledningsvis och under arbetets gång har datainsamling skett genom litteratursökning inom 

ämnet. En intervjuguide (se., bilaga 1) utformades och indelades i fyra övergripande 

huvudfrågor samt så utarbetades följdfrågor som användes som intervjuunderlag för att 

undvika ja och nej som svarsalternativ. Att utarbeta huvudfrågor och följdfrågor som kunde 

ställas utan kronologisk ordningsföljd gjorde att intervjun stramades upp. Det gav även 
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informanten möjlighet att styra inriktningen av intervjun medan ramen för intervjuns innehåll 

fanns att förhålla sig till, genom intervjufrågorna och syftet. Det genererade också ett 

resonemang för att försöka få fram så mycket information och för att få så naturliga 

övergångar i dialogen som möjligt. Informanten gavs även utrymme att på sitt sätt fritt berätta 

och svara utan värderingar (Malterud, 2011). Syftet användes som utgångspunkt vid den 

inledande intervjufrågan för att direkt fokusera kring studieområdet. Intervjulängden 

varierade mellan 13-30 minuter och spelades in i sin helhet på mobiltelefon. Direkt efter att 

intervjun var avslutad sparades intervju över på en säker server via Region Norrbotten.  

 

Intervjumetod 

Initialt beräknades fem till tio intervjuer att utföras för att få substans i studien. De fem 

genomförda intervjuerna som ligger som underlag för studien ansågs tillräckligt då mättnad i 

intervjuunderlaget uppstått.  

Intervjuerna genomfördes under oktober månad 2019 i form av personliga intervjuer. För 

enkelhetens skull genomfördes tre intervjuer på informantens arbetsplats i en välkänd och 

trygg miljö och på grund av det långa avstånden genomfördes tre intervjuer via 

telefonkontakt. Under intervjuerna skrevs även anteckningar i form av fraser och stödord. Den 

intervju som exkluderades var en av de utförda telefonintervjuerna. 

Som inledning till varje intervju lästes samtycke upp och i de fall intervjun genomfördes 

genom personligt möte efterfrågades skriftligt samtycke. Till intervjuer som genomfördes via 

telefonkontakt fick informanten med sitt namn uppge att de godkände samtycket. 

Godkännande till samtycke spelades för enkelhetens skull in på mobiltelefonen oavsett 

intervjuform. Samtliga deltagande informanter godkände att bli inspelade. Frågan om det gick 

bra att ta ny kontakt vid eventuella oklarheter eller om behov av komplettering uppstod 

ställdes också och godkändes av samtliga informanter. Intervjun avslutades med att 

informanten gavs möjlighet att tillägga eventuella övriga frågor. 

Analys  

De inspelade intervjuerna genomlyssnades och transkriberas (skrevs ut) ordagrant, samma dag 

eller dagen efter intervjun genomfördes. För att få en känsla för helheten lästes den 

transkriberade texten igenom och intervjuerna genomlyssnades i sin helhet ett flertal gånger. 

Materialet analyserades sedan med hjälp av Grounded Theory (GT) vilken är lämplig som 

metod när lite är känt om den forskningsfråga som ställs (Fejes & Thornberg, 2015; Glaser & 

Strauss, 1967). Målet är att konstruera en förklarande teori som avslöjar en process som finns 

inuti undersökningsmaterialet det vill säga ”vad är huvudangelägenheten inom det studerade 

området och vad görs för att lösa det?” (Chun Tie et al., 2019).   

Under den första delen av analysen som benämns öppen kodning gavs betydelsebärande 

meningar och stycken av intervjutexten, en kod för att summera den identifierade enheten.  

Benämningen på den betydelsebärande koden skulle vara så nära det empiriska underlaget 
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som möjligt för att inte förlora innebörden. Under kodningsarbetet ställdes frågor till data som 

”Vad uttrycks här?” ”Vad betyder det här?” ”Vad handlar denna studie om” och ”Vad är 

informanternas kärnkategori”. De öppna koderna jämfördes med varandra och grupperades 

utifrån likheter och olikheter genom frågor som ”Är den här incidenten lik någon annan” 

Hänger det här begreppen ihop?” och ”Finns det någon relation mellan begreppen?”. Den 

jämförande och konstanta analysen pågick hela tiden i alla faser mellan data, koder och 

kategorier. Vart eftersom kodningen framskred framträdde ett återkommande begrepp som 

många av de andra begreppen kunde relateras till vilken blev studiens centrala punkt och 

kärnkategori. En del av de koder som under kodningen bildat kategorier och som kunde 

relateras till kärnkategorin, bildade underkategorier, en så kallad selektiv kodning för att ge 

ökad förståelse till kärnkategorin. Kärnkategorin var central i data och kunde relateras till 

ytterligare tre underkategorier (Fejes & Thornberg, 2015; Glaser, 1998).  

Under studiens genomförande skrevs memos (minnesanteckningar) från forskarens tankar och 

idéer om olika begrepp gällande analysmaterialet i utvecklandet av betydelsebärande 

meningar, koder och kategorier. Det för att inte glömma med syfte att sortera och reda ut 

begrepp från tankarna som kunde ha betydelse för studien. Tankar som kunde dyka upp var 

vilka begrepp har framkommit? Hur ska begreppen benämnas? Hur förhåller de sig till 

varandra?  (Chun Tie et al., 2019; Henricson, 2017).   

Tabell 1. Exempel från analysen 

Betydelsebärande 
meningar 

Kärnkategori  Kod Underkategori 

”Det är ju jag som ska se 
till att min grupp sköter 
det här på ett bra sätt att 
dom följer dom här enkla 
reglerna som de har blivit 
informerade om” 

Förhindra smittspridning Att dom följer riktlinjerna Uppdraget 

”fast å andra sidan det är 
ju en skyldighet var och en 
har … att både skydda 
patienten och sig själv och 
följa rutinerna” 

Skydda och följa rutiner Var och ens skyldighet Egenansvar 

”på arbetsplatsträffar får 
våra hygienobservatörer… 
redovisa sina siffror och 
sedan inte bara siffra utan 
de måste berätta ungefär 
vad det är det som 
fallerar” 

Redovisa 
följsamhetssiffror 
 

Hygienobservatörer 
redovisar 

Resurs 

Etiska aspekter 

Vid kvalitativ forskning med inhämtning av kunskap från riktade grupper och få informanter 

kring känsliga teman kan leda till olägenheter, risk för igenkänning och orsaka psykisk 

påverkan som oro (Ahrne & Svensson, 2017). Det innebar att det vid insamlande av studiens 

empiriska datamaterial ställdes särskilda krav, eftersom informanterna gav sin syn på 

upplevelser, erfarenheter, handlingar och verkligheten (Henriksson, 2017). Etiska aspekter 
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som var viktiga för att undvika att orsaka skada var att vara fullständigt ärlig och öppen med 

studien genom att uppfylla de fyra etiska principerna om informationskravet 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

uppfylldes genom att cheferna via mail fick ett skriftligt informationsbrev gällande 

information om studien och forskaren, vad syftet med intervjuerna och studien var, att 

resultatet skulle behandlas konfidentiellt, att det var frivilligt att delta och att det var möjligt 

att avbryta sitt deltagande när som helst.  

 

För att skydda informanten från att kunna identifieras och inte lida någon skada har allt som 

sagts inte alltid kunnat publiceras. Forskaren skyddade individernas identitet och integritet 

genom att skriftligt samtycke förvarats i kassaskåp, inspelat samtycke och inspelade intervjuer 

spelades över på säker server via Region Norrbotten och att textmaterial under hela processen 

har förvarats avidentifierat och säkert så att ingen utomstående har kunnat ta del av det.  

Under intervjun visade forskaren respekt och intresse för informantens berättelse genom att 

visa sig vara human, känslig, förstående och empatisk oavsett om informanten höll sig till 

ämnet eller inte (Ahrne & Svensson, 2017).  

 

Inledningsvis lästes inför varje intervju samtycket upp i form av nedanstående text:  

 

”Vi kommer nu genomföra en intervju för Yvonne Samuelssons examensarbete i programmet 

smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Du har tagit del av informationen om 

studien kring ledarskap för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inom 

läkargruppen. Du har tagit del av informationen om att deltagande är frivilligt, att du när 

som helst kan avbryta din medverkan, att tystnadsplikt och konfidentialitet råder. Att 

resultatet presenteras i form av en muntlig presentation till andra inom 

utbildningsprogrammet och i form av ett examensarbete, men på ett sätt så att ingen enskild 

person eller verksamhet kommer att kunna identifieras. Deltagande innebär att du ger 

samtycke till att delta i intervjun samt att intervjun får användas i examensarbetet och du är 

medveten om att intervjun kommer att spelas in. När examensarbetet är färdigt och godkänt 

kommer inspelningen den utskrivna texten och det skriftliga/inspelade samtycket att 

kasseras”.  

 

Eftersom studien genomförs på magisternivå och inte är tänkt att publiceras i vetenskapliga 

sammanhang räknas den inte som forskning i lagens mening vilket gör att den inte ställer krav 

på etikprövning (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

The General Data Protection Regulation (GDPR) är en dataskyddsförordning som ska skydda 

den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 

personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter ska hanteras och arkiveras på ett säkert sätt 

(Datainspektionen, 2019) vilket har diskuterats med handledarna för utbildningsprogrammet 

och överenskommelse att skriftligt samtycke kunde förvaras på forskarens arbetsplats i 

förseglat kuvert i dokumentskåpet och de inspelade intervjuerna kunde spelas över till säker 

dataserver inom Region Norrbotten på forskarens personliga datafil.  
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RESULTAT  

Analysen resulterade i kärnkategorin Hindrandet av smittspridning i hälso- och sjukvården. 

De tre skapade underkategorierna egenansvar, uppdraget och resurser analyserades 

ytterligare och resultaten presenteras per kategori (se., Figur 1). 

 

 

Uppdraget 

Samtliga informanter beskrev att BHK var en förutsättning för att inte sprida infektioner och 

sjukdomar dels på grund av tätt patientflöde, bristande journalföring och MRB. De beskrev 

också att det i uppdraget ingick att informera läkargruppen om gällande rutiner och riktlinjer 

som de förväntades följa. Målet för alla informanter var att få gruppen att följa riktlinjerna 

varav tre uttryckte att 100 % följsamhet gällde och tre uttryckte att följsamheten inte var 100 

% varav en utryckte att det inte fanns några konflikter. Vid upptäckt av brister i BHK 

påmindes och tillrättavisades individen där en dagligen uppmärksammade om brister fanns 

medan en inte ansåg sig dagligen inspektera eventuella brister. En informant uttryckte att om 

brister upptäcktes så gav det inga efterföljder med lönesänkning eller påverkan på den årliga 

lönerevisionen. Uttryck som att ge positiv och negativ feedback ansågs av en vara viktigt. En 

uttryckte att det oftast var läkare som randade på kliniken och kandidater som inte följde 

rutinerna och som fick påpekningar eftersom de sänkte följsamhetssiffrorna. Tre informanter 

uppgav att de var noga med att föregå med gott exempel genom att själv försöka följa BHK 

varav en handgripligen kunde räcka en kollega handskar eller ett förkläde om denne i någon 

situation glömt. Samtliga informanter uppgav att de sällan och nästan aldrig fick frågor 

gällande BHK men ställdes frågor försökte de besvara dom. Frågor riktade till läkare togs i 

första hand upp på läkarmöten och frågor riktade till alla yrkeskategorier tog upp på 

Arbetsplatsträffar (APT). 

”Det är en förutsättning för att det inte ska spridas sjukdom… Vårt mål är 100 % ” 
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”Jag arbetar i Region Norrbotten kläder och föregår med gott exempel att aldrig ha ringar 

klockor har alltid uppsatt hår rena kläder så att… och så påminner jag när jag ser att det inte 

riktigt följs… i mitt fall måste jag följa de reglerna också själv”  

”Om man ser någonting som inte riktigt stämmer då får man försöka göra dom uppmärksam 

på det…” 

Både rollen och ansvaret beskrevs av samtliga informanter som lätt, som en dag på jobbet och 

ett ansvar som var en lättare del att bära jämfört med andra uppdrag, där en av dom uppgav att 

det var ett ansvar på olika nivåer med stort ansvar på verksamhetschefen. En informant 

beskrev det som ett uppdrag som andra som skulle generera i ett bra resultat. Ytterligare en 

informant beskrev känslan av att vara som polis vilket kunde upplevas jobbigt på grund av att 

allt alltid skulle ifrågasättas och vetenskapliga bevis för just den precisa saken skulle finnas 

för att accepteras. Det gällde då att få gruppen att tycka att BHK var en viktig del i sitt 

yrkesutövande och att de måste göra som alla andra. Vidare beskrev informanten vikten av 

tydlighet i sitt ledarskap och förmedla att när det gällde rutiner fanns det inte utrymme för att 

själv bestämma över att inte följa riktlinjerna. Informanten tillade att brist på klockrena rutiner 

från vårdhygien och ledningen försvårade uppdraget med att tydligt kunna förmedla gruppen.  

”Där tycker jag väl att jag inte har så jättestor roll där är det väl mera liksom… varje dag på 

jobbet… den är ganska lätt… det är en ganska självklar roll alla är ju medvetna om 

handhygienens avgörande effekt” 

”Det är ju ett uppdrag jag har precis som jag har andra uppdrag som jag måste hantera 

genomföra och det ska finnas ett bra resultat ”  

”Det som är jobbigt då det är ju hur man ska vara liksom polis som chef… i grund och botten 

mitt ansvar att se till…, nej just det här får inte du bestämma själv du får bestämma liksom 

när du står med patienten då är det du som bestämmer, men just för hur man ska tvätta 

händerna och så där finns det ju faktiskt inte något utrymme för att bestämma själv så där 

kan man säkert vara tydligare… som läkarchef, att det är ju ungefär liksom sekretess dom 

rutinerna måste man följa… men det ska hela tiden ifrågasättas…” 

En annan informant uppgav att den skulle känna ett ansvar om det spreds en smitta på 

kliniken om det visade sig bero på bristande följsamhet och det skulle upplevas jobbigt 

eftersom det inte fick ske. Den informanten var osäker på om det fanns några nya rön gällande 

BHK i så fall hade de inte uppmärksammat det. Den och ytterligare en informant kunde för 

egen del inte påstå att kunskap om alla lagar och författningar var kända varav en undrade 

vart man skulle få dom från. En tredje informant uppgav att den hade hyfsade kunskaper 

gällande BHK. Två informanter uttryckte att det fanns tid att prata om BHK eftersom det inte 

tog så mycket tid i anspråk medan två andra ansåg att det fanns mycket annat arbete som 

skulle utföras och BHK var inte något stort bekymmer.  
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”… om vi säger att det skulle… sprida sig en smitta här och det visar sig att den har kommit 

hit och att den har spridits beroende på att någon att vi inte har använt oss av rutiner då 

skulle jag känna ett ansvar förstås”  

”… vi har många andra saker som pockar för dörren… jag upplever inte att det är ett stort 

bekymmer” 

I uppdraget ingick också att se till att gruppen fick utbildning i BHK där en informant 

schemalade utbildningar så alla var tvungen att gå. Tre informanter uppgav att de inte erbjöd 

några utbildningar, varav den ena ansåg att det inte fanns några stora kunskapsluckor eftersom 

de arbetade efter principen och det fanns inte heller några planer på att lyfta kvalitéten. Det 

också eftersom det inte ingick som någon årlig redovisning vilket gjorde att BHK kom på 

undantag. Att information gällande BHK inte uppmärksammas som andra rön där mycket 

handlar om patientbehandlingar och informanten hade ingen vetskap om när det senast var 

någon utbildning men hade inte aktivt letat heller. Den andra ansåg att det såg bra ut, såg att 

man följde BHK, ansåg att de enkla rutinerna verkade efterlevas, litade på att det fungerade, 

de trodde sig veta och de följde det dom visste. Den tredje gav BHK information i 

introduktionen vid anställning och ansåg att BHK inte var något bekymmer så det fanns inga 

planer på att utveckla kvaliteten med utbildningar. Den femte gav ingen förklarning. En 

anordnade interna utbildningar genom klinikens egen expertgrupp i BHK och hade även en 

gång efter arbetstid ordnat en frivillig internutbildning i BHK.  

”Alla måste gå det är någonting som vi schemalägger det är ingenting som någon inte väljer 

eller väljer att inte gå sådant förekommer inte” 

”Det är ingen plan så inte utan de är ju många saker som man har avstämning en gång per 

år arbetsmiljö och sådana här ronder och det är olika saker som… ja man har olika roller 

och de ska göras arbetsmiljö och annat sådant där det här finns ju inte upptaget som en 

sådan årlig genomgång inte… de kommer på undantag… om man säger” 

”Jag upplever inte som att vi har någon jättestor… kunskapslucka där alltså… så att det 

känns som att vi har följt det som det vi vet om och försökt och arbeta efter då principen… 

höll på att säga vi tror oss veta”  

En av de tre som inte erbjöd några utbildningar ansåg att dom borde ha regelbundna 

uppföljningar en gång per år för när något tros fungera så är det dags att upprepa för att se om 

man gör rätt. En informant uppgav att de årligen utförde hygienrond.  

”… lite gran som det här med att man har hjärt- lungräddning ja en gång per år ja man får 

upprepa det för att göra rätt”  

Egenansvar 

Två informanter beskrev att Regionen Norrbotten har en gällande policy för BHK att rätta sig 

efter. Två ansåg att alla var så medvetna, alla hade kunskap, vetskap om värdet av att inte 
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sprida smitta varav en ansåg att de var varandras arbetsmiljö så de gick in med dom 

förutsättningarna. Tre ansåg att det var ens skyldighet att skydda sig själv, patienten och följa 

rutinerna. Där en uttryckte att alla var vuxna sjukvårdsutbildade människor som under sin 

yrkesutbildning blivit utbildad i BHK och de rutiner som gäller och de borde då kunna 

använda sig av dom riktlinjerna. Två av informanterna ansåg också att BHK är så basalt och 

självklart, som att föra journalanteckning. En informant uppgav att om det inte fanns 

vetenskapliga bevis för den specifika saken så upplevdes det oklart och man gjorde då som 

man själv ville eftersom läkare var van att själv bestämma. Den informanten beskrev att 

utrymme för egna tolkningar inte fick göras eftersom det oftast fanns några som var tvärs över 

och körde sitt eget race. En annan informanterna uppgav att det fanns nog dom som försökte 

gena i kurvorna 

”… alla har kunskap och vetskap om värdet av att inte sprida smitta och … man går in med 

dom förutsättningarna och sen tror jag att vi är ju varandras arbetsmiljö… vi har en relativt 

hög medvetandenivå” 

”… man är van att bestämma själv och… det är ganska många doktorer som tycker att ja men 

det där är väl halvflummigt finns det verkligen någon vetenskap i det där… och så väljer man 

att göra som man själv vill” 

En informant behövde aldrig påminna om klädregler eftersom den såg att alla var ombytta. En 

annan ansåg att regionens val att arbeta i kortärmade kläder inte hade ett tungt vetenskapligt 

stöd men att den ändå accepterade rutinen. En ansåg att alla BHK rutiner var lika viktiga 

medan tre ansåg att handtvätt var den viktigaste BHK rutinen där en även ansåg att 

skyddsrock tillhörde de viktigaste. En annan ansåg att engångshandskar var viktigast. En 

informant beskrev att flera i gruppen under en intern klinikutbildning i BHK upptäckte att de 

hade en kunskapslucka gällde att desinficera händerna före de tog på handskar, men var de 

synligt smutsig var det ingen som ifrågasatte att byta handskar, kläder eller förkläde.  

”Hade som en sådan här extremt basal genomgång det här med att du spritar dina händer 

först och sen tar du på dig handskarna och så gör ditt arbete och sen tar du av dig 

handskarna och så spritar du händerna och då var det jättemånga läkare som bara men jag 

har aldrig spritat händerna före jag tar på mig handskarna, varför ska man göra de?”  

Resurs 

En informant uttryckte att BHK var så basalt att hjälp från någon annan inte behövdes. Lättare 

frågor som läkarchefen inte kunde besvara togs av två informanter i första hand vidare till 

klinikens hygienobservatörer, en informant tog det till klinikens egen expertgrupp i BHK eller 

ledningsgruppen och en annan till chefskollegan. Fyra informanter uttryckte att det var vid 

svårare frågor och om problem uppstod som de mer pratade om hygienriktlinjer och att de då 

vände sig till Vårdhygien och Smittskyddet. Det gällande då frågor kring smittor, isolering av 

patient, patient med läckande kroppsvätskor och MRB.   
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”Just vid specifika händelser då bör man definitivt hjälp men inte när det gäller de basala 

hygienriktlinjerna de är snarare tillfällen med påvisad smittspridning av något exempelvis vid 

något tillfälle men någon tuberkulos som har upptäckts någon kommenderad svår 

resistensspridning öppna kroppsöppningar och sådant där… man kanske vill ha ännu striktare 

hygienriktlinjer… där tycker jag man kan behöva hjälp” 

”Jag vänder mig i första hand till min ledningsgrupp så att vi har liksom samma policy det är 

otroligt viktigt för oss så att det inte ska vara sån att vi gör en sak åt sjuksköterskorna en sak 

åt läkarna liksom eller undersköterskorna eller så där och… är det någon mera liksom specifikt 

sådär hur gör man vid någon viss smitta och så där då blir det ju Vårdhygien förstås” 

Fyra av informanterna uppgav att deras klinik hade hygienobservatörer som utförde 

följsamhetsmätningar till BHK genom observationer och självskattning där två kliniker 

utförde dem varje månad, en under perioder och en uppgav inte hur ofta. De som utförde 

mätningar månadsvis menade på att alla på kliniken var mån om att nå så högt procenttal på 

mätningarna som möjligt. Observatörerna sammanställde mätningarna och redovisade dom på 

klinikerna med variation om varannan månad, två gånger per månad och ibland. En klinik 

redovisade mätningarna på verksamhetschefsnivå och rapporterade sedan vidare till 

läkargruppen via läkarchefen. Diskussioner kring mätningarna sker i klinikledningen, på APT 

vilket gagnar alla yrkeskategorier och hos en del alltid och andra ibland i läkargruppen. En 

informant uppgav att mätningarna inte redovisas per yrkeskategori och då går det alltid skylla 

ifrån sig och säga att det är någon annan som inte följt rutinerna. De kliniker som utförde 

följsamhetsmätningar ansåg att det var bra och tillräckligt och en informant uttryckte att alla 

får då en påminnelse om vad krav som ställs. 

”vi alla mån om att vi ska ha så höga poäng som möjligt… eller så högt procent som möjligt” 

”vi rapporterat tillbaka dom observationer som har gjorts liksom… och nu minns jag inte 

riktigt vad det var men det var nog relativt dåligt faktiskt just den gången nu har vi 

rapporterat tillbaka till all personal även läkare men det blir ju som en hel grupp det är ju 

inte specifikt då att just läkare gjorde så eller sjuksköterskor gjorde så och så där kan ju alla 

bara säga jo jo men vi gör ju rätt eller hur… det måste vara någon annan som gjorde fel” 

En informant beskrev att de utarbetat en grupp som är BHK ansvariga där alla yrkeskategorier 

representerades. Det upplevdes positivt eftersom gruppen arbetade som experter inom 

området och var ett stöd för läkarchefen. Avsikten var att fortsätta med gruppen, vilka också 

anordnade utbildningstillfällen.   

”Har en multiprofessionell grupp… en grupp som är liksom från olika yrkeskategorier och 

dom är vår expertgrupp inom BHK… en läkare som var lite mer intresserad som sitter med i 

den gruppen och det tror jag är bra då får jag lite draghjälp… också och då är vi som två 

som hjälpas åt” 

En informant uppgav att de i samband med anställning visade film om BHK via intranätet. En 

annan tyckte att webbaserade filmer om BHK och filmer där det går att se hur smittspridning 
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går till vore bra att kunna tillgå eftersom mycket är självklart. Två ansåg att det fanns gott om 

hygienriktlinjer via intranätet, varav den ena uttryckte att de hade en hygiensköterska som 

hade ansvar för deras klinik, som de kunde kontakta via mail och telefon om det var 

brådskande. 

”Vi gör det tydligt i samband med … anställningsstart… ja de ingår i introduktionen och man 

får titta på den film som på insidan”  

”Vi har ju mycket på nätet vi har mycket på Vårdhygiens hemsida vi har mycket information 

på Smittskyddet” 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva hur läkarchefer uppfattade sin roll och sitt ansvar för att 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler upprätthölls av läkargruppen. Det har 

initialt varit svårt att hitta tidigare studier med liknande kontext vilket lett till begränsningar 

när det gäller att hitta giltig jämförande forskning och litteratur.  

Resultatdiskussion 

Samtliga läkarchefer beskrev betydelsen av att alla i läkargruppen följde BHK och de var i 

flera fall medvetna om att det fanns brister, men alla hade ambitionen om att nå målet på  

100 %. Informanterna beskrev också att det i uppdraget ingick att förse läkargruppen med 

utbildning varvid AFS 2018:4 hade efterlevts, vilken beskriver att vårdpersonal ska få särskild 

utbildning gällande smittrisker, som systematiskt ska upprepas. Fast informanterna hade 

kännedom om brister fanns ett svagt intresse för att utveckla kvalitéten genom 

vidareutbildning, vilket kunde bero på att de visuellt såg att följsamheten var ”ganska bra”, 

personalen hade arbetskläder och använde skyddsutrustning. Det tillsammans med brist på 

frågor gällande rutiner och riktlinjer kanske gjorde att det togs för givet att BHK fungerade 

som det uttrycktes ”ganska bra” och det accepterades. Det har dock många gånger när 

granskningar genomförts visat sig att verkligheten speglar en annan sida än den uppfattning 

som tros vara. Som hjälp oavsett brister eller inte kan regelbundna utbildningar ge bra effekt 

där det ges möjlighet till att öka förståelsen och möjlighet att ställa frågor som kanske inte 

annars ställs, eftersom BHK är så ”basalt” och det finns förväntningar på att det ska 

vårdpersonal kunna. För att nå bra resultat ska vårdpersonal enligt WHO (2016) ges 

återkommande och regelbundna utbildningar, det ska aktivt arbetas för att förbättra 

handhygien samt så ska vårdpersonalens uppfattningar och kunskaper gällande hygienrutiner 

utvärderas. På nationell nivå beskriver SKL (2014) i den femte framgångsfaktorn att 

konsekvent budskap och regelbunden återkoppling genom god utbildning och 

kompetensutveckling är tyngdpunkter när det gäller att förebygga VRI.  

Den osäkerhet som några informanter uttryckte att de kände kring BHK riktlinjen kan ge 

svårigheter med att upptäcka eventuella brister, att komma med klara tydliga tillrättavisningar 

och att vara en god förebild, fast de försöker vilket även Cresswell och Monrouxes (2018) 

beskriver som viktiga, när det gäller att utveckla hygienkulturen. Det kan också ge signaler på 

osäkerhet till gruppen, som i sin tur kan leda till problem med att ”övertyga” som det 

uttrycktes, eftersom läkare i sin yrkesroll är van vid att söka stark vetenskaplig bevisning, 

vilket även kunde gälla vid efterlevande av riktlinjer. Det kan relateras till Jang et al. (2010) 

studie som beskriver läkares misstro till BHK riktlinjens betydelse. Det tillsammans med det 

en informant uttryckte att det från sjukhus- och regionledningen inte efterfrågades årliga 

redovisningar och resultat av följsamheten, gjorde att andra delar i uppdraget som ansågs mer 

”viktiga” prioriterades och den ”godtyckliga” följsamheten godtogs. Det fanns brister i 

uppdragets genomförande där grundförutsättningen för säker vård enligt SOSFS 2011:9 inte 

uppfylldes på ett tillfredställande sätt, där det uttrycks att ledningen ska vara engagerad med 

tydlig styrning där verksamheten fortlöpande och systematiskt ska utvecklas för att kvalitéten 

ska säkras.  
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Samtliga informanter ansåg att det var ett individansvar att följa riktlinjerna för att inte sprida 

smitta. Rosenbluth et al. (2016) beskriver att läkare överlag blir uppslukad av att bland annat 

ta till sig ny medicinsk information och tillhandahålla patientvård vilket gjorde att 

handhygienen förbisågs, till stor del på grund av att de uppfattade att de redan gjorde rätt sak. 

I denna studie framgick att det fanns brister på hur läkare tar till sig riktlinjerna, hur de utövar 

och använder sig av dom genom att riktlinjer inte alltid följdes, läkargruppen upptäckte att det 

fanns brister och de gjorde i vissa fall som de ville, samt så -fanns det hos informanterna 

varierande kunskap om vad som var den viktigaste hygienrutinen. Det visar på att 

läkargruppen hade brister gällande att flöja SFS 2017:30 och dess beskrivning om att hälso- 

och sjukvårdspersonal i sitt yrkesutövande är skyldig att följa riktlinjer som SOSFS 2015:10. 

Riktlinjerna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet som tillsammans med AFS 2018:4 

och SFS 2004:168 ska se till att smittor inte sprids mellan personal, patient och kollegor, 

vidare ut i samhället där vem som helst (ECDC, 2019) kan drabbas. Eftersom det är känt att 

miljön inom hälso- och sjukvården utgör en hög risk för smittspridning (WHO, 2009) 

tillsammans med att det inte går att förutse vilka som är bärare av multiresistenta bakterier, 

vilka sprids över landsgränserna (Folkhälsomyndigheten, 2014) borde vara skäl till att följa de 

rutiner och riktlinjer som hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att följa.  

Hippokrates och hans efterföljare Semmelweis, Pasteur och Lister kunde redan på sin tid med 

sina förmågor, framgångar och genom beprövad erfarenhet bevisa att hygieniska 

förhållningsregler som handdesinfektion hade en avgörande betydelse för att undvika 

smittspridning och infektioner (Andersson, 2009; Danielsson, 2002; Ericson & Ericson, 

1997). Deras upptäckt och kunskap om handhygienens betydelse lever fortfarande kvar och 

har genom år av forskning och beprövad erfarenhet ytterligare förstärkts 

(Folkhälsomyndigheten & SKL, 2014). Allt sedan deras tid har också hälso- och sjukvården 

ställts inför nya utmanande situationer och förändringar som mer avancerande 

behandlingsmetoder (Folkhälsomyndigheten, 2016b), nya smittsamma sjukdomar, mikrober 

som har utvecklat sitt resistensmönster och sin överlevnad (ECDC, 2019; 

Folkhälsomyndigheten, 2019a), vilket kräver ett ökat egenansvar bland sjukvårdspersonal, 

gällande följsamhet till riktlinjen SOSFS 2015:10 för att upprätthålla människors hälsa i 

enlighet med SFS 2004:168.  

Den studie som Barnes et al. (2014) publicerat beskriver att patienter främst förvärvar smittor 

genom vårdpersonal som tillfälligt är koloniserad och att patienterna är utelämnade till 

vårdpersonalen, som ska ta ansvar över patienterna (SFS 2017:30). Patienterna litar också på 

att vårdpersonalens handlingar är korrekta och för patienters bästa för att uppnå hälsa 

(Glowicz, 2019). Trots det finns det vårdpersonal som väljer att ha lägre följsamhet 

tillsammans med att det inte sker några påföljder, vilket kan sända ut signaler om att 

följsamhet och riktlinjer inte är så viktiga (WHO, 2009). Ling-Roos (2014) beskriver i sin 

studie att det fanns chefer som på utvecklings- och lönesamtal tog upp brister i följsamheten, 

vilket kunde rendera i lägre löneutveckling och att de inte förlängde vikariat, men att det låg 

på cheferna att själv ta ställning till. Fokus på denna studie låg inte på att undersöka vilka 

följder bristande följsamhet kunde leda till utan läkarcheferna delgav att de vid upptäckt av 

brister påminde, tillrättavisade och informerade om BHK. Det var en läkarchef som uttryckte 

att brister inte gav några påföljder som det Ling-Roos (2014) beskriver.  



  

26 

  

Cresswell och Monrouxes (2018) beskriver att det krävs en attitydförändring och utbildning 

av läkare kring hygienbeteende, vilket kan relateras till studien att fanns inte den starka 

bevisning som en del läkare efterfrågade så gjorde den som den ville gällande följsamheten. 

Det kan upplevas som ett mycket märkligt resonemang eftersom de rutiner och riktlinjer som 

finns för hälso- och sjukvårdspersonal bygger på vetenskaplig bevisning och beprövad 

erfarenhet. Det kan sammankopplas till SKL (2014) första framgångsfaktor vilken beskriver 

att VRI ska ses som oacceptabla där vårdpersonal ska se en tydlig koppling mellan sitt eget 

agerande och risken för smittspridning och uppkomst av VRI. Dessutom beskrivs i den andra 

framgångsfaktorn att hygienriktlinjer ska ses som självklara att följa för samtlig vårdpersonal 

för förebyggande av VRI och kulturen inom verksamheten ska ge utrymme för att påminna 

varandra (a.a.). Samtliga informanter beskrev att de påpekade och påminde om riktlinjen när 

de såg brister i BHK, vilket även WHO (2016) beskriver som en viktig handling. Wilke et al. 

(2018) såg i sin studie att påminnelser och påpekande hade framgång till att följsamheten 

tydligt förbättrades inom läkargruppen.  

SKL (2014) har i den femte framgångsfaktorn beskrivit att medarbetare regelbundet ska nås 

av ett tydligt och konsekvent budskap, där vikten av att förebygga VRI betonas genom 

regelbunden återkoppling av mätresultat gällande BHK med tydliga krav på att förbättra 

resultaten. Fyra av de fem klinikerna hade hygienobservatörer i verksamheten vilka utförde 

följsamhetsmätningar till BHK, men det fanns variationer på frekvens, systematisering och 

hur gången av redovisningarna genomfördes. Därmed följs inte Region Norrbottens beslut på 

månatliga följsamhetsmätningar i syfte att systematiskt bevaka följsamheten med målet att 

minska smittspridning och förebygga VRI. Nyckeln med framgång är att få insyn i data för att 

förbättring ska ske (Rosenbluth et al., 2016). 

Alla informanter uttryckte ett visst intresse av att verka för att förhindra smittspridning men i 

fyra av fem fall fanns ingen tydlig struktur och frekvens i utförandet och ingen uttryckte att de 

sökt intresse i att se följsamheten per yrkeskategori, vilket är möjlig att tillgå genom 

mätningarna. Det ljumma intresset kan delvis bero på att det från sjukhusledningen inte ställs 

tillräckliga krav (Ling- Roos, 2014), det kan också bero på att det kanske inte finns intresse 

eller förståelse från sjukhus-och regionledningen för följderna med smittspridning som 

personligt lidande och de höga kostnader som VRI orsakar regionen och nationen 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a; Folkhälsomyndigheten, 2016c; SKL, 2017). Det kan då bli 

svårt att få genomslagskraft genom hela organisationen för att sänka kostnader, minska 

lidande och förhindra dödfall. Det är nu ett ”halvhjärtat försök” och ett ”trevande i mörkret” 

när det gäller att uppfylla de krav som WHO (2016) ställer på kontinuerliga 

följsamhetsmätningar för att förebygga smittspridning, VRI och AMR. Den åttonde 

framgångsfaktorn beskriver att det krävs en fokuserad högsta ledning som aktivt ska agera via 

adekvata kanaler. De ska ha god insyn i frågorna med återkoppling av resultat som ska 

kopplas till tydliga krav på förbättring och att det ska finnas strukturer som för ut ledningens 

fokus till verksamheterna för att minska förekomsten av VRI (SKL, 2014).  

Ling-Roos (2014) studie visar att hygienrutinerna sannolikt kunde förbättras genom bättre 

samverkan, koordinering mellan enheterna och genom en mer sjukhusövergripande enad 

fokusering på hygienrutiner. Det skulle då på gemensamma chefsmötena bättre kunna 

diskuteras arbetssätt och strategier kring hygienrutiner, för att stötta och hjälpa enheterna och 

personal med lägre följsamhet till att förbättra följsamheten och patientsäkerheten. I denna 
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studie framgår inte att det sker någon samverkan gällande BHK genom chefsmöten vilket inte 

heller var syftet med studien. Det som framkommer är att läkarchefer vid behov gällande 

lättare frågor kring BHK söker stöd hos hygienobservatörer, chefskollegan, BHK-och 

ledningsgruppen och att större fokus och krav från sjukhusledningen behöver ställas. Det 

framkom också att diskussion kring mätresultaten togs upp på APT och med variation på 

alltid och ibland inom läkargruppen.  

Vårdhygien och Smittskyddet kontaktades vid svårare patientfall, problem som till exempel 

smittor och smittspridning vilket är bra, men utifrån studiens resultat skulle Vårdhygien kunna 

nyttjas på bättre sätt för att underlätta att nå målet inom läkargruppen. Vårdhygien kan vara 

ett stöd gällande läkarchefernas uppdrag när de ska tillse att utföra regelbundna 

återkommande utbildningar gällande smitta, smittspridning och BHK. Utbildningar gör att 

egenansvaret blir lättare att bära och leva upp till när var individ genom utbildning av expertis 

får sakkunnig information och ges möjlighet att ifrågasätta, samtidigt som de påminns 

gällande följsamhet till BHK. Ges ingen utbildning kanske nyutbildade läkare har en del 

färskt i minne gällande BHK, men de som varit yrkesverksam ett antal år får då ingen 

uppfräschning/påminnelse och ingen av dom får tillfälle att i utbildningssituation ställa frågor 

till expertisen. Att uppmärksamma är utrymmet BHK, smitta och smittspridning ges i läkarnas 

yrkesutbildning och inte att förglömma är att enligt AFS (2018:4) SOSFS (2011:9), SKL 

(2014) och WHO (2016) ska vårdpersonal ges återkommande utbildningar, för att 

verksamheten ska säkras och utvecklas.  

Vårdhygiens roll är att som expertis samarbeta och stödja verksamheter som omfattas av SFS 

2017:30 och att ingå som del i processer med att nå målen med SOSFS 2011:9 i arbetet med 

att förebygga uppkomst av VRI. Vårdhygien verkar genom att bland annat informera, utbilda 

och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier. Genom 

det bidrar Vårdhygien till måluppfyllelse i sitt uppdrag och arbetar för SKL (2014) sjunde 

framgångsfaktor där det beskrivs att ett nära, tätt och aktivt samarbete mellan verksamheterna 

och Vårdhygien ska finnas. De ska tillsammans tillämpa praktiska lösningar, samt så ska 

Vårdhygien finns att tillgå genom nätverk och forum som stöd i det preventiva arbetet (a.a.). 

Vårdhygien inom Regionen Norrbotten har även ett webbaserat utbud som stöd för 

verksamheterna när det gäller de vårdhygieniska rutinerna och riktlinjerna i det preventiva 

arbetet mot VRI, men informanterna hade varierande insikt över den tillgången.  

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod var för denna studie att föredra för att få djup i beskrivningarna och för att få 

förståelse för informanternas egna perspektiv på sin upplevda vardagsvärld, som till exempel 

handlingar och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). Det var genom den först tänkta 

innehållsanalysen svårt att få grepp om och struktur i analysmaterialet, vilket gjorde att 

analysarbetet låste sig och syftet kunde inte besvaras. Det eftersom studiens tema inte fått det 

intresse det förtjänade, det vill säga att alla läkarchefer inte aktivt arbetade med studietemat 

och då passade GT bättre som metod. GT är en metod som ofta används vid nya 

forskningsområden för att beskriva ett fenomen, om vilka inga eller endast få publikationer 

ännu finns (Glaser & Strauss, 1967).  
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Det klassiska vid GT är att forskaren utgår från vad som faktiskt händer, aktörernas 

handlingar, företeelser och beteendemönster. Forskaren ska inte fastna i detaljer i den 

transkriberade intervjutexten vilka inte har betydelse för den framväxande teorin utan så 

många begrepp som möjligt ska identifieras och jämföras med varandra för att få fram en 

kärnkategori (Glaser, 1998; Henricson, 2017). Genom att i studien använda GT som metod 

som genom den öppna kodningen identifierade enheter, som tillsammans med den konstanta 

jämförande analysen mellan data, koder och kategorier gjorde att analysmaterialet öppnade 

sig. Det ledde till att kärnkategorin framträdde som central punkt och de övriga kategorierna 

som kunde relateras till kärnkategorin bildade underkategorier genom selektiv kodning. 

Enligt Chun Tie et al. (2019) och Henricson (2017) anses memos vara en väsentlig del i GT 

för att säkerställa teorin. Memos var till stor hjälp för att reda ut tankar om begrepp och hur 

beslut fattades gällande analysmaterialet. Hur de betydelsebärande meningarna, koderna och 

kategorierna uppstod och förhöll sig till varandra. Allt eftersom studien fortskred så 

förändrades memosarna i och med att forskaren fick nya idéer så skrevs då nya memos. Det 

var genom memosarna som teorin och underkategorierna tydligt trädde fram. 

Styrkor med GT som metod är att forskaren tar sig an forskningsområdet utan redan 

fastslagna åsikter vilket gör att det väsentliga träder fram. Det innebär att teorin grundar sig i 

data och genom begreppen blir teorin abstrakt i tid, rum och person vilket medför att teorin 

kan tillämpas på andra kontext efter eventuell justering. GT är aldrig rätt eller fel eftersom 

den kan anpassas efter data och den kan alltid modifieras. Forskaren behöver inte heller sträva 

efter perfektion eftersom GT utgår från data, forskaren kan då lita på att teorin blir så bra som 

den kan bli just vid det tillfället. Svagheter med GT är att metoden är svår och det kan ta tid 

att lära sig på grund av fördröjd inlärningstid, vilket kan ge förvirring och osäkerhet eftersom 

forskaren inte vet vad som kommer att framträda ur data. Forskaren måste lita på sig själv och 

sin förmåga och försöka övervinna tvivlen som kan uppstå (Henricson, 2017). Genomförandet 

av studien överensstämmer med ovanstående styrkor, där forskaren var helt utan förutfattade 

meningar och hade ingen föraning om vad och om något skulle träda fram ur data. Forskaren 

kände sig stundvis förvirrad och tvivlade på att någon kärnkategori och underkategorier över 

huvudlaget skulle träda fram. Det fanns inte heller någon perfektion i analysarbetet, utan att 

för den skull känna att något väsentligt har gått förlorat. En begränsning med GT är enligt 

Glaser (2010) att forskaren endast kan lära sig metoden genom att själv genomföra en studie, 

vilket beror på att metoden är teori- och hypotesgenererande utifrån det som beskrivs i 

datamaterialet. 

Urvalet för studien koncentrerades till yrkesverksamma läkarchefer inom när- och 

länssjukvården inom Region Norrbotten för att få en fördjupad förståelse över hur de såg på 

sin roll och sitt ansvar för att följsamhet till BHK upprätthölls av läkargruppen. På grund av 

regionens bristfälliga adressbok med yrkestitlar (vilken används som kontaktnät) skickades 

förfrågan till de 134 cheferna för delgivning av namn på läkarchefer. Det visade sig att det var 

ett nödvändigt underlag med tanke på att det resulterade i att 17 namngivna läkarchefer 

kontaktades, varav sex av dem tackade ja till medverkan. Grundurvalet av informanter var 

slumpmässigt, men på grund av situationsbundna faktorer valdes de informanter som visade 

intresse av att delta i studien. Det var i huvudsak enhetscheferna som återkopplade och delgav 

namn på läkarchefer. En verksamhetschef avböjde sina två läkarchefer och ytterligare fyra 

läkarchefer tackade nej på grund av arbetsbelastningen, övriga återkopplade aldrig. Två 
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läkarchefer som tackat ja till medverkan mailades tre gånger, för att avtala intervjutid vilket 

kanske berodde på hög arbetsbelastning.  

Antalet informanter i kvalitativa studier behöver inte var stort utan bestäms utifrån att 

ytterligare insamling av data inte ger ny kunskap till studiematerialet (Malterud, 2011). Målet 

var att intervjua 5-10 läkarchefer, men trots att en av de sex intervjuerna sorterades bort, på 

grund av icke uppfyllda urvalskriterier (sjuksköterska och chef) så uppfylldes mättnad i 

intervjumaterialet, genom innehållsrika svar på de fem som ligger som underlag för studien. 

Forskaren skulle inför varje intervju varit noggrannare med att fråga efter yrkestitel eller 

tydliggjort vilken yrkestitel som efterfrågades redan i mailförfrågan för att undvika att ta med 

informanter som inte uppfyllde urvalskriterierna. Två av intervjuerna genomfördes genom 

telefonkontakt på grund av det långa avstånden och ekonomiska besparingar inom regionen. 

Att utföra telefonintervjuer ansågs inte som något större problem men informanten bör 

informeras om att prata tydligt och nära mikrofonen. Upplever forskaren något som svårt att 

uppfatta bör informanten uppmanas att förtydliga sitt svar, det gäller även vid fysiska 

intervjuer. En styrka i studien var att informanterna själv fick välja plats för vart intervjuerna 

skulle utföras, där de genom val av en välkänd och ostörd miljö kunde känna sig bekväm i 

situationen, vilket även Kvale och Brinkman (2014) beskriver som viktigt. Att utföra 

telefonintervjuer kan ses som en svaghet eftersom det kunde kännas obekvämt när informant 

och intervjuare inte ser varandra, intervjuaren ser inte heller uttryck och gester som kan 

förstärka datamaterialet. Att börja intervjuerna med att läsa upp samtycket och syftet med 

studien, var ett bra incitament då en del informanter verkade glömt den information de fick i 

kontaktmailet och det gav också ett direkt fokus på studieområdet.  

För att samla in data användes enskilda intervjuer, med öppna och semistrukturerade frågor 

vilket gav en flexibel intervjuform där informanten gavs möjlighet att utveckla svaren på 

intervjufrågorna och forskaren gavs möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydligande 

(Fejes & Thornberg, 2015), vilket kan ses som en styrka. Intervjuguiden med huvudfrågor och 

följdfrågor var ett bra stöd under intervjuerna för att hålla fokus på studieområdet. 

Frågeställningarna och följdfrågorna ställdes inte i kronologisk ordning utan anpassades till 

informanternas berättelser. Den varierande intervjulängden 13-30 minuter, berodde på 

informanternas varierande intresse av att berätta och hålla sig till ämnet. Forskaren utförde 

inte några tillrättavisningar av informanternas eventuella sakfel, vid delgivning av information 

under intervjun. Forskaren var intresserad av den enskildes erfarenhet och upplevelse gällande 

syftet med studien varpå gruppintervjuer inte var intressant, eftersom de kunde göra så att 

individernas tankar och uppfattningar kunde påverkas.  

Att som forskare i en intervjusituation helt kunna bortse från sin förförståelse av personliga 

erfarenheter och tidigare kunskap kanske inte kan anses helt relevant, men forskaren bör vara 

medveten om att det kan påverka studiens trovärdighet (Malterud, 2011). Forskaren har 

genom som yrkesroll som hygiensjuksköterska kunskap om smittrisker och hygienåtgärder 

inom hälso- och sjukvård, vilket kan ha påverkat studieresultatet. Styrka i studien var att 

forskaren var medveten om utmaningen och undvek att i intervjusituationen dela med sig av 

sin kunskap. Forskaren medvetandegjorde också sin förförståelse och ifrågasatte 

tillvägagångsättet, den egna metoden, resultaten och slutsatserna om hur de var beroende av 

forskarens roll och process. Ytterligare en styrka var att i analysarbetet förhålla sig nära 
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textmaterialet, vilket gjorde att forskaren undvikit att låta förförståelsen påverka 

studieresultatet vilket ökar tillförlitligheten.  

Enligt Malterud (2011) Fejes och Thornberg (2015) ska det utifrån studieresultatet, metoden 

och eventuella felkällor framgå om det som framkommit är trovärdigt och tillförlitligt. Utifrån 

de uppgifter som informanterna delgivit och det som har framkommit under analysarbetet 

fanns det trovärdighet i studien, vilka redovisades med betydelsebärande meningar och koder 

i tabellform under analysdelen. Trovärdigheten kan ha påverkats genom att de läkarchefer 

som anmälde sitt intresse för deltagande i studien kan ha haft ett speciellt intresse för BHK, 

vilket kan ge en vinkling av studiens resultat. Trovärdigheten av studieresultaten styrktes 

genom redovisning av kärnkategorin och underkategorierna med förklarande text och 

redogörande av citat för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten, samt tydlig beskrivning 

av studiens tillvägagångssätt (Fejes & Thornberg, 2015).  

Forskaren ska ifrågasätta om det finns överförbarhet i studiens resultat och om resultatet går 

att applicera på liknande personer och kontext som inte ingått i studien vilket ses som en del i 

trovärdighet (Malterud, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom GT är använd som metod 

där teorin grundar sig i data som blir abstrakt i tid, rum och person medför att teorin kan 

tillämpas på andra kontext. Det gör att studieresultaten generellt sett kan överföras till 

läkarchefer som uppfyller kriterierna på sjukhus och hälsocentraler inom andra regioner. 

Överförbarheten kan variera utifrån kunskap inom chefsrollen och kan förändras över tid till 

exempel utifrån beteendeförändringar.  

Läkarnas höga arbetsbelastning gav svårigheter till att medverka i studien, men det låga 

antalet deltagare kan även bero på att forskaren arbetar som hygiensjuksköterska, vilket 

tydligt presenterades i de mail som skickades till cheferna. Det kan kännas obekvämt att ställa 

upp på intervjuer gällande temat, speciellt om individen känner vid sig att temat inte får den 

uppmärksamhet det borde. Det fanns också risk att läkarcheferna inte gav sanningsenliga svar, 

eftersom forskaren arbetar som expertis inom området. För att göra expertisen till viljes fanns 

möjlighet att uppriktighet vad gäller säkerställande av följsamhet till BHK undanhölls eller att 

läkarcheferna förskönade svaren för att få ett bättre resultat. Ett sätt att öka svarens 

trovärdighet var att frågorna inte delgavs informanterna före intervjutillfället vilket innebar att 

de inte har haft möjlighet att förbereda sig och i förväg tänka ut bra svar.    

Nyttan med studien var att få läkarchefernas syn på om de upplevde att det fanns brister i 

chefsrollen och brister i ansvaret över att leda läkargruppen till ökad följsamhet i BHK. Fanns 

brister kunde det ge ökade förutsättningar för samverkan med verksamheter som till exempel 

Vårdhygien vilka kan erbjuda utbildning i BHK och förbättra förståelsen till varför hög 

följsamheten är viktigt. Det i sin tur kan leda till att följsamheten i läkargruppen ökar vilket i 

sin tur ger minskad risk för smittspridning och VRI. Visade resultatet att det inte råder brist 

vad gällde läkarchefernas kunskap, deras roll och ansvar som ledare så var det också viktig 

information som kunde tolkas som ett tecken på att problemet med bristande följsamhet till 

BHK låg på annan nivå. 

Studien hade också kunnat utföras med hjälp av enkätundersökning men datamaterialet hade 

då inte gett det djup i beskrivningarna som den gjorde med enskilda intervjuer. En framtida 
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studie med läkare och med innehållsanalys, enkätundersökning eller fokusgruppstudie som 

metod kan ge förklaring på vad som krävs för att styra läkargruppen till förbättrade 

hygienrutiner. 

Slutsats  

Läkarcheferna känner väl till betydelsen av att använda sig av BHK för att förhindra smitta 

och smittspridning. De upplevde sin roll och sitt ansvar över att läkargruppen följer BHK som 

en lätt arbetsuppgift och ansåg att BHK efterlevdes ganska bra.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Huvudfrågor Följdfrågor 

1. Kan du beskriva vad BHK är för dig? 

 

Varför är just det betydelsefullt?  

 Finns det andra betydelsefulla delar i BHK? 

2. Kan du beskriva din roll som läkarchef 
gällande BHK? 

 
Hur upplever du den rollen?  

 Vad är det som gör rollen 
svår/lätt/rolig/utmanande? 

 Om du behöver hjälp i den rollen vart vänder du dig 
då? 

 Vilken vikt lägger du på att BHK följs? 

 Hur planerar du för att utveckla och säkra kvalitén? 

 Finns det något i den rollen du skulle vilja ägna mer 
tid åt? 

 På vilket sätt stöttar du om de har frågor? 

 Vart lägger du vikten av att läkargruppen följer BHK? 
Hur gör du för att styra gruppen mot det mål ni har 
med BHK? 

3. Kan du beskriva vilket ansvar du har som 
läkarchef gällande BHK?  

 

 

Hur upplever du det ansvaret?  

 Vad är det som gör ansvaret 
svårt/lätt/roligt/utmanande? 

 Om du behöver hjälp vart vänder du dig då? 

 Om du ser brister hur följer du då upp dem? 

 Vart ligger ditt ansvar i att de följer lagar och 
författningar gällande BHK? 

4. Hur arbetar du med BHK i läkargruppen? 

Vilken typ av aktivitet gör ni?  
Varför gör ni just den aktiviteten?  
Hur ofta gör ni den?  
Hur gör ni? 
Gör ni fler saker?  
Finns det andra aktiviteter som du tycker att ni borde 
göra?  
Varför gör ni i så fall inte dem?  
Hur sker uppföljning? 
På vilket sätt tar du del av följsamhetsmätningar för 
uppföljning? 

5. Finns det något övrigt som du vill tillägga?  
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BILAGA 2: STUDIEPRESENTATION 

Hej! 

Mitt namn är Yvonne Samuelsson och jag genomför just nu mitt examensarbete inom ramen 

för utbildningsprogrammet Magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning 

Smittskydd och Vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Studierna utgör en vidareutbildning i 

min nuvarande yrkesroll som hygiensjuksköterska.  

Jag har valt att utföra mitt examensarbete med kvalitativ metod viket innebär att jag kommer 

att genomföra personliga intervjuer på cirka 30 minuter. De som tillfrågas att delta i studien är 

läkarchefer som är yrkesverksamma i läns-eller närsjukvårdområdet inom Region Norrbotten. 

Jag kontaktar dig eftersom jag önskar din hjälp med att få kontaktuppgifter till 

läkarchefer inom ditt verksamhetsområde, så jag kan kontakta dem för att tillfråga dem 

om deltagande i studien.  

Studien handlar om hur hälso-och sjukvårdspersonal i sin yrkesroll arbetar för att bevara en 

fortsatt god folkhälsa, förhindra smitta och smittspridning och uppkomst till vårdrelaterade 

infektioner och jag vänder nu mitt intresse till läkarchefer och deras roll i det arbetet. Syftet är 

att beskriva hur läkarchefer uppfattar sin roll och sitt ansvar för att följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler upprätthålls av läkargruppen. 

Resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person eller verksamhet 

kommer att kunna identifieras. 

Tystnadsplikt och konfidentialitet råder. 

Ytterligare information om studien finns i bifogad fil. 

Jag vore tacksam för snabbt svar via mail eller telefon om det inom era verksamhetsområden 

finns eller inte finns läkarchefer som jag skulle kunna kontakta.  

 

Om du har frågor kring studien vänligen hör av dig till ansvarig för studien via mail eller 

telefon. 

 Du välkommen att höra av dig till: 

Student                                         

Yvonne Samuelsson                                   

yvonne.m.samuelsson@norrbotten.se                 

0920- 282143                                         

/ Med vänlig hälsning Yvonne Samuelsson 

mailto:yvonne.m.samuelsson@norrbotten.se
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BILAGA 3: INTRESSEFÖRFRÅGAN 

Hej! 

Mitt namn är Yvonne Samuelsson och jag genomför just nu mitt examensarbete inom ramen 

för utbildningsprogrammet Magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning 

Smittskydd och Vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Studierna utgör en vidareutbildning i 

min nuvarande yrkesroll som hygiensjuksköterska.  

Jag har valt att utföra mitt examensarbete med kvalitativ metod viket innebär att jag kommer 

att utföra personliga intervjuer på cirka 30 minuter. Du tillfrågas att delta i studien eftersom 

du arbetar som läkarchef och är yrkesverksam i läns-eller närsjukvårdområdet inom 

Region Norrbotten. 

Studien handlar om hur hälso-och sjukvårdspersonal i sin yrkesroll arbetar för att bevara en 

fortsatt god folkhälsa, förhindra smitta och smittspridning och uppkomst till vårdrelaterade 

infektioner och jag vänder nu mitt intresse till dig som läkarchef och din roll i det arbetet. 

Syftet med studien är att beskriva hur läkarchefer uppfattar sin roll och sitt ansvar för att 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler upprätthålls av läkargruppen.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. 

Intervjun kommer att spelas in. 

Tystnadsplikt och konfidentialitet råder 

Utförligare information om studien finns i bifogad fil. 

Jag vore tacksam för snabbt svar via mail eller telefon angående ditt ställningstagande till 

medverkan, oavsett om du vill eller inte vill delta i studien.  

Du får givetvis höra av dig om du har frågor kring studien till ansvarig via mail eller telefon. 

  

Student                                         

Yvonne Samuelsson                                   

yvonne.m.samuelsson@norrbotten.se                  

0920- 282143                                         

/ Med vänlig hälsning Yvonne Samuelsson 
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BILAGA 4: INFORMATIONSBREV gällande studie kring ledarskap för följsamhet 

till basala hygienrutiner inom läkargrupper 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen Magisterexamen 

inom folkhälsovetenskap med inriktning Smittskydd och Vårdhygien vid Högskolan i 

Skövde. Utbildningen utgör en vidareutbildning i min nuvarande yrkesroll som 

hygiensjuksköterska. Du tillfrågas som deltagande i studien eftersom du arbetar som läkarchef 

och är yrkesverksam i läns-eller närsjukvårdområdet inom Region Norrbotten. 

Din länssjukvårdschef/närsjukvårdschef, verksamhetschef eller vårdchef/enhetschef har 

delgett oss dina kontaktuppgifter men kommer inte att få veta om du valde att delta i studien 

eller inte. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

motivering.  

Studien handlar om hur hälso-och sjukvårdspersonal i sin yrkesroll arbetar för att bevara en 

fortsatt god folkhälsa, förhindra smitta och smittspridning och uppkomst till vårdrelaterade 

infektioner och jag vänder nu mitt intresse till dig i din roll som läkarchef.   

Studiens syfte är att beskriva hur läkarchefer uppfattar sin roll och sitt ansvar för att 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler upprätthålls av läkargruppen.  

Studien kommer att genomföras med intervjuer på cirka 30 minuter, på en tid och plats som 

du bestämmer (förslagsvis på din arbetsplats). Vid intervjutillfället kommer skriftligt 

samtycke till deltagande i studien att efterfrågas.  

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Den information som du lämnar kommer 

direkt efter att intervjun är avslutad att sparas över på en säker server via Region Norrbotten 

som ingen obehörig kan ta del av. Tystnadsplikt och konfidentialitet råder.  

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra inom 

utbildningsprogrammet och i form av ett examensarbete, men på ett sådant sätt att ingen 

enskild person eller verksamhet kommer att kunna identifieras. När examensarbetet är färdigt 

och godkänt kommer inspelningen, den utskrivna texten samt det skriftliga samtycket att 

kasseras. Du kommer att ges möjlighet att ta del av examensarbetet genom en kopia efter att 

det har blivit godkänt.  

 

Skulle oklarheter efter avslutad intervju uppstå hoppas jag det går bra att återkomma. 

Om du har du frågor kring studien kan du höra av dig till ansvariga för studien via mail eller 

telefon. 

Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Student                                                Handledare 

Yvonne Samuelsson                                    Sakari Suominen 

yvonne.m.samuelsson@norrbotten.se         sakari.suominen@his.se 

0920-282143                                                0500-448477 

 

/ Med vänlig hälsning Yvonne Samuelsson 

mailto:yvonne.m.samuelsson@norrbotten.se
mailto:sakari.suominen@his.se
tel:0500448477
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