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Bakgrund: Idag insjuknar många personer i infektionssjukdomar vilket ställer stora krav 

på sjukvården. Forskning visar att en god handhygien förebygger och minskar risken för att 

drabbas av en infektionssjukdom. Egenvård och patientdelaktighet är en viktig faktor för 

att patienter ska kunna bibehålla en god handhygien och på så sätt förhindra att insjukna i 

infektionssjukdomar. Syfte: Att beskriva faktorer som avgör om sjuksköterskan gör 

patienten delaktig vid hygienrutiner i hemsjukvården. Metod: En kvalitativ innehållsanalys 

av 8 stycken semi-strukturerade intervjuer. Resultat: Det identifierades 3 kategorier och 8 

underkategorier i resultatet. Huvudfynden i resultatet beskriver att sjuksköterskan sällan 

informerar om handhygien och att detta påverkar patientdelaktigheten. Patientens 

integritet, kognitiva funktion och hemmiljö beskrevs som hämmande faktorer vid 

information om handhygien. Samtidigt var situationer som medförde ökad risk för 

infektioner och smittspridning tillfällen då patienten erhöll mer information om 

handhygien vilket gav en ökad patientdelaktighet. Vidare påvisade resultatet att relationen 

mellan sjuksköterskan, patienten och andra yrkeskategorier inom vården påverkade 

patientdelaktigheten vid hygienrelaterad omvårdnad. Slutsats: Sjuksköterskan i 

hemsjukvården informerar sällan patienten om handhygien. Ytterligare forskning skulle 

kunna påvisa patientens behov och de positiva effekterna av delaktighet vid 

hygienförfarande.  
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Background: Infection related diseases have a great effect on today’s healthcare. Research 

shows that a proper hand hygiene can prevent infection related diseases. Patient 

participation and self-care plays a great part of whether a patient is able to maintain a 

proper hand hygiene. Purpose: To describe factors that determine if the nurse involves the 

patient when performing hygiene related care in home nursing. Method: A qualitative 

analyze of content gathered from 8 semi-structured interviews. Results: Three categories 

and eight subcategories were found in the content. The categories described that the nurse 

doesn’t inform patients about hand hygiene, conditions that enables information as well as 

how the patient-caregiver relationship affected the patient participation and the information 

that was given. When the nurse cared for wounds or when there were an elevated risk for 

infection the patient got more information and got a bigger part in his care. Patient’s 

integrity and cognitive ability affected the patient participation. The respondents described 

the relationship as the foundation for good care. Conclusion: Nurses seldom inform 

patients about hand hygiene and further research could prove the value of patient 

participation in hygiene related care.  
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INLEDNING 

En av vår framtids största utmaningar blir att få fram nya verksamma substanser i form av 

antibiotika mot infektionssjukdomar. För att det svenska samhällets levnad- och vårdstandard 

ska kunna bibehållas behöver människor hålla sig friska. Ett överanvändande av de 

antibiotikum som idag finns tillgängliga, ökar risken för att de kommer att bli overksamma. 

Det bästa sättet att förebygga antibiotikaresistens och minska antibiotikaanvändandet är en 

god kroppslig hygien (World Health Organisation, 2011). Idag tillstöter vårdrelaterade 

infektioner (VRI) hos var tionde person i slutenvården och den främsta anledningen är en 

dålig handhygien hos vårdpersonalen. Detta medför en onödig arbetsbelastning för 

vårdpersonal och ett lidande för patienten som kan undvikas. När en VRI uppstår ökar 

vårdtiden med cirka 4 dygn. Ett vårddygn i Sverige kostar idag 7373 kronor vilket innebär att 

VRI är en stor onödig ekonomisk kostnad som kan förebyggas med enkla åtgärder 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Socialstyrelsen, 2006). Det finns lite forskning gjord på 

förekomsten av VRI i hemmet eller på särskilda boenden men studier gjorda i hemsjukvården 

påvisar att en betydande del av patienter insjuknar i infektioner i hemmet (Shang, Larson, Liu 

& Stone, 2015). VRI är en faktor som påverkar hälsan och möjligheten till ekonomisk 

progress, speciellt i utvecklingsländer där det ofta förekommer utrymmen med god 

tillväxtförmåga för infektiösa organismer (Bloomfield & Scott, 2003). Under en arbetsperiod 

på en infektionsavdelning var många av de inneliggande sjuka i influensa och 

vinterkräksjukan. Dessa var bland annat äldre patienter som hade stöd från hemsjukvården. 

Vid samma tid på en praktikplats i hemsjukvården iakttogs det att patienterna inte fick 

information om egenvård eller hur de skulle sköta sin handhygien. Observationerna ledde till 

en frågeställning: ”Informerar sjuksköterskan patienten om handhygien och hur påverkas 

patientdelaktigheten av detta?”. Syftet med denna studie är att påvisa hur patientdelaktigheten 

påverkas av sjuksköterskans sätt att informera patienten om hygienrutiner och vilka effekter 

det har på patientens infektion- och smittspridningsrisk. 

 

BAKGRUND 

Handhygien och smittspridning 

Infektiösa sjukdomar orsakas av patogena organismer. Med patogen menas något som 

framkallar sjukdom. Vanligast är att bakterier eller virus ger upphov till sjukdom hos 

människor men även svampar och parasiter ger också upphov till sjukdom. Infektioner som 

förblir obehandlade eller som är svåra att behandla kan leda till sepsis, eller som det i dagligt 

tal kallas för; blodförgiftning. Sepsis är den vanligaste infektionsrelaterade orsaken till död i 

världen.  Handhygien definieras som avlägsnandet av potentiellt farliga bakterier med hjälp av 

tvål och vatten eller någon annan form av antibakteriell substans (World Health Organisation, 

2009). I Bloomfields (2013) studie påvisas risken att drabbas av en infektion i mag- och 

tarmkanalen minskar med cirka 50 % genom att tvätta händerna med tvål och vatten. Används 

handsprit eller en substans med likvärdig antibakteriell effekt minskar risken ytterligare med 

20-50% vilket visar på hur effektivt en infektion kan förhindras om patienten får information 

om bra handhygien. Vårdhandboken (2015) redogör för hur patogena organismer vanligtvis 

sprids via direkt- eller indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta sker via fysiskt kontakt 

med smittkällan, till exempel mellan en patient och en smittbärande person. Indirekt 
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kontaktsmitta överförs via mellanled mellan personer, till exempel via kläder, händer eller 

andra föremål. En studie genomförd i hemsjukvården visar att sjuksköterskor bär på väldigt 

många patogena bakterier. På utsidan av deras väskor växte i 83,6 % av fallen patogener och 

av dem var 15,9 % multiresistenta bakterier. På insidan av väskan var hälften av alla bakterier 

patogena. I väskan fanns materialet som skulle användas till patienterna. På sjuksköterskornas 

händer, kläder och skor uppmättes en förekomst av 85 % av patogena bakterier, däribland 

meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), en typ av multiresistent bakterie. Detta 

påvisar en betydande risk för smittspridning mellan sjukvårdspersonal och patienter i 

hemsjukvården (Bakunas-Kenneley & Madigan, 2009). 

Patientens kunskap om handhygien 

Forskning som undersöker kunskap om handhygien och smittspridning har främst riktats mot 

vårdpersonal. Det finns få, eller inga studier som beskriver patientens kunskap om 

handhygien. Ändå finns det ett starkt behov hos patienterna att få utbildning i 

handhygiensförfarande. McGuckin och Givednik (2013) och Wu et al. (2012) studier visar att 

personer som drabbats av infektionssjukdomar har under sjukhusvistelser önskat utbildning i 

adekvat handhygiensförfarande och att vårdpersonal har en stor inverkan på patienters sätt att 

sköta sin handhygien. Genom att stärka människor i deras sätt att sköta sin hygien minskas 

risken för smittspridning, både i hemmet och på sjukhus. Barker et al. (2012) undersökte 

patienters vanor kring handhygiensförfarande. Resultatet visade att äldre människor sällan 

tvättar händer, varken före eller efter toalettbesök eller innan en måltid. Vidare kunde studien 

visa att vårdpersonalens inställning till handhygien hade en stor påverkan på patientens 

följsamhet i handhygiensförfarande. Handsprit och sanitetsservetter användes i högre grad av 

patienter som uppmuntrades av vårdpersonalen samtidigt som det var viktigt från personalens 

sida att ofta påminna om handhygien. Busby, Kennedy, Davis, Thomson och Jones (2015) 

gjorde i sin undersökning ett antagande att patienter inte förstod effekten av god handhygien. 

Resultatet konstaterade ett behov av patientutbildning inom området, då risken mellan dålig 

handhygien och ökad infektionsrisk iakttogs. I Sverige genomförde Strama (samverkan mot 

antibiotikaresistens) i samverkan med smittskyddsinstitutet (SMI) en studie i några av landets 

kommuner som bland annat undersökte vård- och omsorgspersonals förebyggande arbete vid 

VRI. Det framkom att VRI kunde förebyggas med enkla åtgärder, främst genom utbildning i 

vårdhygien och följsamhet i basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2008).  

Sjuksköterskan i hälso- och sjukvården 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskans arbete grunda sig i omvårdnad av patienter. 

Sjuksköterskan ska behärska flera olika områden för att kunna utföra sitt arbete. Enligt 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning sammanfattas tre olika områden i form av omvårdnad, 

forskning och ledarskap. Samtliga tre områden ska genomsyras av en humanistisk helhetssyn 

vilket grundas i ett etiskt förhållningssätt till arbetet. I sjuksköterskans arbete bör omsorg för 

patientens autonomi, integritet och värdighet beaktas. Patientens kunskaper och erfarenheter 

skall tillvaratas samtidigt som sjuksköterskan ska lyssna till önskningar och kunna föra 

patientens talan vid behov. Arbetet ska genomföras med respekt och hänsyn till patientens 

olika värderingar och dennes trosuppfattning. Sjuksköterskans arbetssätt sker i samarbete med 

annan vårdpersonal och andra professioner för att kunna få en tvärvetenskaplig grund i vården 

utav patienten. I sjuksköterskans etiska koder som har framtagits av International Council of 
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Nurses (ICN) beskrivs de etiska ramar som sjuksköterskan bör följa i form av att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (ICN, 2014). Enligt 1 § kap 2 SFS 

1998:531 ska hälso-och sjukvårds personal arbeta i enlighet med beprövade och vetenskapligt 

grundade metoder och patientens vård ska genomföras med sakkunnighet och omsorg. Målet 

för hälso- och sjukvården är, enligt 2 § 1982:763, att förse all befolkning med en vård av god 

kvalité, bra hygienrutiner, jämlikhet och där patientens säkerhet tillgodoses. Enligt 1 § kap 3 

SFS 2014:821 har patienten rätt till information om åtgärder för att förhindra sjukdom eller 

skada vilket kan omformuleras som en skyldighet från sjuksköterskans sida. 

 

Kunskap och information 

En av sjuksköterskans uppgifter är att ha förmågan att kunna kommunicera med patienter, 

anhöriga och vårdpersonal. Om sjuksköterskan kan informera och undervisa på ett bra sätt 

möjliggörs patienters och närståendes förmåga att vara delaktiga i vården. Säkerställs det att 

informationen har kommit fram och förståtts av mottagaren kan det öppna vägen för en dialog 

vilket kan ge stöd och vägledning i vården (Socialstyrelsen, 2005). För att informera och 

undervisa krävs en god kommunikation. Kommunikation definieras som ett utbyte av 

värderingar mellan två parter. Ordet kommunikation betyder att göra delaktig eller berätta 

något (SAOB, 2014). Forskning som genomförts av Asadollahi et al. (2015) och Ho et al. 

(2013) visar att sjuksköterskors kunskap om god handhygien och smittspridning är hög men 

de visar även att sjuksköterskor sällan använder sig av den i sitt arbete. Sjuksköterskor med 

mycket arbetserfarenhet använder i mindre utsträckning sin kunskap om handhygien medan 

nyutbildade sjuksköterskor gör det i större omfattning. För att likväl öka som att bibehålla den 

redan befintliga kunskapen om god handhygien och smittspridning rekommenderas 

kontinuerlig utbildning inom området och motivering till att använda sin kunskap. Samma 

resultat har påvisats i Sverige där en studie visar att sjuksköterskor har god kunskap om 

handhygien och vikten av en god handhygien. Vidare bevisade studien att sjukvårdspersonal 

som arbetat med personer som lidit av en infektionssjukdom hade en bättre kunskap inom 

området. Samtidigt har man sett att sjuksköterskors kunskap har brister, speciellt när det 

handlar om multiresistenta bakterier och implementering av hygienförebyggande åtgärder 

(Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman och Engström, 2011). 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård innebär att patienten får beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. 

Ansvaret ligger hos kommunen att tillgodose patienten dennes behov (SFS 1982:763). En 

patient har rätten att kunna välja vilka insatser denne vill ha i hemmet om vårdformen är 

vetenskapligt grundad, beprövad och anpassad till patientens behov (SFS 2014:821). Allt fler 

personer blir äldre, främst i I-länder. Därför ökar även gruppen människor som kommer 

behöva långvarig vård. Med åldern ökar risken för kronisk sjukdom och utveckling av flera 

sjukdomar, det vill säga att bli multipelt sjuk. Detta innebär att allt fler patienter kommer 

vårdas i sitt hem i stället för på sjukhus (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014). En 

studie genomförd i USA visade att över 3,5 % av patienterna som erhöll hemsjukvård var 

tvungna att uppsöka akut sjukvård på grund av uppkomna infektioner (Shang et al. 2015). 

Tidigare mätningar hade visat på varierande siffror mellan 4-11 %. Vidare påvisas att flera 

patienter insjuknade på grund av infektioner, men behövde då inte uppsöka akut sjukvård. 

Detta gav studien ett mörkertal i antal infektionsrelaterade insjuknanden som visar att antalet 

är fler än vad som kunde bevisas. Studien visar att det finns ett betydande mörkertal när det 

gäller infektionsrelaterade insjuknanden inom hemsjukvården. Detta beror troligtvis på att alla 

infektioner inte kräver sjukhusvård eller dokumenteras. 
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Egenvård i hemmet 
Orems egenvårdsteori (2001) beskriver relationen mellan en persons terapeutiska 

egenvårdsbehov och i vilken utsträckning personen själv klarar av att möta dessa behov. 

Människan antas vara en fri och aktiv varelse som är medveten om både sin omgivning och 

sig själv och som kan uppnå välbefinnande genom egenvård. Sjuksköterskans funktion i 

Orems egenvårdsteori blir att identifiera det individuella omvårdnadsbehovet hos personen för 

att sedan med hjälp av sin expertis bemöta det behovet. Vidare är det nödvändigt att kunskap 

finns kring det specifika behovet för att kunna ge den hjälp behovet kräver. Sjuksköterskan 

ska kunna bedöma när hon behöver kompensera för egenvårdskapaciteten och när patienten 

själv klarar av sin vård. Vidare påpekar Orems egenvårdsteori att “lära ut” är en viktig metod 

som används för att ge en person de medel eller den kunskap den behöver för att kunna klara 

av en situation. Lärandet är inte bundet till specifika situationer och för att den ska vara 

effektiv kan den läras ut både individuellt eller i grupp, beroende på vad det är som ska läras 

ut. Egenvårdsteorin menar att situationen och personens behov av kunskap bör styra 

egenvården. (Orem, 2001). Patienters upplevelser och vilja att klara sig själva så länge som 

möjligt utan hjälp från sjukvården beskrivs i flera studier (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 

2009; Stewart, Crockett, Gritton, Stubbs & Pascoe, 2014). Förutom patienters egen vilja till 

att klara sig själva hemma utan vård, kan främjandet av egenvård vara ett kostnadseffektivt 

sätt att arbeta på. Människor som är föremål för insatser från hemsjukvården riskerar att i 

mindre utsträckning söka sjukhusvård på grund av infektioner om de får stöd innan sjukdom 

uppstår (Stewart et al. 2014). 

 

Delaktighet 

När en patient är involverad i vårdprocessen och har en beslutsfattande roll definieras detta 

som patientdelaktighet (National library of Medicine, 1977). Under de senaste åren har det 

blivit mer aktuellt att patienten ska ha en större delaktighet och bestämmanderätt i sin vård. I 

årsskiftet mellan 2014/2015 trädde den nya patientlagen i kraft, vilket beskriver att vården ska 

genomföras i samråd med patienten och/eller dennes anhöriga (SFS 2014:821). Ändå påvisar 

en internationell studie att de svenska patienternas möjlighet till delaktighet är dålig. De 

svenska patienternas upplevelse av möjligheten till delaktighet jämfördes med patienter från 

bland annat Australien, Kanada, Norge och USA. Resultatet visade att av samtliga länder 

upplevde patienterna i Sverige att de fick minst information om sin vård. Endast 40 % 

uppmanades av vårdpersonal att ställa frågor och endast hälften av patienterna ansåg att de 

hade fått information om egenvård (Vårdanalys, 2014). Sahlsten, Larsson, Plos och 

Lindencrona (2005) har i sin studie undersökt svenska sjuksköterskors uppfattning om vad 

som kan hämma patientdelaktigheten. Studien visade att flera faktorer påverkade 

patientdelaktigheten, bland annat sjuksköterskans kompetens, kunskap och förståelse. 

Breitholtz, Snellman och Fagerberg (2011) genomförde intervjuer med äldre människor som 

fick hjälp av hemsjukvården. De undersökte hur denna patientgrupp upplevde sin 

självständighet i relation till beslutsfattande. Det visade att upplevelsen av att vara beroende 

av andra människor ofta skapar stress och osäkerhet. Vidare beskrevs stödet från 

vårdpersonalen som en viktig faktor för att kunna ta självständiga beslut. Fanns det stöd 

vågade patienten ta beslut i större utsträckning och både neka och acceptera förslag från 

vårdpersonalen. Samma resultat fann Holmberg, Valmari och Lundgren (2012) när de 

undersökte patienters upplevelser av att leva med hemsjukvård. Utöver stödet som ansågs 

viktigt fann de att patienter som kunde delta i vårdpersonalens arbete ofta önskade göra det, 
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både för att underlätta för vårdpersonalen och för att arbetet skulle gå fortare, men för att 

samtidigt få vara delaktig.  

PROBLEMFORMULERING 

Infektioner som orsakas av bakterier och virus har en betydande påverkan på dagens sjukvård. 

Arbetsbördan för sjukvårdspersonal påverkas samtidigt som det står för en stor ekonomisk 

kostnad. Idag finns det sätt att motverka infektioner på, främst med hjälp av antibiotika och en 

god handhygien. Forskning visar dock på att många bakterier utvecklar resistens mot 

antibiotika vilket gör att dessa får en sämre effekt. För att minska användningen av antibiotika 

så behöver risken för smittspridning minskas, vilket kan förebyggas med en god handhygien. 

Sjuksköterskor har god kunskap om handhygien och hur det påverkar risken för 

smittspridning men det framgår inte hur sjuksköterskan förmedlar sin kunskap till patienten. I 

sjuksköterskans ansvarsområden ingår det att arbeta förebyggande mot sjukdom och 

illabefinnande samtidigt som patienten bör få information och undervisning om hur en god 

hälsa kan bibehållas. Studier visar att patientens delaktighet i sin vård och möjlighet till 

egenvård påverkar upplevelsen av sin hälsa och det faktiska resultatet av vården. Vidare 

påvisas vikten av hur betydelsefull den hygieniska aspekten vid insjuknandet i 

infektionssjukdomar är. Då sjuksköterskor har kunskap om smittspridning och hur patienter 

kan förebygga dessa är det av vikt att undersöka om patienter får information och 

undervisning samt hur det påverkar patientdelaktigheten. Sjuksköterskors sätt att undervisa 

och göra patienten delaktig på kan påverka frekvensen av insjuknande. Detta kan minska den 

ekonomiska belastningen för sjukvården, minska det lidande som uppstår vid insjuknande 

samtidigt som patienten görs mer delaktig i sin vård.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som avgör om sjuksköterskan gör patienten 

delaktig vid hygienrutiner i hemsjukvården. 

METOD 

Kvalitativ metod 

För att besvara syftet med denna studie valdes en metod med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

ansatsen används för att lyfta fram de subjektiva upplevelserna av ett fenomen tillsammans 

med dess karaktär och egenskaper. Metoden används främst inom human-, beteende- och 

vårdvetenskap. I relation till den kvantitativa forskningen, som söker en objektiv sanning, 

menar den kvalitativa forskningsmetoden att sanningen erhålls genom betraktarens tolkning 

av ett fenomen. Tolkningen sker i relation till personens förförståelse om ett fenomen, miljön 

där data samlats in och i vilket sammanhang texten tolkas. Detta betyder att resultatet kan 

variera beroende på vem det är som genomför studien (Lundman & Graneheim, 2012).   
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Urval 

Ansvariga personer inom hemsjukvården i olika kommuner kontaktades. Deras 

yrkesbefattning varierade mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef eller 

distriktssköterska. Den initiala kontakten togs för att undersöka möjligheten till att genomföra 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetade i respektive kommun. De ansvariga som först 

kontaktades i kommunerna ombads att tillfråga eller rekommendera en till två sjuksköterskor 

som har intresse för studiens syfte. Inklusionskriterierna för deltagande i studien är att 

sjuksköterskan är ska ha arbetat i minst två år inom hemsjukvården. Med två års 

arbetserfarenhet inom hemsjukvården anses sjuksköterskan ha fått tillräcklig kunskap för att 

kunna besvara studiens frågor. Ett brev med information (bilaga 1.) angående studien 

skickades sedan ut till dem som initialt kontaktats. Brevet innehöll samma information som de 

fått via telefon tillsammans med författarnas kontaktuppgifter. Av de 10 ansvariga som först 

kontaktats i kommunerna svarade 6 att de hade sjuksköterskor som ville delta i intervjun. 

Tillsammans med svaret erhölls kontaktinformation till dessa. Av de 6 kommuner valdes 4 ut. 

De valdes för att de svarade snabbast på tillfrågan, deras geografiska läge och för att det blev 

tillräckligt med informanter för att kunna forma ett resultat.  Informationsbrev (bilaga 2.) 

skickades ut till de sjuksköterskor som önskade delta i studien inom de respektive 

kommunerna. Av 8 tillfrågade svarade 8 ja till delta i studien. För att underlätta för 

informanterna tog sig författarna till deras respektive arbetsplatser för att genomföra 

intervjun. Detta gjorde att intervjuerna kunde genomföras med kort varsel. Intervjuerna 

genomfördes på kontor eller rum i anslutning till arbetsplatsen under informanternas arbetstid. 

Informanterna var kvinnor i åldrarna 25-60 år. Yrkeserfarenheten varierade mellan 3 och 33 

år. Av de 8 informanterna var det 6 stycken som hade arbetat som undersköterskor innan och 

tidigare arbetserfarenheter som beskrevs var inom somatisk och psykiatrisk sjukhusvård, 

korttidsboenden och sjukhem.    

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

allmänutbildade sjuksköterskor i hemsjukvården. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

intervjun som en lämplig metod att använda för att samla in beskrivande och subjektiva svar.  

I en semistrukturerad intervjustudie ställs samma frågor till alla deltagare. Frågorna som ställs 

i studien är öppna vilket möjliggör ett större inflytande över svaret för informanten. 

Informanten kan med hjälp av öppna frågor välja att svara på ett sätt som passar personen 

bäst. Intervjuaren har haft möjlighet att ställa förbestämda, kompletterande frågor till 

informanten vid sidan av de primära frågeställningarna (se bilaga 4 för frågeställningar). 

Följdfrågorna ställdes för att informanten skulle kunna redogöra för till exempel varför denne 

handlat på ett visst sätt och för att få ett tydligt, uttömmande svar. Informanterna fick ta del av 

samma information innan intervjun vilket säkerställer intervjuernas kvalitativa mått (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I inledningen ställdes frågor om hur lång arbetserfarenhet informanten haft 

sin sjuksköterska, om hon arbetat inom någon annan del av vården än hemsjukvården och om 

hon arbetat som undersköterska innan hon utbildade sig till sjuksköterska (se bilaga 4). För att 

öppna upp en person och för att den ska känna trygghet och tillit bör en intervju börja med 

lättare frågor (Häger, 2007). Intervjuerna varade mellan 16-34 minuter. Under denna tid 

kunde informanterna redogöra för hur de informerade om handhygien till patienterna och hur 

de arbetade för att göra patienten delaktig i sin vård.  Data spelades in med hjälp av en 

diktafon för att säkerställa att inte informanternas framhävda mening ska misstolkas, vilket 

sedan transkriberats. Materialet delades upp så författarna transkriberade lika många 

intervjuer var. Transkriberingen skedde i nära anslutning till intervjun. Materialet kommer 
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förvaras av förste författaren. Under tiden som studien genomförs förvaras materialet på ett 

USB-minne och i utskrivet pappersformat. När studien godkänts och publicerats kommer 

papperskopiorna förstöras och USB-minnet förvaras oåtkomligt för obehöriga genom 

förvaring i ett låst skåp. Materialet kommer att förvaras i 10 år efter studiens publikation i fall 

det skulle vara oklarheter i studiens resultat som kräver en granskning av det insamlade 

materialet. Därefter kommer materialet att förstöras.   

 

Analys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys. Till varje vetenskaplig analysmetod hör 

vissa etablerade begrepp eller steg. Den kvalitativa innehållsanalysens steg är viktiga att förstå 

för att kunna beskriva och följa analysprocessen (Lundman & Graneheim, 2012). Till den 

kvalitativa innehållsanalysens steg hör meningsenhet, kondensering, kod och kategori. En 

meningsenhet är en meningsbärande del av texten och kan bestå av meningar, ord och stycken 

vilket beskriver ett gemensamt sammanhang. Dessa står som grund för analysen. När en text 

kondenseras innebär det att den förkortas och görs mer lättförståelig samtidigt som innehållet 

bevaras. Dessa förses sedan med koder. En kod är namnet på en meningsenhet och beskriver 

innehållet av en text.  Kategorin beskriver flera koder med liknande innehåll. En kategori 

beskriver ett fenomen som helhet och till kategorin kan underkategorier bildas. Dessa 

kompletterar kategorins område och beskriver alla delar som framkommit i texten. Data om 

studiens syfte som återfinns i texten får aldrig väljas bort på grund av att det inte finns någon 

lämplig kategori. Data får heller inte förekomma i fler än en kategori. De kategorier som 

skapas sammanbinder det underliggande budskapet hos flera underkategorier och bildar den 

”röda tråden” som löper genom texten (Lundman & Graneheim, 2012). 

Materialet analyserades enligt Lundmans och Graneheims (2012) analysmetod. Efter att 

materialet transkriberats genomgicks det av båda författarna. Sedan delades 

transkriberingarna upp mellan författarna för analysering. Enligt ovan beskrivna analysmetod 

bearbetas materialet enligt förutbestämda steg. För att få fram resultatet i studien behövdes 

inte alla kondenseringssteg. I studien användes meningsenheter, kondensering, tolkningar och 

kategorier för att strukturera data från intervjuerna. I vissa fall svarade informanten tillräckligt 

tydligt så att meningen inte behövde kondenseras utan passade som helhet in i en kategori. 

Efter att materialet analyserats diskuterades innehållet mellan författarna för att jämföra 

tolkningar och oklarheter. Ur materialet formades åtta underkategorier som stod som grund 

för tre kategorier. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska värderingar har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudsakliga krav 

för etisk forskning; kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Varje 

person som valde att delta informerades om studien syfte, vilka frågor som skulle ställas och 

varför studien skulle genomföras. Vidare informerades dem om att det var frivilligt att delta i 

intervjuerna samt att det var möjligt att avbryta intervjun. Önskade informanten att dennes 

medverkan skulle strykas ur studien gavs det möjlighet till det, både innan och efter intervjun 

fram till dess att studien publicerades. Informanten erhöll samma information vid 

intervjutillfället tillsammans med ett samtyckesformulär (bilaga 3) som informanten fick 

signera. Innan intervjun började förklarades tillvägagångssättet som materialet skulle 
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analyseras på, vilka det var som skulle ta del av materialet och hur det skulle förvaras för att 

skydda deras identitet. Materialet från intervjuerna som användes fragmenterades och 

kategoriserades. Informanterna döptes till intervjuperson (IP) med ett efterföljande nummer. 

Detta gav författarna möjlighet att kunna avgöra vilken IP som sagt vad, men inte vem den 

specifika personen var. Ett etiskt övervägande har gjorts angående konsekvenser som skulle 

kunna uppstå för informanterna. Dock identifierades inga risker för att informanterna skulle 

kunna ta skada av sin medverkan. 
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RESULTAT 

Efter att materialet analyserats och bearbetats uppstod tre kategorier och åtta underkategorier 

se (tabell 1). Kategorierna beskriver sjuksköterskornas erfarenhet av varför patienten inte görs 

delaktig vid hygienrutiner och faktorer som påverkar patientdelaktigheten vid 

hygienförfarande. Vidare beskrivs de omständigheter där patienten blir delaktig vid 

hygienförfarande och hur sjuksköterskans relation till patienten påverkar patientdelaktigheten.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Individens behov styr sjuksköterskans beslut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det medicinska tillståndet bestämmer 

 

 

 

 

Relationens betydelse 

 

 Sjuksköterskan ser inte  

patientens behov av kunskap 

 Vården anpassas i patientens 

hemmiljö  

 Patientens kognitiva funktion 

blir ett hinder 

 Rutiner saknas 

 

 

 

 Ökad patientmedverkan vid 

infektionsrisk 

 Smittspridning leder till åtgärder  

 

 

 Dialogens betydelse för 

patientens vård 

 Kommunikationens roll vid 

hygienrutiner 

   

 

 

Individens behov styr sjuksköterskans beslut 
I resultatet framkom det att patienten sällan informerades om handhygiensrutiner vilket 

påverkade möjligheten att vara delaktig i vården. Ett flertal informanter svarade att de inte 

informerade om handhygien om det inte fanns en underliggande anledning eller ett tillstånd 

hos patienten som gjorde det nödvändigt att informera. Samtidigt beskrev de varför de inte 

informerade eller gjorde patienten delaktig vid hygienrutiner. 

Sjuksköterskan ser inte patientens behov av kunskap 

Sjuksköterskans arbete i hemsjukvården fokuserades på annat än patientens handhygien och 

det är svårt att identifiera varför patienten inte erhöll information om handhygien. En generell 

uppfattning fanns om att patienten hade kunskap om handhygien sedan innan denne anslöts 

till hemsjukvården. En informant menade att man som barn fick lära sig att tvätta händerna 
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och därför kunde man anta att patienten visste detta. Patienten antogs veta varför händerna 

skulle tvättas till exempel före maten och efter toalettbesök. 

”Egentligen så är det ju inte bra att man inte pratar om det mer egentligen än vad 

man borde göra. För man tar för givet nästan att dom sköter sin hygien, men det vet 

jag ju egentligen inte.” – IP3  

Vidare påvisade resultatet en uppfattning om att patienten inte var i behov av information om 

det inte fanns en föreliggande anledning som krävde det. Anledningar som ledde till 

information och delaktighet beskrevs som risk för infektioner och smitta. Detta ansågs som ett 

uttalat behov hos patienten. Samtidigt beskrev flera informanter att handhygien är starkt 

kopplat till den egna professionen och inte till patienten, det vill säga att vårdpersonalen ska 

vara rena om händerna och arbeta efter hygienrutiner men att patienten glöms bort när man 

talar om handhygien. 

”Men just patienten, det skulle man jobba mycket mer tror jag” – IP5 

 

Vården anpassas i patientens hemmiljö 

Patientens hemmiljö reflekterar den personliga hygienen. Mängden information som patienten 

erhöll påverkades av hur hemmiljön upplevdes av sjuksköterskan. Fanns det däremot tecken 

på att patienten inte hade det rent hemma så kunde patienten få information om att det var 

viktigt med ett rent hem och en god hygien. I smutsiga hemmiljöer ställdes sjuksköterskan 

inför flera hygienrelaterade utmaningar. Vården fick då anpassas efter hemmiljön och 

situationen.  I hemsjukvården fanns inte samma naturliga situationer som på sjukhus, där 

sjuksköterskan kan informera om handhygien. Sjuksköterskan deltar inte i omvårdnadsarbetet 

i samma omfattning som på sjukhus. Genom att finna situationer där det inte kändes fel att 

informera om handhygien upplevdes inte informationen som integritetskränkande för 

patienten. 

”Det är ju inte vi riktigt, det låter ju lite dumt men här är ju inte vi med i 

omvårdnadsarbetet på det sättet kanske som man är på sjukhus. Så man träffas inte på 

de här naturliga… det är mycket sällan som jag hjälper en patient på toaletten till 

exempel… då blir det kanske inte heller naturligt att man ska gå in och ha någon liten 

pratstund som ”du förresten, har du tvättat händerna idag?” Det gäller ju att hitta 

tillfället också.” – IP1 

Samtidigt beskrevs hemmiljön och den personliga hygienen som något starkt kopplat till 

patientens integritet. Detta medförde att sjuksköterskan undvek att prata eftersom hon var 

rädd att patienten skulle ta illa upp. Patientens hygien ansågs vara mindre viktig än den 

relation som sjuksköterskan hade till patienten. 

”Nej men det är en sådan integritetsfråga tror jag också. Det här är min kropp och vill 

jag vara smutsig så får jag vara det” – IP7 
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Patientens kognitiva funktion blir ett hinder 

I hemsjukvården finns det patienter som lider av kognitiva funktionsnedsättningar på grund av 

demenssjukdomar eller ålderdom. Det kan vara svårt att informera och göra patienterna 

delaktiga i sin vård när det finns kognitiva bekymmer med i bilden. Patienter med 

demenssjukdom kan ha det besvärligare att ta del i sin egen vård och för att öka patientens 

delaktighet i vården kan sjuksköterskan vara i behov av att ta stöd i anhörigas kunskap. 

Sjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten och hitta alternativa lösningar är en 

viktig del för att öka patientens förståelse för de beslut som tas. Den kognitiva förmågan hos 

patienten påverkar i vilken utsträckning sjuksköterskan kan göra patienten delaktig och vad 

sjuksköterskan kan förvänta sig att patienten klarar av eller vad denne förstår. Detta ansågs 

påverka delaktigheten vid hygienrutiner. Vidare menade informanterna att patienter med 

demenssjukdom inte gjordes delaktiga i sin vård vid hygienrelaterad omvårdnad. 

”Informationen är nog samma men delaktigheten, det skiftar ju. För att de kan ju inte 

hålla i minnet det man sagt och förstår ju heller inte som sagt vad det är, det kan ju bli 

hur tokigt som helst. // … Det är ju en större utmaning för det är ju skillnad att 

informera någon som förstår och sen är de med på banan liksom. Men har man då en 

person med någon form av demens så är det mycket, mycket svårare” – IP7 

 

Rutiner saknas 

Utifrån vilka insatser som ska göras försöker sjuksköterskan att planera vården tillsammans 

med patienten så långt som möjligt. Informanterna erfor dock att vissa patienter saknar en 

vana eller rutin sedan tidigare att tillexempel tvätta händerna efter toalettbesök eller innan 

hanterandet av mat. Det beskrevs att patienter kan ha följt en viss rutin hela livet vilket 

påverkade möjligheten att skapa nya rutiner vid hygienrelaterad omvårdnad. När patienten 

saknar en förståelse om varför man bör utföra en viss rutin och en vana göra saker och ting på 

ett visst sätt. Samtidigt som avsaknaden av rutiner beskrevs fördes ett resonemang vilket 

beskrev fördelar med rutiner vilket kunde påverka patientens möjlighet till delaktighet i sin 

vård.  

”… Någon form av policy eller någon rutin på att vi delar ut information kring detta, 

det har vi inte. Och det skulle man säkert kanske behöva. Inte ett dumt alternativ att ha 

men det har vi inte.” – IP6 

 

Det medicinska tillståndet bestämmer 
Sjuksköterskan hade betydligt mer erfarenhet av att informera och ge möjlighet till 

delaktighet vid specifika situationer. Dessa situationer beskrevs som såromläggning, olika 

infektionstillstånd eller risk för smittspridning (speciellt när vinterkräksjukan gick) samt vid 

förekomst av multiresistenta bakterier. Emellertid ansåg sjuksköterskan att det brister i rutiner 

angående att informera patienter vid hygienförfarande vid infektion. Det påpekades att det 

hade varit enklare om det hade funnits rutiner att följa.  
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Ökad patientmedverkan vid infektionsrisk 

Sjuksköterskan ansåg att betydelsen av information och patientdelaktighet ökade vid 

situationer där patienten var utsatt för en högre risk att få infektion. Vid sårvård fick både 

patienter och anhöriga information för att göra patientens delaktighet större på grund av den 

ökade infektionsrisken. Vid såromläggningen fick patienterna utbildning och information om 

hur såret skulle läggas om och att det var viktigt att vara ren om händerna när det gjordes. 

Med information gick det att göra patienten mer självständig i sin vård. Var patienten kapabel 

till att utföra sin såromläggning själv undervisade sjuksköterskan patienten så att denne själv 

kunde utföra omläggningen på egen hand.  

”Sen skulle det lufta och då fick hon lov att göra det själv. Och hon fick ju den 

information innan, hur hon skulle gå tillväga. Och man måste låta för vill de och 

känner de att de kan och man kan lita på att man har delaktighet, att man har kontakt 

så fungerar det jättebra.” – IP5 

Smittspridning leder till åtgärder 

Vid infektionstillstånd där smittspridning och infektionsrisken var hög fick patienterna utökad 

information av sjuksköterskan om hur hygienen borde skötas. Patienten informerades om 

vikten av en god handhygien, att det var viktigt att tvätta händerna före och efter maten samt 

före och efter toalettbesök. Ofta fick patienten mer information än i vanliga fall om hur denne 

bör utföra sina hygienrutiner vid utbrott av vinterkräksjukan eller om någon i deras närhet 

drabbades av magsjuka.    

”Det kan till exempel vara vinterkräksjuka som går så lägger man lite fokus kring det 

med handhygien och informerar.” – IP6 

Vid bärarskap eller infektion av multiresistenta bakterier (MRB) som MRSA och bakterier 

med betalaktamas med utvidgat spektrum (ESBL) eller andra multiresistenta bakterier 

utökades informationen som gavs. Vid dessa omständigheter informerades både patienten och 

anhöriga. Informationen som gavs var mer utförlig än vid infektioner och risken för 

smittspridning av vanligare bakterier. Sjuksköterskan informerade också om kraftigare 

hygienåtgärder för att minimera smittspridningsrisken, vad patienten skulle tänka på vid 

toalettbestyr, måltider, handhygien och såromläggningar. Patienter rekommenderades att 

försöka hålla sig för sig själva, äta ensamma och även fördelarna med att ha tillgång till en 

egen, privat toalett.  

”Har man en anhörig till exempel till en patient som har kända resistenta bakterier till 

exempel ESBL. // … Då brukar vi också noggrant informera om vikten av handhygien 

och hur man hanterar handtvätt före och hjälper till med handsprit // … om man 

(anhörig) hjälper till och tömma påsar och så där.” – IP6 

 

Relationens betydelse 
Sjuksköterskans relation till annan vårdpersonal och till patienten påverkade möjligheten till 

patientdelaktighet vid hygienrelaterad omvårdnad. En fungerade dialog och kommunikation 

med patienten påverkade möjligheten till delaktighet. Samtidigt ansågs 
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omvårdnadspersonalens följsamhet i hygienrelaterat arbete som bristande. Därför fokuserades 

mycket av sjuksköterskans arbete på att påminna personalen om att följa hygienföreskrifter.   

Dialogens betydelse för patientens vård    

Vid hygienrelaterad omvårdnad beskrevs relationen mellan patienten och sjuksköterskan som 

viktig då det krävs en god patient-vårdarrelation för att möjliggöra att patienten ska kunna 

vara delaktig i sin egen vård. Därmed beskrevs dialogen mellan sjuksköterskan och patienten 

som viktig för att skapa denna relation. Informanternas erfarenhet visade att en god relation 

mellan patienten och sjuksköterskan var betydande för att avgöra patientens behov och hur 

dessa behov påverkade sjuksköterskans arbete för göra patienten delaktig i sin vård.  

”Går du hem till någon så har du ju dialog med vårdtagaren. // … Vårdtagaren 

undrar om man kan komma på eftermiddagen gången där på och så. Så där försöker 

vi ju komma överens. Annars är det ju, vårdtagaren ska ju vara delaktig. Det är ju det 

som är en viktig grej.” – IP4 

Kommunikationens roll vid hygienrutiner  

Informanternas erfarenhet påvisade att patienternas möjlighet till delaktighet i sin vård är 

beroende av sjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten. Informanterna beskrev 

att kommunikationen är grunden för att skapa en dialog och en god kommunikation är 

väsentlig för en bra relation. Enligt informanterna är det inte enbart kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten som påverkar patientdelaktigheten. Sjuksköterskans sätt att 

kommunicera med annan omvårdnadspersonal är av betydelse för patienten eftersom 

patientens delaktighet påverkas av hur olika yrkeskategorier samarbetar med varandra. 

Informanterna beskrev att det är främst omvårdnadspersonalen som arbetar patientnära med 

hygienrelaterad omvårdnad. Därför var det viktigt att kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna fungerade så att patienten fick ta plats i sin vård vid hygienrutiner. En 

informant beskrev att det kan vara svårt att uppehållna goda hygienrutiner hos 

omvårdnadspersonalen en längre tid eftersom personalens basala hygienrutiner blir 

slentrianmässiga med tiden och måste påminnas och uppdateras med tiden. Vidare menade 

informanten att om vårdpersonal inte följer de hygienföreskrifter som finns kan inte patienten 

antas ta hand om sin egen hygien. 

”Det är ju alltid så inom sjukvården. Sen när det är sådana här perioder så gör alla 

det väldigt korrekt och sen tappar man och sen lyfter man upp det igen och så tänker 

man mer på hygienen //… det är ett fasligt tjatande som man får göra i personal. Hela 

tiden // … och gör den inte korrekt då blir det ju inte, då lär man sig ju inte det” – IP5 

Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskans erfarenhet av patientdelaktighet vid hygienrutiner beskrivs som sällan 

förekommande. Patienten erhåller ingen information om hygienrutiner om det inte finns en 

föreliggande orsak vilket har en direkt påverkan på patientens möjlighet till delaktighet i sin 

vård. Flera hämmande faktorer nämns som påverkar patientdelaktighet vid hygienrutiner; 

patientens integritet och kognitiva funktionskapacitet. Sjuksköterskan gör aktiva val av att 

inte informera patienten i sitt arbete eftersom det kunde uppfattas som kränkande vilket skulle 

kunna påverka patient-vårdarrelationen. Lider patienten av en kognitiv funktionsnedsättning 
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ges ingen information om hygienrutiner. I resultatet beskrivs vikten av att patienten kan 

tillgodogöra sig information för att kunna vara delaktig i sin vård. 

Situationer som leder till information och patientdelaktighet är såromläggningar, infektioner 

och smittspridning. Patienter och anhöriga får vid dessa situationer utökad information om 

vikten av en god handhygien och råd till egenvård. Sjuksköterskans erfarenheter visar att 

dessa specifika omständigheter ansågs vara bra för patientdelaktigheten och möjligheten att 

bilda en god patient-vårdarrelation. Vidare påvisar studiens resultat att en god relation mellan 

olika yrkeskategorier inom vården och patienten leder till en ökad patientdelaktighet vid 

hygienrelaterad omvårdnad.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som avgör om sjuksköterskan gör patienten 

delaktig vid hygienrutiner i hemsjukvården. För att besvara syftet valdes en metod med 

kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen fungerar bra när man önskar beskriva personers 

erfarenheter och upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012). Genom att analysera den 

insamlade datan erhölls svar på hur sjuksköterskan arbetar med sina patienter, vilka sedan 

kunde tolkas. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer. Intervjuers styrka ligger i att 

erfarenheter och upplevelser beskrivs på flera olika sätt. Ställs öppna frågor ges informanten 

friheten att svara på det sätt som den anser är enklast eller mest rätt. Svaren kan tolkas och 

analyseras för att sedan bilda de kategorier som författarna anser överensstämmer med svaren 

(Kvale & Brinkmann, 2014). När en kvalitativ metod väljs för att genomföra en studie 

används begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Dessa begrepp är 

bärande för att avgöra hur väl en studie är genomförd (Lundman & Graneheim, 2012). 

Datainsamling gjordes med semi-strukturerade intervjuer. Ingen av författarna hade någon 

tidigare erfarenhet av att göra intervjuer. Därför sammanställdes en intervjuguide (bilaga 4) 

och provintervjuer genomfördes. Informanterna i provintervjuerna hade arbetserfarenhet inom 

vården. Detta gjorde att provintervjuerna gav svar som kunde likna de svar som skulle 

erhållas i de riktiga intervjuerna samtidigt som en förståelse gavs för hur frågorna uppfattades 

av de tillfrågade. Utifrån detta skedde korrigeringar i frågeställningarna. Genom att 

omvärdera frågeställningarna och genomföra provintervjuerna stärks resultatets trovärdighet. 

För att ytterligare minska risken för att författarnas oerfarenhet av intervjuer skulle påverka 

resultatets trovärdighet, genomgick författarna litteratur om intervjuteknik. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att eftersom intervjun är det medel med vilket data samlas in så 

kommer en väl genomförd intervju generera ett analysunderlag av hög kvalité vilket ger ett 

trovärdigare resultat. Därför anses provintervjuerna, genomgången av intervjuteknik och en 

sammanställning av en intervjuguide som nödvändiga åtgärder för att materialet som samlats 

in skulle vara tillräckligt tillförlitligt för att kunna utgöra grunden för studien.  

Vid de första två intervjuerna medverkade båda författarna. En av dem ställde frågor och den 

andre observerade. Vid nästa intervju bytte författarna roller. Efter intervjuerna gav 

författarna varandra synpunkter och tips på hur intervjutekniken kunde förbättras till nästa 

gång. Detta medförde att risken minskade för att intervjuerna skulle genomföras på ett 

bristfälligt sätt vilket gav det insamlade materialet en större tillförlitlighet. Till studien valdes 

åtta informanter för att kunna besvara syftet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är 

syftet som bestämmer antalet informanter i en studie. När nytt material från intervjuer inte ger 

nya eller endast begränsade variationer är resultatet mättat. Eftersom informanternas svar i 

studien inte varierade mycket anses antalet vara tillräckligt för att få ett tillförlitligt resultat 

utifrån studiens syfte. Intervjuerna genomfördes under informanternas arbetstid på deras 

respektive arbetsplats. Det medförde att informanterna inte behövde använda tid från sitt 

privatliv för att delta i studien. Trost (2010) för ett resonemang kring platsen för 

genomförandet av en intervju. Platsen bör vara känd för informanten, den ska inge trygghet 

och vara lugn så intervjun kan genomföras ostörd. Platsen för intervjun har en inverkan på 
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studiens trovärdighet. Eftersom arbetsplatsens miljö i de olika kommunerna var lugna och 

rummen relativt avskilda från resten av arbetsgruppen anses platsvalet varit adekvat. 

Intervjuerna blev inte avbrutna, informanterna fick tid att resonera och svara utförligt 

samtidigt som de befann sig på en plats de kände sig bekväma och trygga i.  

Urvalskriterierna krävde att sjuksköterskan skulle ha en grundläggande utbildningsnivå med 

en arbetserfarenhet på 2 år och arbetade i hemsjukvården. Informanterna i studien var 

kvinnor. En arbetserfarenhet på 2 år anses vara tillräckligt för att informanten ska ha upplevt 

de situationer som studiens syfte sökte att beskriva. Ifall en längre arbetserfarenhet hade gett 

en större mångfald i svaren är svårt att avgöra med tanke på studiens begränsade omfattning. 

Hade hälften av informanterna i studien varit män hade det också varit svårt att avgöra om 

skillnader i svaren beror på könstillhörigheten. Det begränsade antalet informanter gör att 

nyanser i svaren som kan relateras till könstillhörighet, likväl kan vara nyanser som avspeglar 

informantens personlighet. Hade syftet varit att undersöka skillnader mellan kön hade en 

enkätundersökning varit ett bättre metodval (Eliasson, 2013). Samtidigt hade det varit 

intressant om svaren skiljt sig åt beroende på könstillhörighet. Den kvalitativa metoden söker 

att finna skillnader och likheter i ett fenomen vilket gör att studien kunde stå till grund för 

vidare forskning inom ämnet (Lundman & Graneheim, 2012).  

En diskussion fördes kring var studien skulle genomföras; på sjukhus eller i hemsjukvården. 

Mycket av den forskning som sökts fram kring patientdelaktighet och handhygiensförfarande 

har genomförts i sjukhusmiljö. Därför ansågs kommunen vara ett intressantare val för att 

kunna generera ny kunskap inom området vilket inte varit troligt om studien genomförts på ett 

sjukhus. Axelsson (2012) beskriver hur redan befintlig forskning står till grund för empiriska 

studier. När studiens resultat diskuterats hade det underlättat om det fanns mer forskning att 

förhålla sig till vilket gör att sjukhuset kunde vara ett bra val för att genomföra studien. 

Samtidigt ökar studiens pålitlighet när resultatet kan stärkas i annan forskning.  

När data ska analyseras finns det en risk att författarnas förförståelse påverkar 

analysprocessen. Förförståelsen beskriver den bild författarna har av fenomenet de undersöker 

och innefattar bland annat tidigare erfarenheter, kunskap inom området och förutfattade 

meningar (Lundman & Graneheim, 2012). Författarnas begränsade kunskap om hur 

metodologisk forskning bedrivs samt kunskap om forskningsprocessen anses påverkat 

studiens giltighet och trovärdighet. Hade studien genomförts av personer med större 

erfarenhet skulle studiens resultat kunnat se annorlunda ut. Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar att intervjuaren är det viktigaste verktyget vid en intervjustudie. Intervjuarens 

erfarenhet och kunskap om intervjugenomförande avgör kvalitén på analysunderlaget. Det 

innebär att en person med mer erfarenhet hade kunnat få material av bättre kvalité från 

intervjuerna som sedan stått som grund för studiens resultat.   

Författarnas kunskap och erfarenhet av hur hygienförfarande inom den kliniska vården 

fungerar kan verka som en förutfattad inställning till vad studiens resultat kommer beskriva. 

Detta innebär att förförståelsen kan påverka resultatets utformning och därigenom studiens 

tillförlitlighet. Om erfarenheten av ett fenomen säger att fenomenet kommer vara på ett 

särskilt vis, finns det en risk att det är den upplevelsen som kommer eftersökas. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver det som att oerfarna personer ställer ledande frågor omedvetet 

eftersom deras förförståelse och erfarenhet gör att de omedvetet söker ett visst svar. Enligt 
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Lundman och Graneheim (2012) finns det en delad mening inom forskningsvärlden om hur 

förförståelsen ska hanteras i relation till forskningen. Vissa menar att förförståelsen begränsar 

forskningen medan andra anser att förförståelsen kan nyttjas till att finna ny, djupare kunskap. 

Studiens resultat anses ha påverkats av författarnas förförståelse. Men även om 

materialanalysen och materialinsamlingen påverkats av förförståelsen anses inte studien vara 

mindre giltig.      

För att öka trovärdigheten i studien analyserades materialet enligt Kvale och Brinkmanns 

(2014) analysmetod. Initialt analyserades materialet enskilt och författarna bildade själva 

kategorier. Materialet analyserades sedan av den andre författaren. Tillsammans diskuterades 

kategorierna i relation till de enskilda materialanalyserna för att säkerställa att författarnas 

tolkning av materialet överensstämde. För att ytterligare stärka analysens kvalité kan en 

återkoppling till informanten ske. Informanten kan då säkerställa att svaren tolkats på ett 

riktigt sätt och att analysen av intervjun stämmer överens med det informanten ville säga. 

Informanternas svar var lättolkade eller krävde ingen tolkning vilket gjorde att ingen 

återkoppling skedde. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur Lincoln och Guba (1985) 

anser att analysprocessen kan stärkas genom validering med hjälp av experter. Det innebär att 

personer med större erfarenhet och kunskap av forskning kontrollerar analysprocessen för att 

avgöra om de teman och kategorier bilats stämmer. Materialet i studien har inte genomgått en 

validering av en person med större erfarenhet och kunskap. Detta kan ses som en svaghet i 

studiens pålitlighet. Dock beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att det råder delade 

meningar inom forskningsvärlden om värdet av en validering med hjälp av experter. Eftersom 

en tolkning är subjektiv innebär det inte att materialet är mindre giltigt. Därför anses inte en 

validering av materialet ha varit nödvändigt för studiens pålitlighet. Men det hade kunnat ge 

nya perspektiv och råd kring analysprocessen och materialet. I resultatet styrks kategorierna 

med citat tagna direkt från informanterna. Erikson (2009) hävdar att en studiens trovärdighet 

ökar om läsaren själv kan avgöra ifall författarens tolkning av en text överensstämmer med 

den egna tolkningen.     

Lincoln och Guba (2002) menar att överförbarhet till andra sammanhang endast kan bedömas 

av en läsare med inblick i en annan studies situation och kontext. Därför är det läsaren som får 

avgöra om studien går att överföra till andra sammanhang. Friberg (2012) menar att när 

läsaren genomgår stora mängder forskning finns risken att väsentlig data blir svår att urskilja. 

Olika studier kan beskriva ett gemensamt problem men med grund i olika etiologier. Lincoln 

och Guba (2002) anser att en studie med en välbeskriven metod och analysprocess underlättar 

bedömningen om överförbarhet. Författarnas begränsade erfarenhet och kunskap om hur 

forskning bedrivs och om en studie är lämplig att överföra till en annan kontext lämnas därför 

till läsaren att avgöra. 

Helsingforsdeklarationen (2015) beskriver att patientens hälsa och välfärd väger tyngre än 

samhället och forskningens behov. I relation till detta har etiska överväganden gjorts. Studien 

har genomförts i relation till de etiska principer som finns för att skydda informantens 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att koda materialet från början anses 

informantens konfidentialitet ha skyddats på ett adekvat sätt. Vidare har informantens namn 

eller arbetsplats aldrig dokumenterats förutom i det dokument där informanten godkände att 

delta i studien. Därför anses det svårt att koppla informanten till ett specifikt citat i studien.  
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Resultatdiskussion 
Handhygien är en viktig faktor för att förebygga smittspridning och insjuknanden relaterat till 

infektioner. Studiens resultat visar att patienten sällan informeras om handhygien. 

Informanterna ansåg att patienten hade kunskap om handhygien och att det saknades 

anledning att informera. Patientens delaktighet påverkades av den kognitiva funktionen 

samtidigt som sjuksköterskan var rädd för att kränka patientens integritet. Integriteten 

beskrevs som starkt kopplat till den personliga hygienen. Sjuksköterskan i hemsjukvården 

saknade rutiner vid information om handhygien och ansåg att det kunde ge en bättre möjlighet 

till delaktighet för patienten. Vidare påvisade resultatet att patienten gjordes delaktig vid 

information om handhygien vid specifika tillfällen, så som vid smittsamma sjukdomar, 

multiresistenta bakterier och vid såromläggningar. Det påtalades att kommunikationen och 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten hade påverkan på patientens delaktighet i sin 

vård.  

Resultatet påvisar att sjuksköterskan i hemsjukvården sällan informerar om handhygien. 

Informationen är oftast situationsbunden vilket innebär att det måste finnas ett behov hos 

patienten för att sjuksköterskan ska informera. Detta fenomen finns beskriven i tidigare 

presenterad forskning i studien (Asadollahi et al. 2015; Ho et al. 2013). När sjuksköterskan 

inte informerar om handhygien finns det en risk att infektionssjukdomar uppstår. Förutom det 

lidande som patienten orsakas blir det en ökad arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen samt 

en ökad ekonomisk kostnad för vården (Folkhälsomyndigheten, 2015; Socialstyrelsen, 2006). 

Om sjuksköterskan i hemsjukvården identifierar situationer som inte kräver information om 

handhygien anses det ändå vara ett bra tillfälle att informera och delaktiggöra patienten i sin 

vård. Studier visar att patienten ofta har en vilja att vara delaktig i sin vård (Breitholtz et al. 

2011; Holmberg et al. 2012) men att de sällan får information som möjliggör delaktighet i sin 

vård eller råd om egenvård (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010; Jangland, Gunningberg & 

Carlsson, 2009). Patientens vilja att bli mer delaktig i sin vård kan tillsammans med 

sjuksköterskans förmåga att göra patienten delaktig leda till att patienten blir mer självständig 

i sin vård. Tidigare forskning visar att patienter som klarar att vårda sig själva uppsöker 

sjukhus i mindre utsträckning (Stewart et al. 2014). Det innebär att enkel information om 

handhygien och dess effekter har en stor påverkan även om vårdsituationen inte kräver det. 

Patienttrycket på slutenvården minskar och smittor sprids i mindre utsträckning. Forskning 

visar även att infektionsrisken minskas drastiskt när patienter utbildas i hygienförfarande 

(Schweon, Edmonds, Krik, Rowland & Acosta, 2013). 

Som tidigare nämnts visar studiens resultat att information om handhygien och hygienrutiner i 

hemsjukvården sällan förekommer. En anledning som beskrivs vara orsaken till att det sällan 

informeras om handhygien är att patienten antas redan ha kunskap om hygienförfarande. 

Ändå visar tidigare forskning att patienter sällan tvättar sin händer (Barker et al. 2012) och att 

de inte förstår vikten av en god handhygien (Busby et al. 2015). Eftersom det finns en vilja 

och ett behov hos patienten av utbildning inom hygienförfarande har en diskussion förts om 

införandet av rutiner kring information om hygien. Avsaknaden av rutiner beskrevs även av 

informanterna. Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar efter rutiner upplever arbetet 

mer meningsfullt och harmoniskt. Rutinerna möjliggör en utveckling av arbetet och kan 

lättare förankras till teoretiska grunder. Vidare kan rutiner undersökas ur ett patientperspektiv 
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för att undersöka hur de upplevs av patienten. Rutinerna kan då utvecklas och anpassas efter 

patientens behov (Rytterström, Unosson & Arman, 2011). Vidare beskriver forskning ett 

behov av att utveckla rutiner kring information, patientdelaktighet och information egenvård 

eftersom det saknas inom olika instanser i vården (Fröjd, Swenne, Rubertsson, Gunningberg 

& Wadensten, 2011). Men det finns forskning som visar att införandet av rutiner kan hämma 

patientdelaktigheten och möjligheten till egenvård. Forskning visar att patienter inte vågar 

störa sjuksköterskor som arbetar uppgiftorienterat efter rutiner vilket hämmar 

patientdelaktighet och möjlighet till egenvård (Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer, 

2015).  

I resultatet beskrevs flera situationer då sjuksköterskan informerade patienten om handhygien. 

Det förekom i olika men specifika situationer. Även anhöriga fick ibland ta del av 

informationen. Vid tillfällen då patienten informerades och blev delaktig i sin vård hade 

informationstillfället en stor betydelse. Det situationsbundna informationstillfället finns 

beskrivet i tidigare forskning som visar att information oftast gavs samtidigt som 

sjuksköterskan utförde en praktisk arbetsuppgift (Kloster, 1997). Sjuksköterskan erfor att 

information och utbildning var ett verktyg för bland annat öka patienters förmåga att utföra 

egenvård. Orems egenvårdsteori (2001) påtalar att människan kan uppnå ett gott 

välbefinnande genom egenvård. Teorin menar bland annat att patienten kan med hjälp av 

information och stöd från sjuksköterskan klara av att vårda sig själv. Kan patienten ges 

information och råd om egenvård förbättras vårdsituationen både för patienten och för vården, 

ur hälsofrämjande och ekonomiska perspektiv. Patienter som är beroende av andra, till 

exempel vårdgivare, upplever ofta stress och oro (Breitholtz et al. 2011). Egenvård kan vid 

dessa tillfällen ge patienten en större del i sin vård samtidigt som risken för stress- och 

orosutveckling minskar. Forskning visar att patienter ofta har egen önskan om att klara sig 

själva utan hjälp från sjukvården (Holmberg et al. 2012). Det betyder att utbildning i egenvård 

ger patienten en större bestämmanderätt och del i sin vård samtidigt som de uppsöker öppen- 

och slutenvård i mindre utsträckning vilket innebär en minskad ekonomisk kostnad för 

vården. Forskning visar även att patienter som utbildas i egenvård har mer kunskap om sin 

sjukdom och mer motivation att vara delaktig i sin vård (Mohammadpour, Rahmati, 

Khosravan, Alami & Akhond, 2015). Utifrån forskning som genomförts tillsammans med 

studiens resultat påvisas egenvårdens positiva påverkan på patientens välbefinnande och 

delaktighet i sin vård. Därför anses det av vikt för sjuksköterskan att kunna identifiera och 

utbilda patienten i egenvård. 

Sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med både patienter och vårdpersonal 

(Socialstyrelsen, 2005). Denna kommunikation är betydande för patienter och anhörigas 

delaktighet i vården. Sjuksköterskan ska ha förmågan att kunna samarbeta med andra 

professioner för att få en tvärvetenskaplig syn på patienten. Informanterna beskriver att det är 

inte enbart kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan som är av betydelse för 

patientens delaktighet. Informanterna beskriver att det är främst omvårdnadspersonalen som 

arbetar patientnära och god kommunikation mellan personalen ökar patientens förmåga till 

delaktighet. Stans, Dalemans, Witte och Beursken (2013) skriver att personalens kunskap om 

patienten och patientens tillstånd och vilka förutsättningar patienten har är viktiga aspekter för 

en god kommunikation. I samma studie beskrev en anhörig kommunikation mellan patienter 

och personalen upplevdes som svår eftersom den anhöriga upplevde att personalen inte 
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försökte kommunicera med patienten eftersom de trodde att patienten inte förstod var de sa. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att information är något som är starkt eftertraktat hos 

patienter och är grundläggande för att kunna förmå att ta hand om sin egen hälsa. Orem 

(2001) egenvårdsteori beskriver att förmågan att undervisa är ett viktigt medel för att för att 

ge kunskap och möjlighet till att hantera sin situation. Vidare skriver Dahlberg och Segesten 

(2010) att ansvaret för att undervisa patienter vilar på alla de yrkeskategorier som är i kontakt 

med patienten men att det också finns ett ansvar att undervisa varandra för att kunna 

möjliggöra att patientendelaktighet i vården. 

SLUTSATS 

I studiens resultat framgick det att sjuksköterskan sällan informerar om handhygien. När 

patienten informeras om handhygien är det oftast på förekommen anledning och vid specifika 

situationer som till exempel såromläggningar och risk för infektioner. Eftersom de flesta 

informanter inte spontant informerade om handhygien kan man fråga sig hur prioriterat det 

anses vara. Tidigare forskning påvisar vikten av en god handhygien för vårdpersonal och hur 

det påverkar smittspridningen men det finns få eller inga studier som påvisar relationen 

mellan patienters handhygien och insjuknanden i hemsjukvården. Därför anser författarna att 

patientens behov av information bör stärkas genom ny forskning som kan påvisa sambandet 

mellan patientens handhygien och infektionssjukdomar i hemsjukvården.  

KLINISKA IMPLIKATIONER 

I studiens resultat framgår det att sjuksköterskan sällan gör patienten delaktig vid 

hygienrutiner. Eftersom informanterna anser att det saknas ett behov hos patienten krävs 

föreliggande anledningar för att patienten ska informeras. De kliniska implikationerna som 

kan utrönas i studien är att sjukvårdspersonal är i behov av kunskap om egenvården och 

patientdelaktighetens positiva effekter utifrån ett patientperspektiv. Ökad kunskap om 

effekterna skulle ge sjukvårdspersonalen möjligheten att se behovet av kunskap och 

delaktighet från patientens perspektiv och hur hälsan gynnas av detta.   

FORTSATT FORSKNING 

Effekten av en god handhygien är fastställt genom tidigare forskning. Oftast har studier 

genomförts med vårdpersonal och deras handhygien i sjukhusmiljö. Mer forskning om 

handhygienens betydelse och påverkan på patientdelaktigheten behöver genomföras i 

hemsjukvården. Där skulle effekten av handhygienens roll kunna kartläggas och behovet av 

vidare information och kunskap till patienten i så fall genomföras. Kan man bevisa att 

patientens handhygiensförfarande påverkar frekvensen av insjuknande och smittspridningsrisk 

kan det stå till grund för att införa rutiner kring informering av handhygien. Det skulle även 

vara av intresse att få studera patientens upplevelse och perspektiv vid handhygiensförfarande 

då det finns litet beskrivit om detta i litteratur och tidigare forskning. 
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Bilaga 1. 

Informationsbrev och förfrågan till enhetschef/ansvarig 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Skövde som under hösten 2015 kommer 

skriva ett examensarbete inom omvårdnad. Syftet med studien är att beskriva faktorer som 

avgör om sjuksköterskan gör patienten delaktig vid hygienrutiner i hemsjukvården. 

Aktuella studier visar att många infektioner inom vården uppstår på grund av bristande 

handhygien hos personalen. Dessa infektioner står idag för en betydande del av den 

ekonomiska och arbetsbetungande bördan. Samtidigt som vårdpersonal generellt har en 

god kunskap om handhygien så lär man patienten väldigt lite om detta. 

 

För att få en ökad förståelse för hur sjuksköterskor i hemsjukvården lär ut och informerar 

patienter kommer studien genomföras med intervjuer. Vi som genomför studien kommer 

närvara vid intervjuerna som beräknas ta cirka 30-45 minuter. Vid intervjun kommer vi 

fråga sjuksköterskan om hon kan berätta hur hon informerar patienten om handhygien. 

Dessa spelas in och skrivs sedan ned på ordagrant. Plats och tid för intervjun kommer att 

anpassas till varje deltagare i studien. 

 

För att vi ska kunna utföra studien behöver vi ert godkännande. Vi skulle även vara 

tacksamma om ni kunde informera sjuksköterskor inom ert område om studien eller 

rekommendera oss en till två sjuksköterskor som skulle vilja delta. Inklusionskriterierna 

för att delta i studien är att man arbetat som allmän sjuksköterska i hemsjukvården i 2 år. 

 

Deltagandet är frivilligt och önskar den intervjuade att avbryta av någon anledning är det 

möjligt utan några som helst negativa konsekvenser. Materialet kommer läsas av de 

ansvariga för studien samt deras handledare. Materialet kommer förvaras i säkerhet i 10 år 

framöver, därefter kommer det att förstöras. Vi som är ansvariga för studien garanterar 

deltagarna konfidentialitet och vi har tystnadsplikt. 

 

Ger ni ert medgivande till att vi kan kontakta sjuksköterskor inom ert ansvarsområde 

önskar vi er underskrift nedan. 

 

Underskrift:    Ort/datum: 

 

Om ni önskar kontakta oss angående studien eller av någon annan anledning: 

 

Emil Klingström: a13emikl@student.his.se, telenr: 0727399123 eller 

 

Joakim Caperman: b12joaca@student.his.se, telenr: 0709457872 

 

Handledare: Karin Bergman Karin.bergman@his.se telenr: 0500-448 59            

  

mailto:a13emikl@student.his.se
mailto:b12joaca@student.his.se
mailto:Karin.bergman@his.se


 

 

 

Bilaga 2. 

Informationsbrev till sjuksköterskan 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Skövde som under hösten 2015 kommer 

skriva ett examensarbete inom omvårdnad. Syftet med studien är att beskriva faktorer som 

avgör om sjuksköterskan gör patienten delaktig vid hygienrutiner i hemsjukvården. 

Aktuella studier visar att många infektioner inom vården uppstår på grund av bristande 

handhygien hos personalen. Dessa infektioner står idag för en betydande del av den 

ekonomiska och arbetsbetungande bördan. Samtidigt som vårdpersonal generellt har en 

god kunskap om handhygien så lär man patienten väldigt lite om detta. 

 

Vi har efter ett samtal med enhetschefen/ansvarig i din kommun rekommenderats att 

kontakta dig. Om du önskar delta kommer det att gå till på följande sätt: 

 

Vi kommer att samla in information genom en intervju vilken kommer att spelas in på en 

diktafon. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och kommer genomföras vid en tid och 

plats efter överenskommelse med varje individuell deltagare. Vid intervjun kommer den 

ena eller båda författarna att delta. Materialet kommer bearbetas och analyseras av dem 

som genomfört intervjuerna. Materialet kommer handhas på ett konfidentiellt sätt, utan risk 

för att någon obehörig ska läsa det. Intervjuerna kommer förvaras inlåsta i hemmet hos de 

ansvariga för studien. Författarna och deras handledare blir de enda som kommer ha 

tillgång till materialet. Efter att studien är slutförd och godkänd kommer materialet att 

förvaras i 10 år för att sedan raderas för att bevara deltagarnas konfidentialitet. Vi som 

genomför studien ansvarar för tystnadsplikten och kommer se till att ingen obehörig läser 

materialet. Studien kommer publiceras på DIVA där det blir möjligt för allmänheten att 

läsa resultatet. 

 

Deltagandet är frivilligt och önskar du att avbryta eller känner att du inte vill fortsätta är 

det fullt möjligt. Vi söker dig, en legitimerad sjuksköterska som arbetar inom 

hemsjukvården och har minst två års erfarenhet. 

 

Om ni vill delta i studien 

 

Underskrift:    Ort/datum: 

 

Vid frågor om studien eller om ni önskar mer information kan ni kontakta oss på: 

 

Emil Klingström: a13emikl@student.his.se, telenr: 0727399123 eller 

Joakim Caperman: b12joaca@student.his.se, telenr: 0709457872 

 

Vi som utför studien heter Emil Klingström och Joakim Caperman 

 

Handledare: Karin Bergman Karin.bergman@his.se telenr: 0500-448 59 

 

mailto:a13emikl@student.his.se
mailto:b12joaca@student.his.se
mailto:Karin.bergman@his.se


 

 

 

Bilaga 3. 

Samtyckesbrev till deltagande i intervjustudie. 

För deltagande i intervjustudien ”Patientdelaktighet och information vid handhygien i 

hemsjukvården – en intervjustudie”, ett examensarbete i omvårdnad. Syftet med studien är 

att beskriva faktorer som avgör om sjuksköterskan gör patienten delaktig vid hygienrutiner 

i hemsjukvården. 

I detta formulär förtydligas att du har förstått följande punkter som dikteras nedan (Är det 

något som du vill ska förtydligas eller vill tillägga är detta möjligt). 

 

 Du deltar frivilligt i denna studie. 

 Har rätten att till dra tillbaka ditt samtycke till att medverka i studien före 

och efter intervjun tills dess att examensarbetet publiceras. 

 Fått rätt till att ställa frågor angående studien, intervjun och förtydligande. 

 Har tagit del av information om studien. 

 Din konfidentialitet kommer att bevaras. 

 Insamlat materialet kommer att förvaras i 10 år efter examensarbetet är 

godkänt inklusive detta dokument. Efter detta kommer materialet förstöras. 

 Får ta del av studiens resultat. 

 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Datum & Ort 

 

 

 

Vi som utför studien: 

Emil Klingström Telenr: 0727399123  Mail: a13emikl@student.his.se 

Joakim Caperman Telenr: 0709457872 Mail: b12joaca@student.his.se 

 

Handledare: Karin Bergman Karin.bergman@his.se telenr: 0500-448 59 

 

 

 

mailto:a13emikl@student.his.se
mailto:b12joaca@student.his.se
mailto:Karin.bergman@his.se


 

 

 

Bilaga 4. 

 

Frågeguide 

För att den som intervjuas ska få möjligheten att svara på ett sätt som passar den bäst 

kommer två öppna frågor och tre slutna frågor ställas. Frågorna är utvecklade så att den 

intervjuade kan svara i egna ord. Samma frågor kommer ställas till samtliga deltagare i 

studien. Följdfrågor kommer ställas för att tydliggöra eventuella oklarheter i svaren.  

 

Frågeställning till sjuksköterskan: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du arbetat någon annanstans inom vården, förutom i hemsjukvården?  

 – Vart? Hur länge? 

Har du arbetat som undersköterska innan du blev sjuksköterska? 

 – Vart? Hur länge? 

Kan du berätta om hur du informerar patienter om handhygien? 

Kan du berätta om hur du arbetar för att göra patienten delaktig i sin vård? 

 

Följdfrågor: 

Hur menar du när du säger..? 

Vill du ge exempel? 

Vill du beskriva? 

Vill du vidareutveckla det? 

Varför gör du så? 

Om sjuksköterskan inte informerar om handhygien kommer följande fråga ställas: 

Hur kommer det sig att du inte informerar patienter om handhygien? 



 

      Exempel på analysprocess Bilaga 5. 

Meningsenhet Kondenserad mening Tolkning Underkategori Huvudkategori 

Ja (skratt), det kan jag. Mycket sällan 

faktiskt. Öm jag såg ju pappret här då 

så började man ju reflektera lite 

grann… Egentligen… Och nä, det är 

väl i samband med något 

magsjukeutbrott. Då brukar vi gå ut 

med extra information. Annars är det 

nog inte mer än det här vanliga. // Men 

patienterna är det sällan vi pratar om 

handhygien faktiskt. 

Det förekommer sällan 

att patienten informeras 

om handhygien och 

oftast bara i samband 

med ett sjukdomsutbrott. 

Information om 

handhygien 

förekommer sällan. 

Sjuksköterskan 

ser inte patientens 

behov av 

kunskap. 

 

Individens behov 

styr 

sjuksköterskans 

beslut. 

… i början var det lufta en timme och 

bor långt ut på landet. Och då gjorde vi 

så att hon fick instruktioner om hur hon 

skulle göra: plocka av, tvätta rent och 

lägga på kompresser för att fukta för 

det skulle vara sådana här 

prontosankompresser som skulle ligga 

på. Sen skulle det lufta och då fick hon 

lov att göra det själv. Och hon fick ju 

den information innan, hur hon skulle 

gå tillväga. Och man måste låta för vill 

de och känner de att de kan och man 

kan lita på att man har delaktighet, att 

man har kontakt så fungerar det 

jättebra. Så det beror ju på vilken 

patient det är så att säga. 

Patienten får information 

om hur den kan sköta sin 

såromläggning: plocka 

bort, göra rent osv. 

Informationen gör att 

patienten blir delaktig 

och det fungerar bra om 

patienten själv känner att 

den klarar av det. 

Information om 

omläggning av 

bensår ger en bra 

möjlighet till 

patientdelaktighet. 

Ökad 

patientmedverkan 

vid infektionsrisk. 

Det medicinska 

tillståndet 

bestämmer. 



 

 

 

Många gånger då kan man 

uppmärksamma problem som inte rör 

mig... eller inom vårat HSL ansvar utan 

kanske handlar om att de önskar skulle 

få komma i väg och titta på fotboll eller 

att de kunde eller önskade att dem 

kunde åka till affären oftare. 

Patientens problem rör 

inte alltid sjuksköterskan.  

De kan påtala önskningar 

som inte har med deras 

vård att göra. 

En god relation 

mellan en vårdare 

och patient kan 

leda till att 

önskningar 

kommer fram som 

är irrelevant till det 

primära besöket. 

Dialogens 

betydelse för 

patientens vård. 

Relationens 

betydelse. 

Sen finns det ju dem som är dementa 

och som inte kan vara delaktiga så då 

är det ju anhöriga som man får prata 

med. Nej, men det är ju utifrån vad 

som ska göras, försöker vi ju planera 

tillsammans med vårdtagaren.// ”- Ja 

men de har ingen förståelse för det. Om 

det är någon farbror som lever, vi har 

ju landsbygd omkring här så det finns 

ju dem som bor i sina stugor där ute 

och de städar inte, de kanske duschar 

en gång per vecka. Men de har inga 

bekymmer om det. De går ut och 

hugger ved sen går de in och ja, äter 

eller vad. Och de har ingen förståelse 

för det. Se de inser inte vikten med det 

heller. 

Ålderdom och kognitiv 

nedsatthet påverkar 

patientdelaktigheten. 

Äldre människor har 

mindre förståelse för 

varför hygien är viktigt 

och har sämre rutiner 

kring tvätt och dusch. 

Kognitiv nedsatthet 

påverkar 

patientdelaktighete

n och den 

personliga 

hygienen. 

Patientens 

kognitiva 

funktion blir ett 

hinder. 

Individens behov 

styr 

sjuksköterskans 

beslut. 

 

 

 


