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Introduktion: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan inom sjuk-

vården i Sverige och orsakar ett onödigt lidande för patienter samt bidrar till växande anti-

biotikaresistenta bakterier, då antibiotika används i större omfattning. Vårdpersonal arbetar 

enligt lagar vilka stödjer en god handhygien och förebyggandet av smittspridning. Tidigare 

studier har påvisat att patienternas handhygien är av betydelse och kan bidra till att minska 

smittspridning och VRI, vilket innebär att patienter bör bli en del av kedjan genom under-

visning och information angående handhygien. Syftet med litteraturstudien var att under-

söka patienters erfarenhet av den egna och sjukvårdspersonalens handhygien inom somatisk 

slutenvård.  

Metod: Litteraturstudie med induktivt förhållningssätt, vilken utgick ifrån Polit och Beck 

(2017) nio steg. Databaser utvalda för artikelsökning var Cinahl och Pubmed. Artiklarna 

granskades enligt Polit och Beck (2017) granskningsmall. 10 kvantitativa artiklar inklude-

rades i litteraturstudien.  

Resultat: Fem kategorier framkom, vilka var: Patienternas kunskap om handhygien, Pati-

enternas känsla av säkerhet, Observationer av sjukvårdspersonalens handhygien, Att ifråga-

sätta sjukvårdspersonalens handhygien och Att involveras i handhygienrutiner. 

Slutsats: Resultatet i litteraturstudien visar på att patienter har en positiv inställning till att 

bli involverade i handhygienrutiner men önskar mer information och påminnelser. Förslag 

för involvering var bland annat fler skyltar, påminnelser, rullande videoklipp och bättre 

undervisning. Vetskapen om att sjukvårdspersonalens handhygien var av god kvalitet ökade 

känslan av säkerhet under vårdtiden. Patienterna uttryckte en svårighet med att ifrågasätta 

sjukvårdspersonalens handhygien, vilket berodde på osäkerhet och en rädsla att skada relat-

ionen till sjukvårdspersonalen. 
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Introduktion 
 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vårdskada som förekommer i störst omfattning inom 

den svenska sjukvården och utgör ungefär en tredjedel av de vårdskador som uppstår (Folk-

hälsomyndigheten 2018). Under år 2017 drabbades nio procent av de som vårdades inom sjuk-

vården i Sverige av VRI (Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2017), vilket motsvarade 

ungefär 65 000 patienter (SKL 2017). Genom att förebygga infektionerna kan det inte enbart 

resultera i minskat lidande för patienter, utan samtidigt minska kostnaderna för förlängda vård-

tider med 2.2–3.3 miljarder kronor årligen inom sjukvården i Sverige (SKL 2017). Enligt So-

cialstyrelsen (2017) skulle upp till hälften av de uppkomna infektionerna vara möjliga att före-

bygga. För den enskilde individen som drabbas av en VRI kan konsekvenserna komma att re-

sultera i en förlängd vårdtid, fortsatta problem i form av invaliditet, sjukskrivning samt fortsatt 

ohälsa och lidande. Utöver det mänskliga lidandet kan det även leda till en dödlig utgång 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2018b). I ett större perspektiv bör förebyggande arbete 

gentemot smittspridning bedrivas och VRI förebyggas då antibiotikaresistensen är ett växande 

problem. När patienter drabbas av en VRI kan antibiotika vara det behandlingsalternativ som 

är indikerat, dock medför ett ökat antibiotikaanvändande en risk för en mer omfattande antibi-

otikaresistenstillväxt (Socialstyrelsen 2017).  

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning 

Varje år drabbas hundratals miljoner människor världen över av VRI, men att mäta exakt antal 

som drabbats av VRI är komplext då kriterierna för diagnos är tvetydiga och flertalet länder 

saknar system för att rapportera de VRI som uppstått (WHO 2018c). Definitionen av en VRI är 

en infektion uppkommen under slutenvård hos en individ men även en infektion kopplad till en 

åtgärd inom all vård och omsorg. Åtgärden kan exempelvis vara behandling, diagnostik eller 

omvårdnad (Socialstyrelsen 2017). De mest vanliga VRI-diagnoserna är kopplade till mag- och 

tarmkanalen, luftvägar och urinblåsa (SKL 2018), även postoperativa sårinfektioner utgör en 

del av VRI diagnoserna (Socialstyrelsen 2017b). 

 

Smittspridning inom vården sker i största omfattning genom kontaktsmitta där smittan till 

största del förs vidare via händer. Kontaktsmitta kan delas upp i två kategorier beroende på 

smittväg, indirekt kontaktsmitta och direkt kontaktsmitta. Indirekt kontaktsmitta överförs via 

en länk mellan individer. Länken mellan individerna kan exempelvis vara kläder, händer, säng-

bord, handfat och dörrhandtag. Många virusinfektioner och multiresistenta bakterier sprids ge-

nom den indirekta kontaktsmittan. Den direkta kontaktsmittan överförs via fysisk kontakt 

(Vårdhandboken 2018). Genom att följa hygienrutiner angående klädsel, städning samt hand-

hygien minskar risken för smittspridning. Vidare förbättrar kompetens om vårdhygien förut-

sättningarna för att minimera VRI. Vårdhygienisk kompetens kan bland annat vara tillgänglig-

heten av en hygiensjuksköterska, vilket är betydelsefullt i arbetet gentemot smittspridning (So-

cialstyrelsen 2017a). 

 

Trots de kostnadseffektiva strategier som används idag för att undvika smittspridning och 

minska VRI uppkommer dock VRI som skulle vara möjlig att undvika, detta beror delvis på att 

de basala hygienrutinerna inte alltid efterföljs fullt ut. Anledningen till att strategier samt rikt-

linjer till de basala hygienrutinerna inte efterföljs beror delvis på att strategierna är beroende av 
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sjukvårdspersonalens följsamhet (WHO 2018c). I en kvalitativ studie där 26 personer ur sjuk-

vårdspersonalen medverkade, varav 16 var registrerade sjuksköterskor, undersöktes sjukvårds-

personalens attityd och upplevelse av att bland annat utföra korrekt handhygien i samband med 

att vårda en patient med meticillinresistenta stafylokocker aureus (MRSA). Det visade sig i 

studiens resultat att majoriteten av de som medverkade upplevde ett ansvar gentemot att und-

vika smittspridning och upplevde även svårigheter till följsamheten av de basala hygienruti-

nerna. Det som orsakade bristande följsamhet av handhygienrutiner var faktorer i den fysiska 

omgivningen. Faktorer i den fysiska omgivningen uppgav de bland annat vara avsaknad av 

handfat och tidspress. Vidare så framkom att kommunikationsmissar i förhållande till vilken 

patient de extra försiktighetsåtgärderna berörde var en bidragande faktor till brister i de basala 

hygienrutinerna (Seibert et al. 2014). I en studie av Al Tawfiq et al. (2013) påvisades att då 

sjukvårdsperonalens följsamhet till handhygienrutiner förbättrades minskade även vårdrelate-

rade infektioner orsakade av MRSA (Al Tawfiq et al. 2013). 

 

För att minska smittspridning och VRI behöver det förebyggande arbetet ske på flera olika 

nivåer. Dels inom det dagliga, vårdnära arbetet men även på en övergripande organisatorisk 

nivå. Det är av stor vikt att alla professioner samarbetar och även med ett engagemang från den 

högsta ledningen (Socialstyrelsen 2017a). Genom att högsta ledningen ser över omgivnings-

faktorer ökar chanserna för att möjligheter skapas för att trygga säkerheten. Om systemet svik-

tar och omgivningsfaktorerna inte skapar möjligheter medför det att individerna inte kan pre-

stera mer, eller bättre, än vad omgivningsfaktorerna tillåter (Socialstyrelsen 2017b). 

 

Sjuksköterskans profession 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning ingår det i professionen 

att förebygga ohälsa och främja hälsa hos patienter. Sjuksköterskeyrket ska bedrivas i enlighet 

med författningar och lagar men även andra aktuella styrdokument gällande hälso- och sjukvård 

ska vara till grund för arbetet. En legitimerad sjuksköterska ska granska vårdmiljön kritiskt och 

reflektera angående en säker vårdmiljö samt hur utvecklingen av detta kan bedrivas. Ifrågasät-

tande av de redan befintliga rutinerna bör ske kontinuerligt och rutiner ska granskas kritiskt för 

reflektion om nya arbetssätt. Genom detta kan ny kunskap implementeras i enlighet med be-

fintlig evidens. Sjuksköterskan ska även arbeta förebyggande mot vårdskador. (Svensk sjuk-

sköterskeförening 2017). En vårdskada är ett dödsfall, sjukdom, lidande samt psykisk eller 

kroppslig skada som ej hade inträffat om adekvata åtgärder vid patientens kontakt med sjuk-

vården vidtagits. (SFS 2010:659).  

 

Genom att använda den kunskapsbank som sjuksköterskan besitter kan relevant information 

ges till patienten för att stärka patientens delaktighet, inflytande och egenvård. Därmed ska 

omvårdnaden bedrivas vilket möjliggör för patienten att vara delaktig om så önskas. Slutligen 

ska sjuksköterskans ledarskap nyttjas till att organisera och samordna omvårdnadsarbetet 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017). För att den legitimerade sjuksköterskan ska kunna bed-

riva en säker och god vård riktar sig ledarskapsrollen, som är en del av sjuksköterskans arbets-

uppgift, främst mot omvårdnad och det patientnära arbetet. Genom att undervisa patienter och 

medarbetare på ett pedagogiskt sätt uppfyller sjuksköterskan en del av sin ledarskapsroll. För 

att trygga patientens integritet och trygghet utförs vården i samråd med patienten, vilket åstad-

koms genom att se på alla patienter som unika individer med olika behov, egenskaper och för-

utsättningar. Det som sjuksköterskan identifierar ska sedan vidarebefordras till övrig sjukvårds-

personal i teamet för att eftersträva en kontinuitet i vården och ge patienten den lämpligaste 

vården utifrån flera aspekter. Att samverka i team och överföra samt ta emot information är en 

av grunderna i sjuksköterskan ledarskap (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 
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Patientens delaktighet, rättigheter och säkerhet 

 

Det var inte förrän i mitten av 1900-talet som diskussioner angående patientens delaktighet 

inom vården startade och först år 1960 och framåt beskrivs och diskuteras begreppet patient-

delaktighet inom vårdlitteraturen (Rothman 2001). I Sverige idag finns patientens rättigheter 

lagstadgade i Patientlagen (SFS 2014:821), där patientens rättigheter att få vara delaktig i hälso- 

och sjukvården beskrivs. Patientlagen syftar delvis till att stärka och tydliggöra patientens del-

aktighet inom hälso- och sjukvården. För att hälso- och sjukvården ska vara möjlig att utföra i 

samråd med patienten ska den vara tillräckligt anpassad. Genom information kan möjligheter 

skapas för patienten att utföra vissa moment självständigt som exempelvis vård- och behand-

lingsåtgärder, därmed kan patientens delaktighet stärkas. (SFS 2014:821). 

 

Då Sveriges hälso- och sjukvård ska främja en hög säkerhet för patienterna finns patientsäker-

hetslagen (SFS 2010:659) som menar på att all sjukvårdspersonal är skyldiga att arbeta så att 

vårdskador undviks. Vidare framkommer det i patientsäkerhetslagen att ett systematiskt pati-

entsäkerhetsarbete är vårdgivarens skyldighet. En av vårdgivarens uppgifter är att åtgärder vid-

tas för att undvika och förebygga vårdskador som patienter kan komma att drabbas utav. Pati-

entsäkerhetslagen beskriver ytterligare att all hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga till att 

upprätthålla en hög patientsäkerhet. Om sjukvårdspersonal uppmärksammar vårdskador, eller 

risker för vårdskador, är det en skyldighet för all hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 

detta till respektive vårdgivare (SFS 2010:659). 

 

Handhygienens betydelse inom vården 

 

Den åtgärd som är viktigast inom vård och omsorg för att minimera risken för VRI är en god 

handhygien (Socialstyrelsen 2017a) och anledningen till att sjukvårdspersonal arbetar utefter 

hygienrutiner är till största del för att förebygga VRI (Socialstyrelsen 2015). I enlighet med 

socialstyrelsens föreskrifter ska desinfektion av händer ske direkt före och efter omsorgs- eller 

vårdmoment. Ett handdesinfektionsmedel som är alkoholbaserat ska i detta fall användas, al-

ternativt likvärdigt medel med en effekt som motsvarar det alkoholbaserade desinfektionsmed-

let. Händer som antas vara smutsiga eller är smutsiga ska tvättas med vatten och tvål innan de 

desinfekteras. Omsorgs- och vårdmoment där personal kan ha kommit i kontakt med diarréer 

eller kräkningar antas alltid vara smutsiga och ska därmed alltid tvättas med tvål och vatten och 

därefter desinficeras (SOFS 2015:10).   

 

För att öka kunskapen och förståelsen om handhygienens betydelse bör allmänhetens förståelse 

utvecklas och patientdelaktigheten öka. Ett viktigt redskap till att förebygga VRI och därmed 

förbättra handhygienen kan vara patientdelaktighet, där en aspekt är att involvera patienterna i 

handhygienrutiner (WHO 2018b). Okada et al. (2016) undersökte i en interventionsstudie 

mängden bakterier på 240 patienters händer varav 30 patienter bar på MRSA. Efter att patien-

terna utfört handhygien, vilken bestod av tvätt med tvål och vatten eller genom att använda två 

stycken våtservetter, undersöktes deras händer igen. Efter interventionen återstod endast 11 pa-

tienter som MRSA-bärare (Okada et al. 2016). En liknande undersökning gjordes i Haverstick 

et al. (2017) studie där betydelsen av patienters handhygien belystes. Studien påvisade att in-

fektioner orsakade av MRSA och vancomycinresistenta enterokocker minskade drastiskt efter 

att patienter blivit involverade i handhygienrutiner. Patienterna involverades genom utbildning 

angående handhygienrutiner och tilldelades samtidigt personliga handdesinfektionsmedel (Ha-

verstick et al. 2017). 
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Problemformulering 

 

Det är inte enbart vårdpersonal som behöver ha en god kunskap om handhygien och att tillämpa 

basala hygienrutiner eftersom studier har visat på att patienter bär på sjukdomsframkallande 

mikroorganismer och att patienters handhygien kan bidra till att minska VRI. Genom att minska 

smittspridning kan ekonomiska fördelar för hälso- och sjukvården uppnås samtidigt som pati-

entsäkerheten ökar, då onödigt lidande hos patienter undviks i större utsträckning. Genom att 

involvera patienter kan perspektivet på handhygienrutiner vidgas och leda till bättre förutsätt-

ningar i kampen mot VRI och dess konsekvenser. För att kunna involvera patienter i handhy-

gienrutiner bör patienters erfarenhet kartläggas. Kartläggningen av patienternas erfarenhet kan 

ge värdefull information vilket kan leda till att nya perspektiv på handhygien beaktas. Genom 

att kartlägga patienternas attityd, kunskapsnivå, rutiner och tankar om handhygien kan det för-

hoppningsvis leda till implikation av nya arbetssätt.  

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters erfarenhet av den egna och sjukvårds-

personalens handhygien inom somatisk slutenvård. 

Metod 
 

Studien utfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats.  En litteraturstudie är enligt 

Polit och Beck (2017) en sammanställning av vetenskapliga artiklars forskningsresultat som 

finns inom det specifika ämnet som valts att behandla i studien. Litteraturstudien syftar således 

till att besvara en specifik frågeställning utifrån vetenskapliga artiklars resultat. De vetenskap-

liga artiklarnas resultat granskas och sammanställs och leder därefter till en diskussion och en 

slutsats (Polit & Beck 2017). Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Becks (2017) nio steg, se 

figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg, fritt översatt.  
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Litteratursökningen påbörjades genom att formulera ett syfte utifrån steg ett i Polit och Beck 

(2017) nio steg. Därefter i det andra steget från Polit och Beck (2017) utformades en sökstra-

tegi med hjälp av bestämda sökord, och relevanta databaser för området identifierades. De 

valda databaserna var Cinahl och Pubmed, då Cinahl är en databas inriktad på omvårdnad och 

Pubmed en medicinskt inriktad databas (Polit & Beck 2017). För att sätta tydliga krav på ar-

tiklarna bestämdes inklusions- och exklusionskriterier innan sökningen påbörjades. Enligt Po-

lit och Beck (2017) kräver en litteraturstudie med hög kvalitet en noggrann planering med 

klara inklusions- och exklusionskriterier, vilket resulterar i att en tredje part enkelt kan fram-

ställa samma resultat. Därefter i Polit och Becks (2017) tredje steg utfördes artikelsökning-

arna.   

Litteratursökning 

Litteraturstudiens artiklar söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. I Cinahl användes Major 

Headings (MH) som ämnesord, samt ord i fritext. De MH som användes i Cinahl var ”Hand-

washing” och “Patient attitudes”. De ord som användes i fritext var Hand hygiene”, ”Hand 

disinfection”, ”Patient perception”, ”Patient participation” och ”Patient experience”. Alla 

sökord söktes först var för sig för att få en överblick av området och därefter söktes “Hand 

hygiene”, “Handwashing” och “Hand disinfection” i kombination med ordet “OR” mellan. Den 

booleska operatoren “OR” påverkar till en breddad sökning (Polit & Beck 2017), vilket använ-

des för att fånga upp artiklar som indexerats under något av de sökta orden. Sökorden “Patient 

attitudes”, ”Patient participation”, ”Patient perception” och ”Patient experience” kombinerades 

på samma sätt och av samma anledning. De två sökta kombinationerna söktes sedan tillsam-

mans med den booleska operatoren “AND” mellan för att smalna av sökningen (Polit & Beck 

2017). 

 

I Pubmed användes MeSH-termer samt ord i fritext. De MeSH-termer som användes var ”Hand 

hygiene”, ”Hand disinfection och “Patient participation”. Orden som söktes i fritext var ”Hand-

washing”, ”Patient attitudes”, “Patient perception” och “Patient experience”. Ordet ”nurs*” sat-

tes dessutom i fritext i kombinationssökningen för att få fram artiklar inom yrkesområden där 

sjuksköterskor är verksamma. När trunkering används på ett ord medför det att artiklar där 

böjningen på det trunkerade ordet framkommer i sökningen (Polit & Beck 2017). På samma 

sätt som orden kombinerats i Cinahl, kombinerades de också i Pubmed, se tabell 1 och 2. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Litteratursökningarna begränsades till artiklar som publicerats från och med 20100901 till och 

med 20180931. I sökningen var det också ett krav att artiklarna skulle vara peer reviewed och 

skrivna på engelska. Vidare inklusionskriterier var att studierna inte skulle vara utförda på barn 

under 18 år samt att studierna ska vara genomförda inom den somatiska slutenvården. Både 

kvinnor och män inkluderades i studien och ingen global exklusion skedde. Litteraturstudier 

exkluderades samt artiklar där specialistkompetens som sjuksköterska krävdes. 
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Tabell 1: Cinahl 2018-09-11 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Hand hygiene 1540      

S2 (MH) Handwashing 2116      

S3 Hand disinfection 244      

S4 (MH) Patient attitudes 32 483       

S5 Patient perception 14 381      

S6 Patient participation 9146      

S7 Patient experience 

  

38 360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

S8 S1 OR S2 OR S3 2620      

S9 S4 OR S5 OR S6 OR S7 73 145 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S10 S8 AND S9 210 26   

 Summa  26 9 9 

 

 

Tabell 2: Pubmed 2018-09-11 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 [MeSH] Hand hygiene 1456 

  

    
 

S2 Handwashing 1703     
 

S3 [MeSH] Hand disinfection 773     
 

S4 Patient attitudes  79 042     
 

S5 Patient perception 34 895 
   

S6 [MeSH] Patient participation 5502 
   

S7 Patient experience  89 389 
   

S8 nurs*  177 140 
   

S9 S1 OR S2 OR S3 2282     
 

S10 S4 OR S5 OR S6 OR S7 184 832     
 

S11 S8 AND S9 AND 10 70 16(10) 
  

  Summa   6 1 1 

Externa dubletter = ( ), Trunkering = *                                                
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Urval 

Urval 1. Vidare i steg fyra enligt Polit och Beck (2017) studerades artiklarnas titel samt abstrakt. 

Genom att läsa titel och abstrakt säkerställdes artiklarnas relevans för studien och därmed gjor-

des urval 1. Artiklar där forskningen bedrivits på annat område än inom den somatiska sluten-

vården och artiklar som inte var skrivna på engelska exkluderades. I första urvalet granskades 

280 artiklar. De artiklar vars titel och abstrakt som inte svarade mot studiens syfte valdes därav 

bort. Utvalda artiklar från sökningarna i databaserna jämfördes med varandra för kontroll av 

eventuella dubbletter. Kontrollen resulterade i identifikation av 10 externa dubbletter. Efter ur-

val 1 återstod 32 artiklar som ansågs vara relevanta för studien. 

 

Urval 2. I steg fem och steg sex enligt Polit och Becks (2017) nio steg gjordes det andra urvalet 

av artiklarna. För att säkerställa att de utvalda artiklarna överensstämde med litteraturstudiens 

syfte synades resultatet noggrannare. Genom att granska resultatet noggrant ledde det till att 

artiklar exkluderades. De artiklar som exkluderades var studier vilka var utförda inom intensiv-

vård, ambulansvård och tandvård men även artiklar skrivna på annat språk än engelska samt 

litteraturstudier. Efter urval 2 kvarstod 10 artiklar. 

 

Urval 3. Därefter i sjunde steget enligt Polit och Beck (2017) gjordes ett tredje urval av artik-

larna. I litteraturstudiens tredje urval skedde en kritisk granskning av det vetenskapliga värdet. 

Grunden till granskningarna var granskningsmallen “Guide to an Overall Critique of Quantita-

tive Research Report”, vilken säkerställde att artiklarna var av god kvalitet (Polit & Beck 2017). 

I det tredje och sista urvalet kvarstod 10 artiklar då ingen artikel från urval 2 exkluderades. 

 

Databearbetning och analys 

Slutligen i de två sista stegen, steg åtta och steg nio från Polit och Beck (2017) nio steg analy-

serades de 10 artiklarna. Artiklarnas resultat granskades ytterligare en gång och de delar i stu-

diernas resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte markerades separat av båda studieför-

fattarna. Studieförfattarna använde sig av ett induktivt tillvägagångssätt och ställde sig objek-

tiva inför databearbetningen. Efter att båda studieförfattarna markerat relevant resultat i samt-

liga artiklar, jämfördes markeringarna och diskuterades för att säkerställa att informationen 

överensstämde och svarade mot litteraturstudiens syfte. Resultatet markerades därefter med sif-

ferindelning för att säkerställa att de olika källorna inte blandades ihop, därefter översattes re-

sultaten till svenska. Därefter delades det relevanta materialet från studiernas resultat in i olika 

kategorier vilka var urskiljbara. Efter ytterligare diskussion framkom fem kategorier och slut-

ligen gjordes en sammanställning av resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska ställningstagande har varit fundamentet för denna litteraturstudie vilket har åstadkom-

mits genom att hålla en hög standard, ta avstånd från plagiering, förfalskade data samt att und-

vika hopsättning av önskade data (Polit & Beck 2017).  Genom att i urval 1 inkluderat alla 

artiklar med relevant innehåll gavs utrymme för samtliga artiklars resultat och för att undvika 

misstolkningar i studiernas resultat användes lexikon för att översätta ord från engelska till 

svenska. Vidare har studier som inkluderats i litteraturstudien bedömts vara godkända av en 

etisk kommitté eller innehållit tydligt redovisade etiska överväganden i enlighet med Polit och 

Beck (2017). Genom att använda all relevant information som svarade mot litteraturstudiens 

syfte ur artiklarnas resultat medverkade det till att litteraturstudiens resultat var väl avvägt och 

rättvisande i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Vidare menar Vetenskapsrådet (2017) att 
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diskussionen även den ska vara rättvisande och väl avvägd, vilket studieförfattarna beaktat då 

resultatet analyserats inför diskussionen. Vidare ska författarens bidrag vara väl avgränsade 

från andra forskares idéer, teorier och metoder (Vetenskapsrådet 2017). Detta har åstadkommits 

genom att noggrant återge primärkällor till den information som inhämtats till litteraturstudien 

men även genom att källhänvisa korrekt. Northen Nurses Federation [NNF] (2003) beskriver 

omvårdnadsforskning som en kreativ och systematisk process. Forskningsetik inom norden ska 

utgå ifrån fyra etiska principer och en av dessa principer användes som en grund för litteratur-

studien. En av de fyra etiska principerna är principen om att göra gott som syftar till att forsk-

ningen bör vara till nytta för samhället och den enskilda individen. Detta uppnås delvis genom 

dokumentation och kritisk reflektion vilket litteraturstudien åstadkommit genom att lyfta kli-

niska implikationer, därigenom har litteraturstudiens nytta beaktats (NNF 2003). 

 

Resultat  
  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters erfarenhet av den egna och 

sjukvårdspersonalens handhygien inom den somatiska slutenvården. De artiklar som varit till 

grund för litteraturstudien var samtliga av kvantitativ metod (n=10), vilka finns beskrivna i 

artikelmatrisen (se bilaga 1). Studierna utfördes i USA (n=3), Storbritannien (n=2), Taiwan 

(n=2), Sydkorea (n=1), Polen (n=1) och i Australien (n=1). Resultatbearbetningen ledde till 

fem kategorier: Patienternas kunskap om handhygien, Patienternas känsla av säkerhet, 

Observationer av sjukvårdspersonalens handhygien, Att ifrågasätta sjukvårdspersonalens 

handhygien och Att involveras i handhygienrutiner, se figur 2. Nära samtliga artiklar som 

litteraturstudien grundat sig på presenterade sina resultat i procentform, vilket i denna 

litteraturstudie istället presenteras uppdelat i fyra olika delar. De fyra olika delarna har utformats 

genom att dela upp procentsatserna i fyra andelar där procentsatsen från 0-24% skattades som 

en låg andel, 25-49% som en medellåg andel, 50-74% som en medelhög andel och 75-100% 

som en hög andel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2. Resultatkategorier. 
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Patienternas kunskap om handhygien 

 

Handhygien är en viktig aspekt inom hälso- och sjukvården enligt en hög andel av samtliga 

tillfrågade (Wu et al. 2013) och en majoritet av patienterna kände till begreppet handhygien 

(Pan et al 2013). Patienterna hade även kunskapen om att en bristfällig handhygien före och 

efter medicinska åtgärder är den största riskfaktorn för att drabbas av en VRI (Seale et al 2015). 

Vidare visade det sig att en medelhög andel av patienterna som medverkade i studien hade en 

god teoretisk kunskap om handhygien.  En god teoretisk kunskap om handhygien baserades på 

svaren patienterna uppgav på specifika frågor angående handhygien. Frågorna som ställdes var 

om handhygien är nödvändigt innan blodtryckskontroll, innan såromläggning, efter såromlägg-

ning, vid patientkontakt och vid kontakt patientens sängram (Pan et al. 2013). Utöver detta 

instämde även en medelhög andel patienter till att handtvätt bidrar till att förebygga smittsprid-

ningen av infektioner (Seale et al. 2015). 

 

Det framkom att patienterna enligt den egna uppfattningen tvättade händerna i mindre omfatt-

ning när de var på sjukhus än hemma, däremot ansåg samtliga patienter att handhygien är minst 

lika viktigt på sjukhus (Seale et al 2015). Flertal patienter hade även uppmärksammat avsaknad 

av handdesinfektionsmedel då de hade för avsikt att tvätta händerna (Ardizzone et al. 2013). 

Vidare uppgav en medelhög andel patienter att de inte erbjudits att tvätta sina händer av sjuk-

sköterskorna vid de tillfällen patienterna bedömde att detta var nödvändigt (Ardizzone et al. 

2013). En medellåg andel av patienterna uppgav samtidigt att de var osäkra på eller inte in-

stämde med att sjuksköterskor ansåg patienters handhygien som en viktig aspekt att be-

akta (Ardizzone et al. 2013). 

 

Observationer av sjukvårdspersonalens handhygien 

 

Det visade sig att en medelhög andel av patienterna uppskattade när sjukvårdspersonalens hand-

hygien utfördes inom synhåll, vilket bidrog till att de fick möjlighet till att observera utförandet 

(Wu et al. 2013). Andelen patienter som uppgav att de uppmärksammade sjukvårdspersonalens 

utförande av handhygien varierade mellan en medelhög andel (Różańska & Bulanda 2015; Kim 

et al. 2015) och en hög andel patienter (Pan et al. 2013; Busby et al. 2015; Wu et al. 2013). 

Patienternas uppfattning var att sjukvårdspersonalen hade en god kunskap om handhygienruti-

ner och handhygienens betydande roll för infektionsprevention (Thirkell et al. 2018). Det fram-

kom också att en hög andel av patienterna ansåg att patienter bör observera om sjukvårdsper-

sonalen följer handhygienrutinerna (Kim et al. 2015). I en studie framkommer två kommentarer 

från ett par patienter på avdelningen som reaktion på sjuksköterskans handhygien: “If you wash 

your hands any more, they’re going to fall off” och “It’s a wonder you have any skin left on 

your hands, as much as you wash them” (Busby et al. 2015, s. 29). 

 

Patienternas känsla av säkerhet 

 

När patienter är medvetna om att handhygienrutiner efterföljs av sjukvårdspersonalen resulterar 

det i en högre känsla av säkerhet (Różańska & Bulanda 2015) och en hög andel av patienterna 

kände sig mer bekväma med vetskapen om att handhygien utfördes före varje patientkontakt 

(Wu et al. 2013). Vidare visade det sig att sjukvårdspersonalens handhygien var en avgörande 

faktor vid val av sjukhus för en hög andel av patienterna (Wu et al. 2013). Däremot framkom 

att patienter som var inneliggande inom somatisk slutenvård mellan sju och nio dagar oroade 

sig mindre över deras läkares handhygien, än patienter vars vistelse varade mellan en och tre 

dagar (Wu et al. 2013). En tidigare erfarenhet av VRI bidrog dessutom till att sjukvårdsperso-

nalens handhygien var dubbelt så viktig att överväga vid val av sjukhus (Wu et al. 2013). Det 
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fanns även en statistisk signifikans i korrelationen mellan patienters tidigare erfarenhet av VRI, 

observationen av sjukvårdspersonalens utförande av handhygien samt deras känsla av säkerhet 

under sjukhusvistelsen (Różańska & Bulanda 2015). 

 

Att ifrågasätta sjukvårdspersonalens handhygien 

 

Endast en låg andel patienter hade bett sjukvårdspersonal att använda handdesinfektionsmedel 

under sin sjukhusvistelse (Pittet et al. 2011; Kim et al. 2015). Däremot visade det sig att en hög 

andel patienter ansåg det vara acceptabelt för en patient att ifrågasätta sjukvårdspersonalens 

handhygien (Kim et al. 2015; Wu et al. 2013; Pan et al. 2013). Det visade sig dock att en mindre 

andel var villiga att ifrågasätta sjukvårdspersonalens handhygien, då det varierade mellan en 

medelhög andel (Pan et al. 2013; Thirkell et al. 2018; Wu et al. 2013; Kim et al. 2015) och en 

medellåg andel (Seale et al. 2015) som uppgav att de skulle ifrågasätta sjukvårdspersonalens 

handhygien. En medellåg andel patienter uppgav dessutom att de inte hade för avsikt att ifrå-

gasätta sjukvårdspersonalens handhygienen under vårdvistelsen (Pan et al. 2013).  

 

Patienterna uppgav att sjukvårdspersonalens attityd kunde bidra till om patienten vågar ställa 

frågor eller ej. Om patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen uppmuntrade till att ifrågasätta 

skulle det leda till att patienterna i högre grad vågade ifrågasätta handhygienrutiner (Seale et al. 

2015; Wu et al. 2013). Utöver attityd uppgav patienterna flertalet omständigheter som var bi-

dragande till att inte våga ifrågasätta. En av omständigheterna patienterna uppgav som anled-

ning var att det inte upplevdes som patientens roll att ifrågasätta sjukvårdspersonalen. Det fram-

kom även fler omständigheter där en av orsakerna var rädslan inför att relationen till sjukvårds-

personalen skulle påverkas negativt, även upplevelsen av att sjukvårdspersonalen verkade för 

upptagna. Auktoritära attityder hos sjukvårdspersonalen och uppfattningen om att handhygien 

var mindre viktigt än det stundtals brådskande medicinska problemet var ytterligare faktorer 

som patienterna påverkades negativt utav (Kim et al. 2015). En annan anledning till att patien-

terna inte ställde frågan var antagandet att sjukvårdspersonalen redan utfört handhygien, pati-

enterna litade därmed på sjukvårdspersonalen (Pittet et al. 2011) I relation till att ifrågasätta 

sjukvårdspersonalens handhygien uttryckte ett par patienter sin tankegång om detta: “Wanted 

to ask but did not feel comfortable to ask about hand hygiene” (Seale et al. 2015, s. 450), och 

“Don’t feel it is right that the patient should ask questions” (Seale et al. 2015, s. 450). Flertalet 

patienter ville inte ifrågasätta sjukvårdspersonalens handhygien av rädsla för att det skulle 

kunna misstolkas av sjukvårdspersonalen. Patienternas oro för att misstolkas grundade sig i att 

det skulle kunna uppfattas av sjukvårdspersonalen som att deras yrkeskompetens ifrågasattes 

(Pittet et al. 2011). Utöver sjukvårdspersonalens attityd visade det sig att den yrkeskategori som 

sjukvårdspersonalen var verksam inom hade en påverkan på hur bekväma patienterna kände sig 

med att ifrågasätta handhygienen. Patienterna var mer villiga att ifrågasätta en sjuksköterskas 

handhygien än en läkares (Wu et al. 2013; Kim et al. 2015). Slutligen var kvinnor mer villiga 

att ifrågasätta sjuksköterskors handhygien än män (Seale et al. 2015) i jämförelse med en annan 

studie där män var mer villiga att ifrågasätta (Pan et al. 2013). 

 

Att involveras i handhygienrutiner 

 

Flertalet patienter önskade en mer omfattande information om handhygien och handdesinfekt-

ionsmedel vid inskrivning eller under sin vårdtid som ett sätt att involveras i handhygienrutiner 

(Pittet et al. 2011; Thirkell et al. 2018), samtidigt som patienter uppgav att den information de 

fått angående handhygien varit bristfällig (Wu et al. 2013). Endast en låg andel var nöjda med 

informationen om handhygien och ansåg att informationen var tillräcklig. Däremot svarade 

samtliga av den låga andelen patienter som var nöjda med informationen de tilldelats att de 
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endast fått informationen från sjuksköterskor (Seale et al 2015). Vidare uppgav patienterna att 

de kan tänka sig att involveras i handhygienrutiner (Seale et al. 2013; Ardizzone et al. 2013; 

Pittet et al. 2011), det framkom även att patienter som var yrkesverksamma var mer benägna 

till att involveras i handhygienrutiner som kan bidra till att minska smittspridningen (Seale et 

al. 2013). Ingen patient nekade helt till att involveras i handhygienrutiner (Seale et al. (2015).  

 

För att involveras uppgav patienterna att skyltar, affischer i toalettrum och fler påminnelser från 

personalen var lämpliga tillvägagångssätt för sjukvårdspersonalen att involvera patienterna. Det 

framkom även som förslag från patienterna att videoklipp med påminnelser om handhygien var 

ett alternativ till att få ta del av information (Ardizzone et al. 2013), samtidigt påpekades tyng-

den av muntlig information angående handhygien och inte bara skriftlig (Seale et al. 2015; Pittet 

et al. 2011). Patienterna önskade också personliga handdesinfektionsmedel att förbruka (Ardiz-

zone et al. 2013; Pittet et al. 2011), där en medelhög andel av patienterna uppgav att de skulle 

be besökare att använda handdesinfektionsmedlet om de fick tillgång till detta (Pittet et al. 

2011). De patienter som var villiga att medverka i interventioner angående sjukvårdspersona-

lens handhygien uppgav flera alternativ vilka de ansåg vara lämpliga att involveras i. Intervent-

ioner som patienterna uppfattade som lämpliga att medverka i gav en rangordning av följande: 

en utvärdering om sjukvårdspersonalens handhygien vid utskrivning, regelbundna utvärde-

ringar under vårdtiden och att fråga sjukvårdspersonalen om handhygienen personligen. En låg 

andel av de tillfrågade patienterna ansåg inga av dessa alternativ som lämpliga att involveras i 

(Kim et al. 2015).  

   

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienternas erfarenhet av den egna och sjukvårds-

personalens handhygien inom somatisk slutenvård. Resultatet i litteraturstudien visade att pati-

enter är positivt inställda till att involveras och ta del av den kunskap som finns om handhygien. 

Däremot upplever patienterna en svårighet att ifrågasätta sjukvårdspersonalens handhygien på 

grund av osäkerhet, auktoritet och en rädsla att förstöra relationen till sjukvårdspersonalen. Pa-

tienter upplever dessutom en större känsla av säkerhet vid observation av sjukvårdspersonalens 

handhygien och önskar mer information samt utbildning angående handhygien. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienternas subjektiva bedömning var att de tvät-

tade händerna i mindre utsträckning när de var inneliggande på en vårdavdelning än vad de 

vanligtvis gjorde i exempelvis hemmiljön. Däremot visade litteraturstudien på att en hög andel 

av patienterna hade en god teoretisk kunskap om handhygien. Att patienter har en god teoretisk 

kunskap om handhygien styrker Sunkesula et al. (2015) i sin studie, däremot var patienternas 

subjektiva bedömning att de utförde handhygien oftare på sjukhus än hemma. Det visade sig 

under observationerna att patienterna endast tvättade händerna 10 procent av de gånger som de 

borde ha utfört handhygien. Vid tillfällen när patienterna anlände till eller från sina rum utfördes 

handhygien endast hos en procent av de som observerades. Vid ett senare tillfälle i studien 

utfördes en intervention på de avdelningar där observationerna utfördes. Desinfektionsservetter 

placerades på olika ställen som patienterna kunde förbruka och ställdes även på patienternas 

matbrickor. Transportpersonal upplystes om att de gärna fick fråga om patienterna ville utföra 

handhygien innan de transporterades och sjuksköterskor ombads att undervisa och påminna 

patienterna att utföra handhygien. I samband med interventionerna ökade utförandet av hand-

hygien från 10 procent till 79 procent, vid måltid observerades en markant ökning från att ingen 
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observerats utföra handhygien till att drygt hälften utförde handhygien (Sunkesula et al 2015). 

Detta kan visa på att den subjektiva bedömningen inte alltid stämmer överens med en objektiv 

bedömning och att den subjektiva bedömningen helt enkelt kan vara baserad på individens kun-

skapsnivå. Trots att patienterna uppvisat en god teoretisk kunskap om handhygien kan kun-

skapen i praktiken vara svår att omsätta. Detta kan ge en indikation på att patienter faktiskt är i 

behov av en mer systematisk undervisning gällande handhygien, vilket litteraturstudien lyft 

fram att patienter önskar. Litteraturstudien har samtidigt visat att patienter är medvetna om att 

handhygien är lika viktigt inom vårdmiljön som hemma. Trots att patienterna anser att utföran-

det av handhygien är lika viktigt på sjukhus som hemma brister de i utförandet av handhygien. 

Möjligtvis skapas tillfällen på en vårdavdelning som vanligtvis inte förekommer i hemmiljön, 

då de plötsligt delar på utrymmen med ett stort antal människor. 

 

Det har ytterligare visat sig i litteraturstudiens resultat att patienter önskar utbildning inom 

handhygien. Det framkommer förslag till att involveras, exempelvis att tillgodoses med muntlig 

information, skyltar, påminnelser och videoklipp. Rai et al. (2017) har visat på att en enkel 

patientutbildning kan öka patienternas kunskap om hur en god handhygien upprätthålls. Under-

visningen utfördes i form av muntlig information om fem specifika tillfällen då det är lämpligt 

för patienten att göra rent händerna, vilka var: före måltid, efter toalettbesök, vid förflyttning 

från och till rummet, före och efter eventuell kontakt med sår och apparater samt när vårdper-

sonal kommer in eller lämnar rummet. Patienterna blev också tilldelade ett varsitt handdesin-

fektionsmedel. Resultatet blev en betydande skillnad i förbrukningen av handdesinfektionsme-

del jämfört med den patientgrupp som inte fick någon muntlig information utan endast hand-

desinfektionsmedel (Rai et al. 2017). Vid utvärdering om muntlig kontra skriftlig information 

om VRI så framkommer ingen skillnad i vilket alternativ som bäst förmedlar kunskap. Grad av 

tidigare utbildning har istället en påverkan på hur väl patienten tar till sig skriftlig information 

och hur väl de lägger märke till informationen (Bo et al. 2015). Detta kan visa på att både 

muntlig och skriftlig information är lika lämpliga metoder när kunskap ska förmedlas och att 

det kan vara högst individuellt hur patienter tar till sig kunskap beroende på bland annat tidigare 

utbildning. För att förmedla kunskap bör informationen anpassas utefter patientens förutsätt-

ningar och möjligtvis kan flera undervisningsformer användas. Patienternas egna förslag som 

framkom i studien om hur de önskar involveras kan vara en bra vägledning för hur budskapet 

ska spridas på bästa sätt. 

 

De resultat som litteraturstudien har gett stödjer att patienter vill se ett större inflytande i vården. 

Ringdal et al. (2017) hävdar att patienter i en hög grad vill vara involverade inom vården genom 

kunskap, att få sin röst hörd och att få göra egna val. Däremot spelar obalans i maktfördelning 

samt patienternas osäkerhet en roll i hur patienter vågar ta del av och engagera sig i vårdrelate-

rade frågor (Ringdal et. al 2017). Vidare har Yeh et al. (2018) påvisat en relation mellan pati-

enters delaktighet och inflytande och hur detta påverkar den positiva inställningen till vården. 

Samtidigt kan den ökade delaktigheten göra en positiv inverkan på hälsan och kostnader inom 

vården (Yeh et al. 2018). Att patienter känner en större känsla av säkerhet vid vetskapen om 

hur handhygien utförs visar på en medvetenhet om dess betydelse samt att patienten faktiskt ser 

och hör sjukvårdspersonalens agerande. Då den ökade delaktigheten kan förbättra inställningen 

till vården, hälsan och vårdkostnader så talar det för att engagerade patienter är ett vinnande 

koncept på flera plan. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att patienternas vilja att ifrågasätta var beroende 

av olika omständigheter. Att de upplevde känslan av att inte vilja ifrågasätta berodde bland 

annat på att det inte ansåg att det var en patients roll att ifrågasätta, sjukvårdspersonalens auk-

toritära attityd och rädsla för att påverka relationen negativt. Relationen mellan patient och 
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sjuksköterska formas enligt Wiechula et al. (2015) utifrån förväntningar gentemot varandra. 

Även om patienten inte litar på vårdsystemet finns en stor tillit till sjuksköterskan. För att pati-

enten ska kunna utveckla en relation som bygger på ett förtroende för sjuksköterskan krävs att 

patienten känner sig värderad som individ, får adekvat information och att kommunikationen i 

förhållande till sjuksköterskan sker med ömsesidig respekt. Fysisk och psykisk säkerhet är även 

en viktig byggsten för att skapa en god relation. Sjuksköterskans engagemang i dialogen bidrar 

till känslan av att en god kommunikation tillhandahålls (Wiechula et al. 2015). I litteraturstu-

dien framkom att patienter av olika anledningar känner en osäkerhet inför att ifrågasätta sjuk-

vårdspersonalen angående hygienrutiner och då sjukvårdspersonalen uttrycker uppskattning bi-

drar det däremot till en större vilja att ifrågasätta. Vidare påvisade resultatet i litteraturstudien 

att av de patienter som var villiga att ifrågasätta sjukvårdspersonalens handhygien så var det en 

större andel som skulle ifrågasätta sjuksköterskans hellre än en läkares. 

 

Genom att sjukvårdspersonalen använder sig av olika strategier kan patienter påverkas till att 

uppleva en bättre relation och därigenom kan deras delaktighet stärkas. Detta kan tänkas med-

föra att patienterna upplever det lättare att kommunicera och fråga sjukvårdspersonalen om 

eventuella funderingar. Att patienter hellre ifrågasätter en sjuksköterskas handhygien än en lä-

kares kan möjligen bero på flera anledningar, som exempelvis att sjuksköterskan är mer invol-

verad i omvårdnad och därav träffar patienten i större utsträckning. Det kan även tänkas bero 

på den hierarkiska ordningen vilket medför att de inte vill ifrågasätta läkaren. 

 

Patienterna i litteraturstudien uppgav att de observerar sjukvårdspersonalens handhygien, och 

många patienter instämde till att observation av vårdpersonalens handhygien är ett lämpligt sätt 

att involveras på. Det framkom även att då patienterna hade möjlighet att observera handhygi-

enen ökade känslan av säkerhet. Att patienter observerar sin vård som ett sätt att medverka på 

styrks i Tobiano et al. (2016) studie. Det framkommer i studien att patienters medverkan i vår-

den är individuell och att observation av sjukvårdspersonalen samt vårdmiljön är ett sätt som 

patienter medverkar på för att säkerställa sin egna säkerhet (Tobiano et al. 2016). Känslan av 

säkerhet under en sjukhusvistelse styrs enligt Mollon (2014) bland annat av patienters uppfatt-

ning om vårdpersonalens kunskap och kompetens. När kunskap förs vidare till patienten genom 

utbildning ökar dessutom känslan av säkerhet. Tillit till sjuksköterskan bidrar på samma sätt till 

känslan av säkerhet, där beteenden som styrker sjuksköterskans engagemang i patientens väl-

mående är en viktig aspekt (Mollon 2014). Att observera sjukvårdspersonalen är ett lämpligt 

sätt att gå tillväga för patienter, vilket framkommer vara en strategi patienter förhåller sig till 

för att trygga sin säkerhet. Eftersom observationen inte enbart skulle kunna leda till ökad följ-

samhet hos sjukvårdspersonalen, utan även påverka till att patienterna upplever sin vård som 

säkrare, kan observation vara ett lämpligt sätt att involvera patienter på. Utöver de två nämnda 

fördelarna kan även implikation av patienters observation i avseende till sjukvårdspersonalens 

handhygien medverka till en förståelse för patienterna om när och hur handhygien ska utföras, 

vilket i sin tur kan påverka till att patienternas handhygien förbättras. 

 

Att implementera patienten som observant är enligt Lee et al. (2016) ett kostnadsbesparande 

och effektivt sätt att öka följsamheten av handhygien bland sjukvårdspersonal. Samtidigt invol-

veras patienterna i vården vilket ökar vårdkvaliteten. (Lee et al. 2016). Vidare bevisar O’Hara 

et al. (2018) samma påstående, patienten är en oumbärlig källa och kan föra vidare observat-

ioner som sällan är lätta att se som verksam inom vården. Genom att ge patienten möjligheten 

att rapportera avvikelser så kan patientperspektivet lyftas fram. Det framkom att var tionde 

patient kunde ge värdefull information om säkerhetsavvikelser som var av den grad att vård-
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skador kunde ha inträffat (O’Hara et al. 2018). Att patienter i hög grad vill observera sjukvårds-

personalens handhygien kan möjligen ha kopplingar till en ökad förståelse för dagens utma-

ningar i form av smittspridning och VRI. 

 

Litteraturstudien lyfte även att patienter som tidigare varit drabbade av VRI övervägde just 

sjukvårdspersonalens handhygien vid val av sjukhus. Enligt Currie et al. (2018) uppfattar pati-

enter med erfarenhet av VRI att sjukvårdspersonalen brister i kunskapen i relation till VRI, 

vilket de upplever genom att personalen uppfattas som osäker och orolig. Patienter vilka drab-

bats av VRI har rapporterat om att de tillgodosetts med adekvat information och att de även på 

egen hand sökt kunskap om VRI (Currie et al. 2018). Detta kan vara en möjlig förklaring till 

varför patienter med tidigare erfarenhet av VRI är mer observanta gällande sjukvårdspersona-

lens handhygien. Möjligtvis har de tillgodosetts med information om handhygienens betydelse 

från antingen sjukvårdspersonal eller själva sökt informationen vilket påverkar dem till att ob-

servera handhygienen hos sjukvårdspersonalen för den egna säkerheten. 

 

Metoddiskussion 

  

Litteraturstudien har genomförts enligt Polit och Beck (2017) nio steg. Genom att använda Polit 

och Beck (2017) nio steg medverkar det till att litteraturstudiens utformning och tillvägagångs-

sätt tydligt kan följas vilket bidrar till litteraturstudiens replikerbarhet (Polit & Beck 2017). Till 

att börja med begränsades tidsintervallen för litteraturstudien till fem år för att presentera aktuell 

forskning inom området men på grund av otillräckligt antal artiklar utökades tidsintervallen 

istället till åtta år. 

 

För att öka validiteten av litteraturöversikten användes mer än en databas. Databaser valda för 

studien var Cinahl och Pubmed vilka anses vara de mest lämpade för forskning inom omvård-

nad (Polit & Beck 2017). Sökorden “Hand hygiene”, “Handwashing” och “Hand disinfection” 

sattes i kombination med ”OR” emellan för att bredda sökningen, eftersom artiklarna är index-

erade med olika nyckelord när de syftar på handhygien. Ytterligare sattes “Patient experience”, 

“Patient attitude”, “Patient participation” och “Patient experience” i samma slags kombination 

för att fånga upp patientperspektiv. Ordet Nurs* användes i databasen Pubmed. Pubmed som 

databas är en medicinsk inriktad databas och för att fånga upp artiklar där sjuksköterskor varit 

verksamma användes Nurs*. Studieförfattarna har strävat efter att använda samma sökord men 

på grund av att de två använda databaserna indexerat ämnesorden annorlunda har detta inte 

uppnåtts. Däremot har detta eftersträvats och innebörden i orden har varit densamma. Sökorden 

har använts på samma sätt inom båda databaser för att hålla en kontinuitet. 

 

Genom att de utvalda artiklarna i litteraturstudien granskats och analyserats både individuellt 

och gemensamt har det inneburit att artiklarna svarat till studiens syfte. En ytterligare styrka i 

litteraturstudien är att den är skriven av två författare. Studieförfattarna medverkade även i en 

handledningsgrupp där litteraturstudien diskuterades. Samtliga artiklars resultat som givits en 

plats i denna litteraturstudie har varit av kvantitativ metod vilket möjliggjort ett stort antal del-

tagare som möjligtvis kan stärka generaliserbarheten (Polit & Beck 2017), det kan även tänkas 

ses som en svaghet på grund av att patienternas erfarenhet av handhygien varit av smalare ka-

raktär då specifika frågor behandlats i studierna. Forskningen i de inkluderande studierna har 

bedrivits i sex olika länder som är uppdelade inom fyra olika kontinenter vilket tyder på att 

patienternas uppfattning möjligtvis kan generaliseras internationellt. Eftersom samtliga artiklar 

var av kvantitativ karaktär med en stor del av resultatet i procentform skapades en uppdelning 
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av procentsatserna. Genom uppdelning av procentsatserna i fyra delar bidrog det till att tydlig-

göra sammanställningen av resultatet och för att underlätta avläsningen i resultatdelen. Däremot 

kan en uppdelning påverka resultatet då det inte framgår utifrån uppdelningen det exakta pro-

centtalet i resultatet. Vidare användes ett svensk-engelskt lexikon då båda studieförfattarnas 

modersmål var svenska för att säkerställa en korrekt översättning, trots detta kan eventuella 

missförstånd uppstått. 

 

Klinisk betydelse 

 

Eftersom sjukvårdspersonal arbetar efter lagar som står för att öka både patientsäkerhet och 

patientdelaktighet kan involvering av patienter angående handhygien vara nästa steg i 

förebyggandet av smittspridning och VRI. Sjuksköterskan kan dessutom med litteraturstudiens 

resultat få en förståelse för hur patienter reflekterar över svårigheter och bjuda in till att 

observera och ifrågasätta. Då det i resultatet framkom önskemål om mer information gällande 

handdesinfektionsmedel och förslag på hur patienter kan bli påminda så kan sjuksköterskan 

använda resultatet för undervisning av patienter. En enkel undervisningsform vid inskrivning 

om hur och när patienter behöver göra rent händerna kan öka kunskapen. Slutligen bör 

sjuksköterskan vara ett föredöme gällande handhygien och infektionsprevention och för att öka 

patientens känsla av säkerhet bör sjuksköterskan utföra handhygien inne hos patienten. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

För att på ett bra sätt kunna implementera handhygienrutiner hos patienter inom den somatiska 

slutenvården bör vidare forskning om patienters kunskap, erfarenhet och attityd till handhygien 

undersökas. Eftersom litteraturstudien bygger på kvantitativa artiklar skulle liknande forskning 

vara aktuell att bedriva genom kvalitativa metoder, för en djupare förståelse av patienternas 

erfarenhet. Utöver detta skulle forskning angående sjuksköterskors attityd och erfarenhet av 

handhygienrutiner relaterat till patienter vara aktuellt att undersöka. Genom att undersöka sjuk-

sköterskors attityder och erfarenheter kan kunskap om att involvera patienter i handhygienruti-

ner från sjuksköterskans perspektiv framgå. Att undersöka fenomenet från olika perspektiv kan 

ge en djupare kunskap, vilket kan leda till att utveckla bra strategier för att få patienter att in-

volveras i handhygienrutiner där följsamheten hos både sjukvårdspersonal och patienter efter-

följs.  

 

Slutsats 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att patienternas attityd till att involveras i handhygienrutiner 

är positiva. Det framkommer även att patienter saknar information från sjukvårdspersonalen 

om handhygien och att patienter som kan observera sjukvårdspersonalens handhygien upplever 

en större känsla av säkerhet. Slutsatsen är att patienter vill involveras i handhygienrutiner och 

detta uppger de kan åstadkommas på flera sätt. Genom information, påminnelser, undervisning, 

videoklipp, skyltar och affischer ökar chansen att patienterna tar till sig av information om 

handhygien. Vidare uppgav patienter att de observerar sjukvårdspersonalens handhygien. Pati-

enterna var också positiva till att involveras i handhygienrutiner där de skulle uppmana sjuk-

vårdspersonalen att utföra handhygien, om förslaget kom från sjukvårdspersonalen. 
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lens handhygien men en tredjedel 
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Patienter som nyligen legat på sjukhus ingick i studien.  

Bortfall: Ej angivet. 

Dataanalys: SPSS Software. 

När patienter kunde observera att 
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Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Enkätfrågor med 19 frågor som samlades in vid 2 

tillfällen. Två olika grupper, en aktiv och en kontrollgrupp. 

Urval: 60 stycken deltog i studien. Patienter som genomgått kirur-

giska operationer medverkade i studien. 

Bortfall: 12 stycken. 60 patienter svarade vid första tillfället och 

48 patienter vid andra tillfället efter interventionen. 

Dataanalys: Wilcoxom signed-rank test, Mann-Whitney U test, 

Kruskal-Wallis test. 

 

Resultatet visade på att endast tre 

patienter kände att de vågade ifrå-

gasätta sjukvårdspersonalens hand-

hygien. Det visade även att patien-

ter var positiva och villiga att ifrå-

gasätta om de kände att det upp-

skattades av sjukvårdspersonalen. 
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söka sjukvårdsper-

sonalens och pati-

enternas attityder 

till handhygien. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Data samlades in under en 35 dagars period från 

november till december 2016. Enkäter delades ut före intervent-

ionen till patienter och personal samt efter interventionen till per-

sonal. 

Urval: 31 stycken deltog i studien, 10 patienter, 10 sjukvårdsper-

sonal och 11 från sjukhusledningen. Patienter och personal som 

befann sig på en onkologisk avdelning medverkade i studien. 

Bortfall: Ej angivet. 

Dataanalys: Trend analysis. 

Av patienterna saknade 70% in-

formation om infektionsprevention 

men ansåg att sjukhuset höll en god 

standard i relation till handhygien. 

Hälften av deltagarna kunde tänka 

sig att fråga sjukvårdspersonalen 

om de hade tvättat händerna innan 

patientkontakt. 

Wu, K. S., Lee, S. 

S. J., Chen, J. K., 

Tsai, H. C., Li, C. 

H., Chao, H. L., 

Chou, H. C., Chen, 

Y. J., Ke, C. M., 

Huang, Y. H., Sy, 

C. L., Tseng, Y. T., 

Chen, Y. S. 

 

(2013) Taiwan 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

patienternas och fa-

miljemedlemmar-

nas attityder och 

uppfattningar om 

handhygien. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Enkätutdelning under en tvåveckorsperiod 

Urval: 809 stycken deltog i studien, 303 patienter och 556 familje-

medlemmar.  

Patienter med familj inneliggande på medicinsk, kirurgisk, pedia-

trisk eller gynekologisk avdelning ingick i studien.  

Bortfall: Ej angivet. 

Dataanalys: Wilcoxom signed-rank test. 

Majoriteten av patienterna såg 

handhygien som en viktig och bety-

dande aspekt vid val av sjukhus. 

Deltagarna saknade adekvat in-

formation om handhygien. Chansen 

att de skulle fråga en sjuksköterska 

eller läkare om de tvättat händerna 

ökade ifall de visste att det var upp-

skattat. 

 

 

 

 

 

 


