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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Basala hygienrutiner är en avgörande åtgärd för att förbygga vårdrelaterade 

infektioner och förhindra att patienten utsätts för smitta och vårdlidande vid kontakt med 

sjukvården. Sjukvårdspersonalens följsamhet till befintliga hygienrutiner är globalt låg och 

behöver förbättras för att förhindra smittspridning. 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera strategier som förbättrar sjukvårdpersonalens 

följsamhet av hygienrutiner. 

Metod: En allmän litteraturöversikt med analys av kvantitativ forskning har genomförts för 

att sammanställa vilka insatser som resulterar i förbättrad hygienföljsamhet. 

Resultat: Tre teman visar vilka insatser som har en positiv effekt på hygienföljsamheten: 

Utbildning, delaktighet i förbättringsarbetet och ökad tillgång till hygienfaciliteter.   

Konklusion: Smittspridning förebyggs med förbättrade hygienrutiner. Examensarbetet visar 

att det går att förbättra sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner och bidrar med 

kunskap om hur det kan verkställas i verksamheten för en hållbar lösning.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Basic hygiene routines are a decisive measure for preventing healthcare-

related infections and preventing the patient from being infected and suffering from contact 

with the healthcare system. The compliance of healthcare personnel with existing hygiene 

practices is globally low and needs to be improved to prevent the spread of infection. 

Aim: The purpose of the study is to identify strategies that improve the compliance of 

healthcare workers with hygiene routines. 

Method: A general literature review with analysis of quantitative research has been carried 

out to compile the efforts that result in improved hygiene compliance. 

Result: Three themes show which efforts have a positive effect on hygiene compliance: 

Education, participation in improvement work and increased access to hygiene facilities. 

Conclusion: The spread of infection is prevented by improved hygiene routines. The thesis 

shows that it is possible to improve the healthcare staff's compliance with hygiene routines 

and contribute knowledge about how it can be implemented in healthcare for a sustainable 

solution.
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INLEDNING 

Många patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner vid kontakt med sjukvården, vilket 

leder till en längre sjukhusvistelse med högre kostnader och sämre hälsa som följd. 

Patientsäkerheten försämras om ohälsa och lidande orsakas av vården, när smittor sprids på 

grund av personalens bristande följsamhet av hygienrutiner. En fullgod handhygien och att 

upprätthålla adekvata hygienrutiner kan vara avgörande för en god och säker vård. 

Regelbunden handtvätt och applicering av alkoholbaserat desinfektionsmedel minskar 

förekomsten av smittämnen och hindrar smittspridning. När personalen inte följer 

hygienrutinerna blir patienterna lidande och infektionsrisken ökar. För att komma tillrätta 

med problemet behöver personalens följsamhet av hygienrutinerna förbättras.  

BAKGRUND 

Hygienens historik 

Hygienens betydelse för omvårdnaden av sjuka patienter uppmärksammades redan på 1800-

talet av Florence Nightingale, en av de första omvårdnadsteoretikerna. Nightingales teorier 

handlar om hur miljöfaktorer påverkar patientens tillfrisknade och hon såg till att sjukhusen 

hade bra ventilation med ren och frisk luft, att patienterna hade rent vatten och hölls rena 

med rena sängkläder (Klang Söderkvist & Thorell-Ekstrand, 2014). Tillsammans med sina 

sjuksköterskekollegor städade Nightingale de smutsiga lokalerna, tvättade patienterna och 

deras kläder med varmt vatten. Hantverkare och lokala arbetare involverades för att bygga 

sängar till patienterna, så de inte behövde ligga på det våta och kalla golvet. Nightingales 

hygieninsatser minskade dödligheten från 42 till 2 procent, på drygt en månad (Ericsson & 

Ericsson, 2009).         

Nightingale var inte ensam om att kämpa för hygien och renlighet. Mellan 1844–1848 

arbetade Ignaz Semmelweis med förlossningar på ett sjukhus i Wien. Under den tiden 

genomförde han experiment för att ta reda på varför så många kvinnor dog av barnsängsfeber 

i samband med förlossningen. Semmelweis kom fram till att det var giftiga ämnen från 

obduktion, som fanns på personalens händer som var dödsorsaken. För att minska 

dödligheten avlägsnades de giftiga ämnena genom att personalen fick tvätta sina händer i 

klorvatten. Trots att dödligheten minskade till följd av Semmelweis arbete blev han 

kritiserad av sina kollegor och det dröjde 20 år innan hans arbete togs på allvar (Thurén, 

2007).   

Joseph Lister kallas för antiseptikens fader, på grund av sina upptäckter med karbolsyra och 

dess bakteriehämmande effekt. Lister studerade hur de mikroorganismer som finns i luften 

kunde orsaka infektioner i sår, till exempel vid operationer. 1871 delade Lister med sig av 

sina experiment med karbolsyra för att bekämpa bakterierna i luften i operationssalen. Lister 
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förklarade att genom att blötlägga förband med karbolsyra samt tvätta sår och instrument 

med karbolsyra, kunde bakterierna som orsakade sårfeber bekämpas. Antalet infekterade sår 

och dödsfall i samband med operation, minskade signifikant i samband med Listers upptäckt 

(Ericsson & Ericsson, 2009).   

Basala hygienrutiner 

Den mest fundamentala åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att all 

personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården, hemtjänsten, särskilt boende och 

vissa LSS-boenden applicerar de basala hygienrutinerna i sin verksamhet. De basala 

hygienrutinerna inkluderar handhygien, arbetskläder, skyddskläder och skyddshandskar. Det 

är Socialstyrelsen som har tagit fram föreskrifterna för hygienrutinerna och det är upp till de 

ansvariga för varje verksamhet och vårdgivare att se till att personalen följer dem 

(Socialstyrelsen, 2019). 

Det enklaste och mest effektiva sättet att förebygga smittspridning är att hålla en god 

handhygien. Det beror på att när händer kommer i kontakt med andra människor eller 

föremål, fastnar mikroorganismer som kan smitta personen de kommer i kontakt med via till 

exempel mun, näsa eller ögon. Mikroorganismerna kan även bäras av en person osynligt, 

alltså att bäraren själv inte blir sjuk eller visar några symtom, men ändå sprider smittan vidare 

till andra (Socialstyrelsen, 2019). 

World Health Organisation (WHO) har utnämnt fem moment som är särskilt viktiga för god 

handhygien; före kontakt med patient, före rent eller aseptiskt arbete, efter risk för kontakt 

med kroppsvätskor, efter kontakt med patient och efter kontakt med patientens närmiljö 

(Sax, et at., 2007). God handhygien innebär att tvätta händerna ofta och regelbundet, främst 

efter toalettbesök, före måltid samt vid hantering av smutsigt gods eller livsmedel. Händerna 

ska även desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel vid varje vårdmoment, både 

innan och efter, samt vid kontakt med patient. Fingernaglarna ska hållas korta samt fria från 

nagellack och konstgjort material. Händer och underarmar ska vara fria från smycken, 

klockor och liknande. Skyddshandskar används vid risk för kontakt med kroppsvätskor och 

slängs efter varje vårdmoment. Händerna desinfekteras före och efter användning av 

skyddshandskar. Arbetskläderna ska ha korta armar, bytas dagligen och gå att tvätta i minst 

60 grader. Skyddskläder används ovanpå arbetskläderna vid risk för kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material, till exempel hudfragment (Socialstyrelsen, 

2019).   

Konsekvenser av bristande följsamhet vid hygienrutiner 

Vårdrelaterade infektioner är smitta som drabbar patienten vid kontakt med hälso- eller 

sjukvården. De vårdrelaterade smittorna kan orsaka förlängd sjukhusvistelse, med förhöjda 

kostnader för både patient och sjukhus, samt ökad dödlighet. Bara i Europa orsakar dessa 

infektioner ca 37 000 dödsfall, 16 miljoner extra dagar på sjukhus och 7 miljarder euro i 

kostnader, varav det anses vara en av sjukvårdens största problem. En av orsakerna till 

problematiken med vårdrelaterade smittor är sjukvårdspersonalens bristande följsamhet av 
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handhygienrutiner. Genom att följa handhygieniska rutiner, med att tvätta händerna med tvål 

och vatten vid synlig smuts, samt att regelbundet desinfektera händerna med alkoholbaserat 

desinfektionsmedel, kan fler liv räddas (Marques et al., 2017). 

God handhygien bidrar både till att minska spridningen av infektioner, samt är avgörande i 

arbetet för att förebygga att de vårdrelaterade smittorna uppstår (Reyes et al., 2015). En 

korrekt utförd handhygienisk rutin, alltså handtvätt med tvål och vatten, samt applicering av 

klorhexidin- eller alkoholbaserat desinfektionsmedel, reducerar bakterier och kolonier med 

95–99 % (Kapil et al., 2015).  

Uppskattningsvis drabbas cirka 10 procent av alla patienter av en eller fler vårdrelaterade 

infektioner. Begränsningen av effektiv behandling gör situationen än mer allvarlig. Det krävs 

både bakteriedödande medel och omfattande infektionsförebyggande metoder, för att 

bekämpa smittspridning och resistensutveckling. Handhygien anses vara den viktigaste och 

mest effektiva strategin för att förhindra vårdrelaterade infektioner och dess smittspridning. 

WHO gjorde en insats 2005, genom att publicera övergripande riktlinjer för att förbättra 

handhygien och rädda fler patienters liv (Erichsen et el., 2018).    

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste komplikationen vid sjukhusinläggningar och 

resistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Mellan 10–70 procent av de vårdrelaterade 

smittorna kunde ha förhindrats med korrekt hygienhantering. Den stora variationen beror 

bland annat på sjukhusets struktur samt typ av infektion (Gerlich et al., 2015). När 

följsamheten av de basala hygienrutinerna ökar, sjunker smittspridningen av virus och 

bakterier. En ökning av hygienföljsamhet från 15 till cirka 60 procent, minskar 

smittspridningen med 75 procent (Assab et al., 2016).  

Följsamheten hos sjukvårdpersonal 

I en studie av Wu et al., (2018) används två olika observationsmetoder för att studera 

sjukvårdspersonalens följsamhet av befintliga hygienrutiner. Studien visar att när deltagarna 

var medvetna om att de var observerade var följsamheten 81 procent medan gruppen som 

inte visste att de blev observerade hade en följsamhet på 59 procent. Wu et al., (2018) menar 

att personalens naturliga beteende förändras när de vet att de blir observerade, varav det är 

skillnad mellan de två olika grupperna, och att den lägre siffran troligtvis är närmare 

sanningen än den högre.   

Sjukvårdspersonalens bakgrund, utbildning och intresse kan vara en avgörande faktor för 

hur de följer verksamhetens hygienrutiner (Lindh et al., 2013). Tidsbrist och attityd är andra 

anledningar till sjukvårdspersonalens bristande följsamhet (De Wandel et al., 2010 & Kapil 

et al., 2015), men även individens osäkerhet och tvivel på sin egen förmåga i en viss situation 

(De Wandel et a., 2010). Förståelse för hur viktigt det är med basala hygienrutiner, socialt 

tryck, vanor samt kunskaper och medvetenhet om aktuella riktlinjer anges också som orsak 

till bristande handhygien (Zomer, 2013). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskan är en av flera professioner som tillhör sjukvårdvårdpersonalen. Att arbeta 

som sjuksköterska innebär att samarbeta med såväl andra vårdvetenskapliga professioner 

som patienter och dess närstående samt att kunna arbeta självständigt. Ansvarsområdena 

inkluderar bland annat ledarskap, utbildning, förbättringsarbete samt god och säker vård. 

Sjuksköterskans ledarskap riktar sig till att leda och motivera medarbetarna i 

omvårdnadsarbetet samt att planera, prioritera och anpassa patientens vård, på ett sätt som 

främjar en god och säker vård. Sjuksköterskan ska utbilda medarbetare, studenter, patienter 

och närstående samt ge medarbetare möjlighet till kompetensutveckling. Sjuksköterskan 

ansvarar för att omvårdnaden utvecklas efter patientens behov och följer upp vårdens 

kvalitet, för att kunna identifiera och leda ett förbättringsarbete. Sjuksköterskan samverkar 

med myndigheter och vårdgivare för att utveckla omvårdandens kvalitet, samt involverar 

patienten och närstående i förbättringsarbetet. Sjuksköterskan ska kunna förebygga att 

patienten drabbas av eller riskerar att drabbas av vårdskada eller vårdlidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Följsamhet till de basala hygienrutinerna minskar risken för 

vårdrelaterade infektioner, som kan leda till vårdlidande för patienten (Socialstyrelsen, 

2019). Det är ett självständigt ansvar som bidrar till att patienten har möjlighet att behålla, 

förbättra eller återfå hälsa, hantera sjukdom samt uppleva välbefinnande och livskvalitet 

livet ut (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Hälsa och välbefinnande 

För att hjälpa patienterna som söker vård krävs ett hälsocentrerat vårdande, då hälsa är målet 

med vården. Vårdens syfte är att stärka patientens hälsa och med hjälp av vårdvetenskap 

finna kunskapen som krävs för att uppfylla syftet (Dahlberg, 2014). Genom att följa de 

basala hygienrutinerna kan sjukvårdspersonalen öka möjligheterna för ett hälsocentrerat 

vårdande, som främjar patientens välbefinnande (Socialstyrelsen, 2019). Att vara vid hälsa 

innebär att uppleva välbefinnande och vara kapabel till att utföra önskade aktiviteter. Hälsa 

kan även beskrivas som en individs känsla av kraft, mod och lust samt förmåga att balansera 

livets sårbarhet och frihet. Upplevelsen av hälsa kan stärkas genom att välkomna eventuella 

omständigheter på ett konstruktivt sätt (Dahlberg, 2014). 

Hälsa som begrepp beskrivs som en individuell upplevelse och erfarenhet, alltså betydelsen 

av hälsa för individen. Hälsa är alltså inte konstant, utan varierar mellan olika personer. 

Hälsa är en upplevelse av att må bra och att känna välbefinnande. När människan är i god 

hälsa tänker hon inte på sin hälsosituation, hon är nöjd med livet och tillvaron. När 

människan drabbas av sjukdom kan hälsosituationen förändras, personen blir plötsligt 

medveten om sin hälsa och god hälsa blir något eftertraktat (Ekebergh, 2015). Varav 

följsamheten av hygienrutiner blir avgörande för att minska risken att patientens hälsa 

försämras till följd av vårdrelaterade infektioner (Marques et al., 2017). Sjukdomen kan 

upplevas som ett hinder i det dagliga livet. Hälsa innebär däremot inte enbart frånvaro av 

sjukdom, då många individer upplever hälsa trots sjukdom och lidande (Ekebergh, 2015).        
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Lidande 

Hälsa och lidande hör ihop med livets grundläggande faktorer. Genom livet får människan 

lära sig leva med lidande som smärta, förlust och motgång. Det innebär en ansträngning för 

att gå igenom oönskade situationer. Det är en viktig del av människans utveckling. 

Vårdvetenskapen uttrycker det som att lidandet kompletterar hälsan. Genom att utesluta 

lidandet förlorar livet sin helhet och realitet. För att uppnå full hälsa krävs acceptans för en 

viss nivå lidande (Arman, 2015). Lidande är en del av livet, som kan ses som ett meningslöst 

ont, men genom att gå igenom lidande kan det skapa mening. Det är en kamp mellan gott 

och ont, liv och död, men också en strid för individens frihet och stolthet. Utan kampen 

skulle livet vara tomt och stilla. Lidandet är alltså både gott och ont. Det finns lidande som 

är helt meningslöst, men det finns också lidande som är meningsfullt. Då livet är 

betydelsefullt har även lidandet betydelse, eftersom de hör ihop (Eriksson, 1994).  

Människan lider, orsakar lidande och har möjligheten att lindra lidande. Det är den lidande 

människan som söker sig till vården och motiverar sjukvårdspersonalen att vårda. Med hjälp 

av medkänsla och sympati kan lidandet mötas i sin språklösa tystnad, och det är då som den 

sanna vården uppstår (Eriksson, 1994). Tidigare sågs patienten som en lidande människa 

och vårdens syfte var att lindra patientens lidande, men under 2000-talet har hälso- och 

sjukvården gått ifrån begreppet patient till ett mer kundorienterat perspektiv, varav lindrat 

lidande inte längre är en lika uppenbar inriktning. Hälsa och lidande är båda grundbegrepp 

inom vården och bör ses som motiv vid omsorg och vård, för att undvika vårdlidande. Med 

begreppet vårdlidande menas det lidande som patienten kan uppleva när hälso- och 

sjukvården bidrar till ökat lidande istället för lindrat lidande (Arman, 2015). Som när 

patienten drabbas av vårdrelaterade infektioner på grund av bristande hygienrutiner 

(Marques et al., 2017). Patienten lider alltså av vårdandet. Vårdlidandet kallas också för ett 

onödigt lidande och bör undvikas, för att kunna lindra patientens lidande. Vårdlidandet kan 

yttra sig genom kränkning av patientens värdighet, maktutövning av personalen och 

utebliven eller bristande vård (Arman, 2015). 

PROBLEMFORMULERING 

Den bristande följsamheten av befintliga hygienrutiner hos sjukvårdspersonalen är ett 

allvarligt problem i dagens hälso- och sjukvård. Patienter som söker sig till vården för att få 

hjälp med sina besvär, råkar ofta ut för vårdrelaterade infektioner och lidande, orsakade av 

vården. När patienten utsätts för vårdlidande, på grund av bristande följsamhet av 

hygienrutiner, förfaller meningen med omvårdnaden, vars främsta syfte är att lindra lidande 

och främja hälsa. För att minska vårdrelaterade infektioner samt säkerställa en god och säker 

vård för patienten, bör hygienrutinerna alltid följas av all personal inom hälso- och 

sjukvården. Fortsätter negligeringen av uppsatta hygienriktlinjer riskeras inte bara hälsan 

och säkerheten av den individuella patienten, utan även samhället i stort, när smittorna 

sprids. Genom sammanställning av tidigare insatser kan ny kunskap nås om hur arbetet bör 

fortsätta, för att ändra sjukvårdspersonalens beteende och finna en hållbar lösning till 

hygienproblematiken.    
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SYFTE 

Syftet med studien är att identifiera strategier som förbättrar sjukvårdpersonalens följsamhet 

av hygienrutiner.  
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METOD 

Metoden som använts för att besvara studiens syfte är en allmän litteraturöversikt av 

kvantitativ forskning enligt Friberg (2017). Kvantitativ forskning använder jämförelser och 

prövningar för att påvisa om en åtgärd är mer effektiv än en annan (Segesten, 2017). Varav 

en kvantitativ ansats passar studiens syfte för att se vilken strategi som har bäst effekt på 

hygienföljsamheten. Litteraturöversikter används för att skapa en översikt av befintlig 

forskning inom ett visst problemområde (Friberg, 2017). Översikten i den här studien visar 

vad som har gjorts respektive behöver göras vid hantering av hygienrutiner.  

Urval 

Enligt Dahlberg (2014) ska urvalet bidra till största möjliga vetenskaplighet. Urvalet ska inte 

ske på ett sätt som formar resultatet på något sätt, utan sökningar sker efter sanning. Målet 

var att hitta objektiv och saklig forskning, för att ge ett trovärdigt resultat.   

För att nå stor vetenskaplighet var en av inklusionkriterierna peer reviewed, alltså att den 

publicerade studien redan är granskad av oberoende forskare och är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). Ett annat inklusionskriterium var tidsperioden, som 

begränsades till de senaste tio åren, alltså 2009–2019, för att få ny och relevant forskning. 

Eftersom bristande hygienföljsamhet är ett globalt problem inkluderades forskning från flera 

länder. Andra inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på engelska. Ingen 

begränsning gjordes efter kön, ålder eller profession, utan all hälso- och sjukvårdspersonal 

med befintliga hygienrutiner i verksamheten ingår i studien.    

Datainsamling 

Vid datainsamlingen användes både systematisk sökning i databasen Cinahl samt 

osystematisk sökning med sekundära sökningar via referenser i vetenskapliga tidskrifter, 

studier och artiklar. Cinahl användes som databas på grund av sin tillförlitlighet, 

vetenskaplighet och sitt stora utbud av omvårdnadsvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017) 

som passar syftet. Vid en första sökning begränsades sökningarna till att endast innehålla 

hela artiklar, för att undvika stort urval av otillgängliga artiklar. Fulltext anpassningen 

kasserades vid fortsatt sökning, för att bredda urvalet. Sökorden nurse hygiene och 

compliance with hygiene guidlines genererade 137 respektive 41 träffar. En respektive fyra 

artiklar från primärsökningarna inkluderades i studien samt fem artiklar från de sekundära 

sökningarna. Artiklarna som valdes var användbara i förhållande till syftet och uppfyllde 

kvalitetsgranskningen enligt Fribergs (2017) mall för granskningsfrågor för kvantitativa 

studier, se bilaga 3. En kompletterande sökning, med samma sökord, genomfördes i 

databaserna PubMed och Medline, för att se om det förekom variation mot resultatet i 

Cinahl. Då det resulterade i samma artiklar som föregående sökning i Cinahl, syns de inte i 

tabellen över sökhistorik. Se bilaga 1.  
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Analys 

Analys av studierna genomfördes enligt Fribergs (2017) analyssteg för en allmän 

litteraturöversikt. I första steget läses samtliga vetenskapliga artiklar igenom flera gånger, 

för att förstå innehållet och skapa en helhet. Därefter sammanfattades varje studie, för att 

dokumentera de mest essentiella delarna och reducera data. I andra steget skapas en 

översiktstabell av studierna, där de delas in i syfte, metod och resultat. Se tabell 2. Tabellen 

fungerade som underlag och hjälpte till att strukturera analysen. I tredje steget identifieras 

skillnader och likheter mellan studierna, dels för att hitta gemensamma nämnare dels för att 

se vad som utmärker respektive studie. Jämförelser gjordes mellan studiernas metod och 

resultat. Skillnader och likheter i studierna ställdes mot varandra, genom att insatserna som 

identifierats listades upp. Sedan räknades i hur många av de olika studierna som varje insats 

förekom samt vilken effekt insatsen hade på följsamheten. I sista steget av analysen sorteras 

data med liknande innehåll in i olika teman. Det slutliga steget skapar en förståelse för 

området genom att ta en helhet, dela in den i delar och sedan skapa en ny helhet. 

Etiska överväganden 

Samtliga studier som ingår i analysen är redan etiskt granskade, då det är publicerad 

forskning i vetenskapliga tidskrifter. Innehållet i texterna granskas, översätts och rapporteras 

sanningsenligt, utan att förvränga innehållet, för att ge författarna rättvisa. Fel som kan 

uppstå är eventuellt vid översättning, då engelska som används i de vetenskapliga artiklarna, 

inte är examensarbetets författares modersmål.    
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RESULTAT 

Resultatet från de analyserade studierna visade flera tillvägagångsätt som kan förbättra 

sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner. Tre huvudteman som syns är utbildning, 

delaktighet i förbättringsarbetet och ökad tillgång till hygienfaciliteter. Utbildning gavs i 

form av föreläsningar, handledning, återkoppling och påminnelser. Delaktighet i 

förbättringsarbetet innebar att personalen var aktivt involverade i planeringen av 

förbättringsarbetet och själva fick bestämma hur de skulle nå de hygieniska kraven. Ökad 

tillgång av hygienfaciliteter inkluderar både fler möjligheter att tvätta händerna med tvål och 

vatten samt introduktion av eller ökad tillgänglighet av alkoholbaserat desinfektionsmedel.   

Utbildning 

Utbildning i någon form var den främsta faktorn till att följsamheten av hygienrutiner 

förbättrades. 8 av 10 studier använde olika varianter av undervisning i sitt hygienarbete, som 

föreläsningar eller interaktiva självstudier (Cantrell, et al., 2009; Chen, et al., 2011; 

Farhoudi, et al., 2016; McLaws, et al., 2009; Mernelius, et al., 2013; Pontivivo, et al., 2012; 

Staines, et al., 2018 & Tromp, et al. 2012). Fem av studierna använde enbart utbildning i sitt 

hygienarbete, parallellt med handledning och påminnelser, (Farhoudi, et al., 2016; 

Mernelius, et al., 2013; Pontivivo, et al., 2012; Staines, et al., 2018 & Tromp, et al. 2012) 

medan tre av dem kombinerande undervisning med introduktion av alkoholbaserat 

desinfektionsmedel (Cantrell, et al., 2009; Chen, et al., 2011 & McLaws, et al., 2009). 

Att kombinera föreläsningar med regelbunden återkoppling och påminnelser i form av 

färgglada affischer på vårdavdelningen, som regelbundet ändrar design för att fånga 

personalens uppmärksamhet, visade sig framgångsrikt i syftet att förbättra personalens 

följsamhet av hygienrutiner. Andra framgångsrika former av påminnelser var i interna 

nyhetsbrev. Viss variation i resultatet förekommer mellan de olika klinikerna men 

medelvärdet av den procentuella ökningen var från cirka 44 procent till cirka 77 procents 

följsamhet efter genomgången utbildning (Farhoudi, et al., 2016; Mernelius, et al., 2013; 

Pontivivo, et al., 2012; Staines, et al., 2018 & Tromp, et al. 2012).  

Handledning, stöttande samtal och socialt inflytande användes i flera studier som 

komplement i utbildningsplanen. Sjukvårdspersonalen handleddes av positiva förebilder 

som var disciplinerade med hygienrutiner för att ge ett gott inflytande. Det sociala inflytande 

reglerades även med tävlingar och aktiviteter för att uppmuntra hygienföljsamhet. Genom 

att utbilda med olika metoder, vid upprepade tillfällen och i varierande moment, fick 

följsamheten av hygienrutiner en positiv utveckling (Mernelius, et al., 2013; Pontivivo, et 

al., 2012 & Tromp, et al. 2012). 

Att använda WHO:s fem moment för handhygien som utgångspunkt vid utbildning gav 

positivt resultat i hygienarbetet. Viss variation förekom mellan de fem momenten, men 

samtliga insatser fick en generell förbättring av följsamheten (Farhoudi, et al., 2016; 

McLaws, et al., 2009 & Pontivivo, et al., 2012). De moment som fick högst följsamhet var 
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före kontakt med patient (Pontivivo, et al., 2012), före rent/aseptiskt arbete (Farhoudi, et al., 

2016) och efter kontakt med patient (McLaws, et al., 2009). 

Delaktighet i förbättringsarbetet 

Genom aktivt deltagande i förbättringsarbetet och delaktighet vid planering, kunde 

sjukvårdspersonalen själva bestämma hur de uppsatta hygienmålen skulle nås. Med 

detaljerade handlingsplaner och arbetsflödescheman, skapades nya rutiner om hur 

sjukvårdspersonalen skulle arbeta för att komma tillrätta med hygienproblematiken. 

Tvärvetenskapliga gruppdiskussioner hölls regelbundet för att utveckla handlingsplanerna 

för vanliga vårdsituationer, som personalen själva valt att fokusera på, med noggrann 

beskrivning av när, var och hur de skulle utföra hygienrutiner. I gruppdiskussionerna 

diskuterade deltagare från flera vårdprofessioner, om nuvarande problem och hinder med 

hygien, följsamhet och vad som eventuellt kan orsaka svårigheter i framtider. Att sätta upp 

egna mål och planera för hur övrig personal kan utbildas för att följa planen, gjorde 

sjukvårdspersonalen mer involverad och bidrog till en positiv utveckling i hygienarbetet 

samt ökade följsamheten signifikant (Erasmus, et al., 2010 & Son, et al., 2011). 

Ökad tillgång till hygienfaciliteter 

I flera studier ökade följsamheten av hygienrutiner på grund av förbättrad tillgång till 

hygienfaciliteter (Cantrell, et al., 2009; Chen, et al., 2011; Farhoudi, et al., 2016; McLaws, 

et al., 2009; Son, et al. 2011 & Tromp, et al., 2012). 

Främst i länder som inte redan använde alkoholbaserat desinfektionsmedel för att rengöra 

händerna, bidrog introduktionen av handspriten till en positiv utveckling av följsamheten 

(Cantrell, et al., 2009; Chen, et al., 2011 & McLaws, et al., 2009). Flera sjukhus som haft 

alkoholbaserat desinfektionsmedel sedan tidigare, valde i samband med interventionen att 

öka tillgängligheten, genom att montera upp fler behållare på avdelningarna, i 

personalrummen samt på akut- och andra mobila vagnar (Farhoudi, et al., 2016; Son, et al. 

2011 & Tromp, et al., 2012). Majoriteten av sjukvårdspersonalen föredrog att använda 

alkoholbaserat desinfektionsmedel, framför vanlig handtvätt med tvål och vatten, varav 

följsamheten ökade när tillgången till dessa ökade (Cantrell, et al., 2009; Chen, et al., 2011 

& Farhoudi, et al., 2016). 

Förutom tillgången till alkoholbaserat desinfektionsmedel visade resultatet att fler adekvata 

möjligheter att tvätta händerna bidrog till en förhöjd följsamhet av hygienrutinerna. Genom 

att minska avstånden mellan handfaten och göra dem mer lättillgängliga samt hålla dem 

välfyllda med pappershanddukar och tvål, ökade följsamheten signifikant (Cantrell, et al., 

2009 & Tromp, et al., 2012).  
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner kan förbättras genom 

en mångfasetterad intervention, som använder flera metoder och kombinerar utbildning med 

planering samt skapar adekvata, välfyllda och lättillgängliga hygienfaciliteter. För en hållbar 

lösning syns att upprepade utbildningstillfällen med handledning, återkoppling och 

påminnelser, bidrar till att behålla följsamheten på en hög nivå (Cantrell, et al., 2009; Chen, 

et al., 2011; Erasmus, et al., 2010; Farhoudi, et al., 2016; McLaws, et al., 2009; Mernelius, 

et al., 2013; Pontivivo, et al., 2012; Son, et al., 2011; Staines, et al., 2018 & Tromp, et al. 

2012).    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att identifiera strategier som förbättrar sjukvårdpersonalens följsamhet av hygienrutiner 

valdes Fribergs (2017) allmänna litteraturöversikt. Utgångspunkten var att använda både 

kvantitativ och kvalitativ forskning, för att nå en bred sanning, men de 10 vetenskapliga 

artiklar som valdes att ingå i studien, var samtliga kvantitativa. Den kvantitativa ansatsen 

var en fördel och var mer relevant mot syftet, då kvantitativ forskning baseras på jämförelser 

för att se effekten av en insats mot en annan (Segesten, 2017), vilket passar syftet som avsåg 

att finna en adekvat åtgärd för ökad följsamhet avseende hygienrutiner.  

En induktiv design som bygger på kvantitativa observationer var lämplig i förhållande till 

studiens syfte och ger möjligheten till mer öppen analys, jämfört med en deduktiv design, 

som bygger på en viss teori. En deduktiv design hade kunnat vara begränsande och format 

sökprocessen negativt. Eftersom målet var att finna en lösning som ändrar beteendet av ett 

stort antal individer, passar en induktiv design bättre än en deduktiv, för att inte begränsa 

insatserna, och en kvantitativ metod förefaller lämpligare än en kvalitativ metod, för att nå 

ett statistiskt resultat. En kvalitativ metod skulle kunna ha använts om syftet var beskriva 

orsaken till den låga följsamheten, men eftersom syftet var att identifiera strategier som 

förbättrar följsamheten är en kvalitativ ansats inte lika relevant, då ansatsen förklarar 

fenomen djupare och beskriver känslor bakom den svaga följsamheten, medan en kvantitativ 

ansats tar fram statistik över hur många som ändrar sitt beteende av en insats (Henricson, 

2017). 

Val av sökord vid datainsamling anses vara centralt vid en litteraturöversikt, då det kan bidra 

till studiens validitet (Henricson, 2017). Nurse hygiene och Compliance with hygiene 

guidelines var sökordkombinationerna som resulterade i de vetenskapliga artiklar som ingick 

i analysen. Både systematisk och osystematisk sökning, genom referenser från vetenskapliga 

artiklar, användes för att skapa stor vetenskaplighet (Dahlberg, 2014). Användning av flera 

databaser ökar validiteten, eftersom det ökar möjligheterna att hitta relevanta artiklar. Cinahl 

användes primärt som databas, för att hitta relevanta omvårdnadsartiklar. Pubmed och 

Medline användes som komplement, för att öka validiteten. Flera studier återkom i de olika 

databaserna samt vid de olika sökordskombinationerna, vilket anses bidra till 

examensarbetets sensitivitet (Henricson, 2017). 

Examensarbetets kvalitet påverkas av de inklusions- och exklusionskriterier som valdes. I 

examensarbetet var inklusionkriterierna; artiklar som var publicerade mellan 2009–2019, för 

att få ny aktuell och relevant forskning; Peer reviewed, då det stärker studiernas validitet 

genom att de anses vara vetenskapliga; samtliga länder i världen, eftersom 

hygienproblematiken förekommer globalt; artiklar skrivna på engelska, för att begränsa 

tolkningsfel; samt båda könen, alla åldrar och professioner, för ökad reliabilitet. Samtliga 

studier som ingick i analysen var kvasiexperiment, vilket anses vara en styrka då studier med 

olika design kan sänka validiteten (Henricson, 2017). 
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Kvalitetsgranskning skedde enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvantitativa 

studier. Granskningen bestod av 13 frågor som skulle besvaras av samtliga studier. För att 

hålla hög kvalitet skulle minst 10 av de 13 frågorna uppfyllas. Av studierna som ingår i 

analysen fick alla ett resultat på 11–13 poäng enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor, varav 

de anses hålla hög kvalitet.  

Antalet artiklar som ingår i analysen påverkar resultatets validitet. De 10 artiklar som ingår 

i studien anses tillräcklig för att besvara syftet. Fler artiklar hade stärkt validiteten ytterligare, 

men många relevanta artiklar var äldre än 10 år, flera var upp till 30 år gamla, varav 

relevansen förfaller. Hade äldre artiklar valts kunde de möjligtvis ha visat på hur 

hygienrutinerna, och sjukvårdspersonalens förhållande till dem, har förändrats över tid. Det 

valdes istället att inkludera nyare forskning för ett aktuellt generaliserbart resultat, som visar 

hur följsamheten kan förbättras i dagens samhälle (Henricson, 2017). 

Samtliga artiklar i examensarbetet använder någon form av observation som 

datainsamlingsmetod. 8 av 10 studier använder direkt observation, alltså att deltagarna är 

medvetna om att de blir observerade och vad som observeras. En studie använder helt dold 

observation, att studiedeltagarna inte vet om observationen, och en studie använder delvis 

dold observation, att deltagarna vet om att de blir observerade men inte vad som observeras. 

Önskvärt hade varit att samtliga artiklar använder dold observation, då det naturliga 

beteendet enligt Wu et al., (2018) förändras när individen är medveten om att hen blir 

observerad. En dold observation hade alltså varit att föredra för att öka validiteten av 

examensarbetets resultat (Henricson, 2017). 

Analysen av artiklarna genomfördes individuellt, eftersom författaren till examensarbetet är 

ensamskrivande. Först lästes hela artiklarna, för att skapa en helhet. Artiklarna delades sedan 

in i avsnitt som lästes var för sig, för att hitta likheter och olikheter i delarna. Metod och 

resultat lästes först sammanhängde, alltså att de två avsnitten lästes i följd i varje artikel. 

Sedan lästes metod och resultat var för sig, först lästes metoden i samtliga artiklar sedan 

resultatet, för att ge en ökad förståelse för innehållet. Validiteten stärktes även av 

utomstående i handledningsgrupp, som har kontrollerat att resultat är rimligt och besvarar 

syftet. Författarens förförståelse om ämnet var främst baserat på erfarenheter från hur 

sjukvårdspersonalen i Sverige hanterar befintliga hygienrutiner. Medvetenheten om hur 

sjukvårdspersonalen missköter den basala hygienen, fanns med under arbetets gång. 

Förförståelse angående hur problemet kan hanteras, alltså hur den bristande följsamheten 

kan förbättras, saknades helt varav en neutral ton kunde upprätthållas genom hela analysen 

utan att påverka resultatet av examensarbetet (Henricson, 2017). 

Samtliga studier är utförda i sjukhusmiljö i olika länder. Länderna som ingår i analysen är 

Israel, Taiwan, Iran, Australien, Sverige, USA, Schweiz och Nederländerna. Det är stor 

bredd på länderna både geografiskt och kulturmässigt, för att ge resultatet en stor validitet. 

Skillnader i sjukvården förekommer länderna emellan, då vissa länder inte använde 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel innan insatsen, medan till exempel Sverige har 

använt handsprit i flera år. Utgångsläget var alltså annorlunda i de olika studierna men det 

var även metoderna. Gemensamt var att följsamheten ökade i samtliga studier, i varierande 
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grad, varav resultatet anses generaliserbart, under förutsättning att det anpassas efter det 

aktuella landets förhållanden (Henricson, 2017). 

Det forskningsetiska förhållningssättet hade inte kunnat gjorts annorlunda, då det är en 

litteraturöversikt som analyserar redan publicerade data. De vetenskapliga artiklar som ingår 

i examensarbetets analys har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och är etiskt granskade 

sedan tidigare. Då analysen inte innehåller någon ny data, i form av interjuver eller liknande, 

krävs ingen ny etisk granskning. Det etiska förhållningssättet utgick istället från att inte 

förvränga innehållet i texterna. Ställningstagandet har efterföljts under hela arbetets gång, 

vilket ses som en styrka. En svaghet kan vara att en annan har gjort den etiska granskningen, 

istället för examensarbetets författare. Granskningen har däremot kontrollerats, varav data 

är dubbelgranskad. Brister kan även uppstå vid tolkning av data, varav tolkning skedde med 

etiska aspekter i åtanke (Henricsson, 2017).     

Resultatdiskussion 

Utbildning, delaktighet i förbättringsarbetet och ökad tillgång till hygienfaciliteter är tre 

olika metoder som visat ha god effekt på sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner. 

Genom att kombinera utbildning med delaktighet och/eller välfyllda och lättillgängliga 

hygienfaciliteter samt att tillgodose fortlöpande påminnelser, ökar möjligheterna för en 

hållbar förbättrad hygienhantering.  

Samtliga studier i resultatet visar en förbättring av hygienföljsamheten efter genomförd 

insats. Av de studier som utgick från WHO:s fem moment för handhygien (Sax et at., 2007) 

förekom viss variation mellan de fem momenten. Störst ökning av följsamheten sågs vid 

momenten före kontakt med patient, före rent eller aseptiskt arbete samt efter kontakt med 

patient. Anledningen till att följsamheten är hög efter kontakt med patient beror enligt 

Salmon et al. (2015) på att en stor del av sjukvårdspersonalen prioriterar att skydda sig själva 

och sina anhöriga från smitta, framför patienterna, varav sjukvårdspersonalen upplever det 

viktigare med adekvat handhygien efter kontakt med patient än innan, för att inte ta med 

smittan hem. Sax et al. (2007) beskriver däremot att för att kunna uppnå ett komplett 

smittskydd och förbygga smittspridning, behöver hygienföljsamheten förbättras och vara 

fullgod i samtliga fem vårdmoment som WHO har tagit fram. Det räcker alltså inte att enbart 

tillgodose hygienrutinerna vid ett tillfälle.  

För att hitta en hållbar lösning till hygienproblematiken, krävs information om vad som 

orsakar den (Zomer et al., 2013). Faktorer som nämnts som orsak till den bristande 

följsamheten av hygienrutiner är tidsbrist, kunskapsbrist, dålig attityd, osäkerhet, socialt 

tryck, vanor och förståelse för befintliga riktlinjer (De Wandel et al., 2010; Kapil et al., 2015; 

Lindh et al., 2013 & Zomer, 2013). Resultatet visar att främst utbildning ökar följsamheten, 

vilket kan kopplas direkt till den angivna kunskapsbristen. Även osäkerheten skulle minska 

med utbildning då kunskap ökar självsäkerheten. Angående tidsbristen finns inga svar i 

resultatet. Möjligtvis skulle verksamheten kunna anställa mer personal, för att avlasta 

befintlig sjukvårdspersonal och ge dem mer tid till att hantera hygienriktlinjer. Det sociala 

trycket visar resultatet kan vändas till en fördel med hjälp av positiva förebilder.  
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Resultatet visar att socialt inflytande i form av positiva förebilder, gav en förbättrad 

följsamhet av hygienrutiner. I en studie av Schneider et al. (2009) genomfördes en 

intervention som enbart använde förebilder, bestående av handledare med strikt disciplinerad 

handhygienisk rutin. Efter att sjukvårdspersonalen blivit handledd av förebilden ökade 

följsamheten signifikant. Studien stöttar alltså resultatet, som använde positiva förebilder 

som en del i sin insats, för att förbättra hygienföljsamheten. Skillnaden mellan resultatet och 

Schneider et al. (2009) är att resultatet kombinerar förebilder med stöttande samtal, sociala 

aktiviteter och tävlingar, medan Schneider et al. (2009) enbart utgår från handledning med 

starka förebilder. 

Sjuksköterskan skulle med sin ledande och utbildande roll kunna fungera som en positiv 

förebild för övrig sjukvårdspersonal, och leda förbättringsarbetet mot en högre följsamhet 

av hygienrutiner. Förutom att leda och utbilda sina medarbetare ska sjuksköterskan 

förebygga att patienten drabbas av vårdskada eller vårdlidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vilket även framgår i olika författningar som säger att 

vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienten drabbas av 

vårdskador (SFS 2010:659) och att sjukvården ska uppfylla kraven på god vård samt 

tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet (SFS 2017:30). 

I resultatet framgår att när alkoholbaserat desinfektionsmedel introducerades på avdelningar 

som inte använt det tidigare, ökade följsamheten av hygienrutiner då majoriteten av 

sjukvårdspersonalen föredrog handsprit framför handtvätt med tvål och vatten. Boyce et al. 

(2000) förklarar att desinfektera händerna med vattenfri alkoholgel är en skonsammare 

metod och skadar inte händerna i lika stor utsträckning som handtvätt med tvål och vatten. 

Varav sjukvårdspersonalen enligt Salmon et al. (2015) väljer bort upprepade handtvättningar 

då det torkar ut deras händer som spricker och blöder. 

Listers experiment med karbolsyra på 1800-talet gav till en början rodnad, irriterad och 

inflammerad hud, då lösningen var för stark. Lister fortsatte att arbeta med 

karbolsyrelösningen och utvecklade en variant som kunde spädas med vatten eller olja, vilket 

var mer skonsamt för huden (Ericson & Ericson, 2009). Dagens alkoholbaserade 

handdesinfektionsmedel har kommit en lång väg från Listers karbolsyrelösningar, då de är 

mer skonsamma för händerna. Om sjukvårdspersonalen fortsätter att välja bort handtvätt 

med tvål och vatten, på grund av skador på händerna (Boyce et al., 2000 & Salmon et al., 

2015), kan det kanske vara värt att utveckla en skonsammare tvållösning, då de basala 

hygienrutinerna endast är komplett med både handtvätt och applicering av alkoholbaserat 

desinfektionsmedel (Socialstyrelsen, 2019).      

Brist på adekvata handtvättsmöjligheter och hygienfaciliteter är en annan anledning till att 

sjukvårdspersonalen väljer bort handhygien. Det tar tid att gå till annan plats för handtvätt 

och sen tillbaka till ny patient samt att brist på tvål, alkoholbaserat desinfektionsmedel eller 

torkmöjligheter som pappershanddukar, ger en ofullständig hygienrutin (Salmon et al., 

2015). Det stärker examensarbetets resultat som visar att ökad tillgång till hygienfaciliteter, 

som fler möjligheter för handtvätt och alkoholbaserat desinfektionsmedel, förbättrade 

hygienföljsamheten. Att tidsbrist anges som anledning till bristande handhygien (De Wandel 
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et al., 2010; Kapil et al., 2015; Lindh et al., 2013 & Zomer, 2013), visar också att det inte är 

hållbart med långa avstånd mellan hygienstationerna.  

Andra möjligheter för att förbättra handhygien, utöver de som framkommer i resultatet, är 

att skapa ett rutinmässigt beteende kring hygienrutinerna, att det blir en vana för 

sjukvårdspersonalen (Zomer et al., 2013). Hur detta rutinmässiga beteende kan skapas 

återstår att se. Fortsatt forskning behövs dels för att säkerställa att den förbättrade 

följsamheten fortsätter att stiga eller håller sig högt, för dem som redan nått tillfredställande 

nivåer, dels för att skräddarsy insatser till varje tänkbar orsak för bristande hygienrutiner. Då 

forskning visar att det finns flera anledningar till bristande handhygien (De Wandel et al., 

2010; Kapil et al., 2015; Lindh et al., 2013 & Zomer, 2013), går det inte att utgå från att en 

insats kommer att fungera på alla arbetsplatser och individer. Resultatet visar en klar fördel 

för utbildning och kunskap, för att öka följsamheten, men även att kombinera olika metoder 

har visat framgång. Trots en förbättring i samtliga analyserade artiklar har inte alla uppnått 

en fullgod nivå. Vissa ligger fortfarande långt under tillfredställande nivåer för 

hygienföljsamhet med under 50 procents följsamhet. Majoriteten steg över 70 procent. 

Önskvärt är en följsamhet på 100 procent, men nivåer på 70 till 90 procent anses mer rimligt 

och skulle vara en klar förbättring från tidigare exempel på 10 till 30 procents följsamhet.        

Vårdens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande (Dahlberg, 2014). Sjukvården 

ska arbeta för att förebygga ohälsa samt vara av god kvalitet med god hygienisk standard 

(SFS 2017:30). Genom att följa de basala hygienrutinerna kan en god hygienisk standard 

uppnås (Socialstyrelsen, 2019), men bristande hygienrutiner leder till vårdlidande när 

patienten drabbas av vårdrelaterade infektioner (Marques et al., 2017). Lidande är en del av 

livet, som inte går att undvika fullt ut, men vårdlidandet som orsakas av vården, är ett onödigt 

lidande som sjukvårdspersonalen bör förebygga, inte framkalla (Arman, 2015). Resultatet 

visar att vårdlidandet som uppstår när patienten drabbas av vårdsmittor orsakade av 

sjukvårdspersonalen, kan hindras eller minskas. Genom att förbättra följsamheten av 

hygienrutiner minskar vårdrelaterade infektioner (Assab et al., 2016, Kapil et al., 2015 & 

Nguyen et al., 2008), därmed även vårdlidandet. 

Konklusion 

Arbetet syftade till att identifiera strategier som förbättrar sjukvårdpersonalens följsamhet 

av hygienrutiner. Basala hygienrutiner kan vara avgörande för att förhindra att patienter 

drabbas av vårdrelaterade infektioner vid kontakt med sjukvården. Genom förbättrad 

följsamhet av hygienrutiner förebyggs smittspridning och vårdlidande minskar. Resultatet 

visar att det går att förbättra sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner med 

utbildning, delaktighet i förbättringsarbetet och ökad tillgänglighet av hygienfaciliteter. 

Examensarbetet bidrar även med kunskap om hur de olika insatserna kan kombineras och 

verkställas i verksamheten för att uppnå en hållbar lösning.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan användas inom hälso- och sjukvårdens samtliga verksamheter, såväl på 

sjukhus som vårdcentraler och särskilda boenden, där hygienrutiner förekommer och/eller 

bör tillämpas. Resultatet av analysen i examensarbetet baseras på studier utförda i 

sjukhusmiljö, men basala hygienrutiner inkluderar samtliga verksamheter där 

sjukvårdspersonalen kommer i kontakt med patienter, varav resultatet är överförbart till 

dessa verksamheter. Genom utbildning och gedigen satsning kan följsamheten förbättras. 

Resultatet kan bidra med utformning av hur insatser kan se ut i förbättringsarbetet. Frågor 

som väckts under arbetes gång berör patientens och anhörigas hygienrutiner. Om 

sjukvårdspersonalen skulle nå fullgod hygienföljsamhet, kan smittor ändå spridas om 

patienter och anhöriga inte bidrar till arbetet genom att hålla en fullgod handhygien. 

Patienterna behöver också inkluderas i arbetet för komplett smittskydd. Vidare forskning 

skulle kunna studera hur det samarbetet skulle kunna ske.          
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avdelningarna. Under tre månader, fram 

till utvärdering, ökade följsamheten från 

13 till 43 procent på operation samt från 

57 till 79 procent på 

medicinavdelningen. 



Författare: Chen, Y-C, Sheng, 

W-H, Wang, J-T, Chang, S-C, 

Lin, H-C, Tien, K-L., Hsu, L-

Y. & Tsai, K-S.  

Årtal: 2011.  

Titel: Effectiveness and 

Limitations of Hand Hygiene 

Promotion on Decreasing 

Healthcare– Associated 

Infections. 

Tidskrift: PLoS ONE. 

Att minska vårdrelaterade 

infektioner genom att 

blockera överföringen av 

mikroorganismer via 

sjukvårdspersonalens 

händer och bedöma 

effekten av förbättrad 

handhygien. 

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation. 

Plats: Ett universitetssjukhus i Taiwan.  

Utförande: Ett tvärvetenskapligt program 

inriktat på utrustning, beteende och 

kognition, utvecklades baserat på 

förundersökning, litteratur och 

kvalitetsförbättring. Alkoholbaserat 

desinfektionsmedel introducerades och 

monterades mellan var och varannan säng, 

beroende på avdelning, samt på akutvagnar. 

Programmet bestod av föreläsningar, 

webbaserade självstudier med efterföljande 

tester, återkoppling samt observation och 

påminnelser av infektionssjuksköterska. 

Observationerna skedde vardagar mellan 

klockan 8:00 och 17:00.   

Totalt ökade följsamheten från 

43.3 till 95.6 procent mellan 

åren 2004-2007. Förbättringen 

var betydande för samtliga 

professioner både vid allmänna 

avdelningar och 

intensivvårdsavdelningar. 

 

 

 

 



Författare: Erasmus, V., 

Kuperus, M.N., Richardus, 

J.H., Oenema, A. & van Beeck, 

E.F.  

Årtal: 2010.  

Titel: Improving hand hygiene 

behaviour of nurses using 

action planning: a pilot study in 

the intensive care unit and 

surgical ward. 

Tidskrift: Journal of Hospital 

Infection. 

Att undersöka 

användbarhet och 

effektivitet av en 

handlingsplan för att 

förbättra 

handhygienbeteende. 

Ansats: Kvasiexperiment med delvis dold 

observation. Deltagran visste att de blev 

observerade men inte vad som observerades. 

Plats: Operation och intensivvårdsavdelning 

på ett sjukhus.  

Utförande: Mätningar av följsamhet skedde 

innan och tre veckor efter interventionen. 

Deltagarna diskuterade handhygien, 

följsamhet, hinder och möjligheter. 

Deltagarna fick sedan välja en vårdsituation 

och forma en handlingsplan för den 

situationen. Handlingsplanen bestod av en 

steg för steg plan med en detaljerad 

beskrivning över när, var och hur de skulle 

utföra hygienrutiner. Deltagarna bads även 

förutse och beskriva moment där det finns 

risk för bristande följsamhet. 

Följsamheten ökade totalt på 

båda avdelningarna från 9.3 till 

25.4 procent. Viss skillnad 

fanns mellan avdelningarna då 

operation ökade från 7.8 till 

33.8 procent, medan 

intensivvårdsavdelningen 

ökade från 10.7 till 15.8 

procent. 



 

Författare: Farhoudi, F., Dashti, 

A.S., Davani, M.H., Ghalebi, N., 

Sajadi, G. & Taghizadeh, R. 

Årtal: 2016.  

Titel: Impact of WHO Hand 

Hygiene Improvement Program 

Implementation: A Quasi-

Experimental Trial. 

Tidskrift: BioMed Research 

International.  

Bedöma effekten av att 

införa WHO:s 

multimodala strategier 

för förbättrad handhygien 

hos sjukvårdspersonal på 

ett sjukhus i ett 

utvecklingsland.  

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation. 

Plats: 14 avdelningar på ett sjukhus i Shiraz, 

Iran. 

Utförande: Sjukvårdspersonalens följsamhet 

av handhygien bedömdes enligt WHO:s fem 

definierade moment (före kontakt med patient, 

före rent/aseptiskt moment, efter risk för 

exponering av kroppsvätskor, efter 

patientkontakt och efter kontakt med 

patientens omgivning) för handhygien. 

Bedömningen skedde både före och efter 

införandet av WHO:s strategier för förbättrad 

handhygien.  

Den totala följsamheten från 

29.8 till 70.98 procent. Viss 

skillnad fanns mellan de fem 

momenten. Före kontakt med 

patient ökade från 31 till 85.8 

procent. Före rent/aseptiskt 

arbete ökade från 16.4 till 100 

procent. Efter risk för 

exponering av kroppsvätskor 

minskade från 50 till 46.1 

procent. Efter patientkontakt 

ökade från 54.2 till 73.8 

procent. Efter kontakt med 

patientens omgivning ökade 

från 24.6 till 44.8 procent. 

 



Författare: McLaws, M-L., 

Pantle, A.C., Fitzpatrick, K.R. & 

Hughes, C.F. 

Årtal: 2009.  

Titel: Improvements in hand 

hygiene across New South 

Wales public hospitals: Clean 

hands save lives, Part III. 

Tidskrift: The Medical Journal 

of Australia. 

Att beskriva förbättrad 

följsamhet av 

handhygien efter en 

stadsomfattande kampanj 

på de offentliga 

sjukhusen i New South 

Wales. 

Ansats: Kvasiexperiment med fem öppna 

observationsundersökningar. 

Plats: 208 offentliga sjukhus i New South 

Wales, Australien.  

Utförande: Alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel introducerades på 

samtliga sjukhus mellan mars-juni 2006. Fem 

öppna observationsundersökningar 

genomfördes på alla deltagande sjukhus: En 

innan kampanjen och fyra efter; augusti 2006, 

november 2006, februari 2007 och juli 2008. 

Totalt förbättrades 

följsamheten från 47 till 61 

procent, under de tre sista 

observationerna. 

Sjuksköterskor behöll sin 

förbättring på 67 procent, 

medan övrig 

sjukvårdspersonal sjönk ner 

till samma nivå som innan 

kampanjen. Generellt ökade 

följsamheten av handhygien 

före patientkontakt från 39 till 

52 procent. Följsamheten 

efter patientkontakt ökade 

från 57 till 64 procent.  



Författare: Mernelius, S., 

Svensson, P-O., Rensfeldt, G., 

Davidsson, E., Isaksson, B., 

Löfgren, S. & Matussek, A.  

Årtal: 2013.  

Titel: Compliance with hygiene 

guidelines: The effect of a 

multimodal hygiene intervention 

and validation of direct 

observations. 

Tidskrift: American Journal of 

Infection Control. 

Förbättra följsamheten 

av hygienriktlinjer 

genom en multimodal 

och tvärvetenskaplig 

intervention, samt 

fastställa hur länge 

förbättringen varar. 

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation.  

Plats: Förlossning- och gynekologiavdelning 

vid 4 olika sjukhus i sydöstra Sverige.  

Utförande: Efter att följsamheten innan 

interventionen fastställs, genomfördes en 

multimodal och tvärvetenskaplig intervention 

bestående av tio delar, med föreläsningar, 

studiecirkel, diskussioner, hygienplanscher, 

stöttande samtal, regelbunden återkoppling 

samt praktisk träning i handhygienisk teknik. 

All personal uppmuntrades att delta. 

Följsamheten utvärderades när den stabiliserat 

sig över 80 procent samt tre år efter 

interventionens start.   

Stabiliseringspunkten nåddes 

efter 7 månader-1 år. Samtliga 

deltagande sjukhus hade en 

tydlig förbättring av 

följsamheten från start till 

stabiliseringspunkten. 

Sjukhus D fortsatte att 

förbättra följsamheten från 

stabiliseringspunkten till sista 

uppföljningen, medan sjukhus 

A och C minskade 

följsamheten något från 

stabiliseringspunkten till sista 

uppföljningen. Totalt sett 

ökade samtliga deltagande 

sjukhus följsamheten från 

start till uppföljning. 



Författare: Pontivivo, G., 

Rivas, K., Gallard, J., Yu, J. & 

Perry, L.  

Årtal: 2012.  

Titel: A new approach to 

improving hand hygiene practice 

in an inner city acute hospital in 

Australia. 

Tidskrift: Healthcare Infection. 

Förbättra följsamheten 

av rekommenderade 

handhygien rutiner och 

minska vårdrelaterade 

infektioner. 

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation. 

Plats: Tre medicinska, fyra kirurgiska och en 

intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i 

Sydney, Australien. 

Utförande: Studien pågick från oktober 2009 

till oktober 2010 och var ett tvärvetenskapligt 

initiativ. Projektet fokuserade på utveckling 

och beteendeförändring, genom utbildning, 

individanpassad handledning, återkoppling och 

tävlingar.  

Totalt ökade följsamheten 

från 62 till 75 procent. Av de 

fem momenten för 

handhygien ökade moment 1 

(före kontakt med patient) 

från 53 till 71 procent och 

moment 5 (efter kontakt med 

patientens omgivning) från 53 

till 69 procent. Övriga 

moment hade en liten 

osignifikant ökning. 

Författare: Son, C., Chuck, T., 

Childers, T., Usiak, S., Dowling, 

M., Andie, C., Backer, R., 

Eagan, J. & Sepkowitz, K. 

Årtal: 2011.  

Titel: Practically speaking: 

Rethinking hand hygiene 

improvement programs in health 

care settings. 

Tidskrift: American Journal of 

Infection Control. 

Att med nya metoder öka 

följsamheten, samtidigt 

som begränsningar från 

tidigare program 

behandlas. 

Ansats: Kvasiexperiment med gruppbaserad 

direkt observation. 

Plats: Cancersjukhus i New York, USA. 

Utförande: Team om 5-10 personer med 

sjuksköterskor, läkare, hygien- och 

infektionsansvariga, diskuterade hinder med 

handhygien och presenterades för WHO:s 

hygienriktlinjer. Teamet valde 5 vanliga 

arbetsmoment och skapade ett detaljerat 

arbetsflödesschema, som följdes och 

markerades enligt WHO:s riktlinjer. Förutom 

aktiv planering med egna mål, tränade 

deltagarna med hygiengranskningsvertyg och 

patientdocka samt planerade för att utbilda 

övrig personal. 

Sedan introduktionen av det 

nya handhygienprogrammet 

har följsamheten ökat från det 

tidigare 65 procent, med det 

gamla programmet, till i 

genomsnitt 97 procent. Tre år 

efter interventionen var 

följsamheten fortfarande 97 

procent. 



Författare: Staines, A., 

Vanderavero, P., Duvillard, B., 

Deriaz, P., Erard, P., Kundig, F., 

Juillet, C. & Clerc, O.  

Årtal: 2018.  

Titel: Sustained improvement in 

hand hygiene compliance using 

a multi-modal improvement 

programme at a Swiss multi-site 

regional hospital. 

Tidskrift: Journal of Hospital 

Infection. 

Att fastställa effekten och 

hållbarheten av ett 

sjukhustäckande 

förbättringsprogram för 

sjukvårdspersonalens 

följsamhet av handhygien. 

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation. 

Plats: Ett sjukhus i Neuchâtel, Schweiz. 

Utförande: Det multimodala 

förbättringsprogrammet baserades på WHO:s 

riktlinjer, med målet att nå minst 80 procents 

följsamhet. Programmet inkluderade ökad 

tillgång till alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel, utbildning för 

sjukvårdspersonalen, följsamhetsmätningar 

med två månaders intervaller samt öppen 

kommunikation på hela sjukhuset angående 

avdelningarnas resultat, påminnelser och 

interna nyhetsbrev. 

Under programmets 18 

månader ökade följsamheten 

från 61.4 till 83.6 procent. 18 

månader efter programmet 

avslutas låg följsamheten på 

85.3 procent. Resultatet gäller 

samtliga professioner. 



Författare: Tromp, M., Huis, 

A., de Guchteneire, I., van der 

Meer, J., van Achterberg, T., 

Hulscher, M. & Bleeker-Rovers, 

C.  

Årtal: 2012.  

Titel: The short-term and long-

term effectiveness of a 

multidisciplinary hand hygiene 

improvement program.  

Tidskrift: American Journal of 

Infection Control. 

Förbättra följsamheten av 

handhygien samt mäta 

den kort- och långsiktiga 

effekten av ett 

tvärvetenskapligt 

förbättringsprogram. 

Ansats: Kvasiexperiment med direkt 

observation. 

Plats: Ett universitetssjukhus i Nederländerna. 

Utförande: Följsamhet och kunskaper om 

handhygien mättes före, direkt efter och 6 

månader efter införandet av programmet. Det  

mångfasetterade programmet bestod av 

utbildning, återkoppling, påminnelser, 

förbättrade handhygieniska faciliteter och 

socialt inflytande i form av förebilder.   

En tydlig förbättring av 

följsamheten syns hos båda 

professionerna. Totalt sett 

ökade följsamheten från 27 

till 75 procent, från start till 

uppföljning efter 6 månader. 

Högst var följsamheten vid 

första mätningen direkt efter 

införandet av programmet 

med 83 procent. Båda 

professioner hade 83 procents 

följsamhet direkt efter 

införandet, medan 

slutresultatet varierar. 

Sjuksköterskor gick från 17 

till 63 procent från start till 

sista uppföljningen, medan 

läkarnas följsamhet ökade 

från 43 till 91 procent. 





Bilaga 3. Granskningsfrågor för kvantitativa studier. 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (till exempel antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


