
                                                   
 

 

 

  

Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning 

av basala hygienrutiner 
En litteraturstudie 

 

Factors that influence the nurse’s application of basic hygiene routines 

A literature study  

 

Emma Månsson 

Moa Nilsson  

 

 
 
 
 

 
 
 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 
Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 
Grundnivå/15hp 
Handledare: Anette Granlund och Lisa Hällsten 
Examinerande lärare: Ingela Karlsson och Annika Skoogh 
Inlämningsdatum: 2019-05-28 



                                                   
 

SAMMANFATTNING       
 
Titel:              Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner 
                       - En litteratur studie 
                       Factors that influence the nurse’s application of basic hygiene routines 
                       - A literature study 
 
Fakultet:         Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
 
Institution:      Institutionen för Hälsovetenskaper 
 
Ämne:             Omvårdnad 
 
Kurs:               Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå 
 
Författare:       Emma Månsson och Moa Nilsson 
 
Handledare:    Anette Granlund och Lisa Hällsten 
 
Sidor:              21sidor+ bilaga 
 
Nyckelord: Basala hygienrutiner, följsamhet gentemot riktlinjer, sjuksköterskor och 
vårdrelaterade infektioner.  

 

 
	

Introduktion: Vårdrelaterade infektioner är ett tillstånd som uppkommer vid vårdrelaterat 
arbete eller från vårdpersonal via en människa till en annan. Interventioner mot 
smittspridning grundar sig i riktlinjer för basala hygienrutiner. Trots rutiner och riktlinjer 
angående basala hygienrutiners tillämpning följs det inte alltid av vårdpersonal. Syftet: 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av 
de basala hygienrutinerna. Metod: Litteraturstudien följde Polit och Becks (2016) nio stegs 
process. I databaserna Pudmed och CINHAL valdes 9 artiklar ut. Majoriteten av de 9 
artiklarna var av kvantitativ metod. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudteman som 
beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av de basala hygienrutinerna. 
Vilka var: arbetsklimat och arbetsplats- kulturens påverkan på följsamhet, hinder i 
vårdmiljöns påverkan på följsamhet, kunskap och utbildningens påverkan på följsamhet 
samt ledarskapets påverkan på följsamhet. Slutsats: Flertal olika faktorer påverkade 
sjuksköterskans tillämpning av de basala hygienrutinerna.  
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Introduktion 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste typen av vårdskada globalt och ett 
växande problem inom vården (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). Vårdrelaterade 
infektioner orsakar ett mänskligt lidande för de drabbade patienterna och stora kostnader för 
samhället. VRI är en infektion som uppkommer hos en individ under slutenvården eller till 
följd av omvårdnad i övrig vård och omsorg (Socialstyrelsen 2018). I förebyggande arbete 
mot uppkomsten av vårdrelaterade infektioner är en förbättrad vårdhygien en avgörande och 
viktig faktor (Folkhälsomyndigheten 2016). Den vanligaste smittkällan inom sjukvården är 
via hälso- och sjukvårdspersonalens händer. För att undvika att smitta förs vidare bör rutiner 
för korrekt handhygien utföras (Kapil et al. 2015). Sjuksköterskors följsamhet till 
evidensbaserade riktlinjer angående basala hygienrutiner är det mest effetiva sättet att 
förhindra uppkomsten av VRI. Brister förekommer i följsamheten av de basala 
hygienrutinerna inom hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Landsting 2018), 
vilket leder till ökad risk att utsätta patienter samt vårdpersonal för vårdrelaterade infektioner 
(Socialstyrelsen 2016).  
 

Bakgrund  
 
Historia 
Semmelweis (1818–1865) var en av de första personerna att uppmärksamma betydelsen av 
hygien på ett sjukhus i Wien, Österrike. Han insåg vikten i tillämpning av handtvätt vilket 
bidrog till en reducering av mortaliteten på kliniken från 10 % till 2 %. Detta 
uppmärksammades inte av det medicinska samhället förrän långt senare (Contro & Jauniaux 
2017). Florence Nightingale har spelat en stor roll i utveckling av vårdhygien. Hennes arbete 
bestod av att belysa bristerna inom hygien och arbetade därefter ut en åtgärdsplan. 
Nightingale var verksam under Krimkriget åren 1854-1856. Innan Nightingale kom till 
sjukhuset var förhållandena förfärliga, det var en smutsig miljö där avfallshanteringen inte 
sköttes, maten var dålig och misär fanns överallt. Nightingale ansåg att förutsättningar för att 
en patient ska kunna tillfriskna behövs bland annat frisk luft, dagsljus, hälsosam kost samt 
rena lokaler. Även omvårdnadsjournaler utvecklades och följdes noggrant. Nightingales 
förändring av hygienrutiner och miljö bidrog till en minskad dödlighet från 42,7 % i början 
av 1855 till 2,2 % i mitten av 1855. Nightingale identifierade hur VRI uppstod och skapade 
sedan omvårdnadsinterventioner (Tammelin & Qvarfordt 2015).  
 
Vårdrelaterade infektioner 
En VRI beskrivs som: ” En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en 
person under slutenvården eller till följd av diagnostisk, behandling eller omvårdnad inom 
övrig vård och omsorg.” (Socialstyrelsen 2018).  
 
Den genomsnittliga vårdtiden för VRI är sex vårddygn. När en patient drabbas av en 
vårdrelaterad infektion kan sjukhusvistelsen bli förlängd med upp till 21 vårddygn. I Sverige 
drabbas cirka 65 000 patienter varje år av en VRI, bland dessa avlider cirka 1500 patienter till 
följd av en vårdrelaterade infektion (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). En minskning 
på 30 % av alla infektionerna skulle bidra till en minskning med 225 000 vårddygn, vilket i 
sin tur skulle motsvara en reducering på 2 miljarder kronor årligen. Förutom stigande 
kostnader och förlängd vårdtid innebär vårdrelaterade infektioner ett ökat lidande för 
patienten. Det kan visa sig i en temporär skada, bestående skada eller patientens död 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2017). Både nationellt och internationellt anses 
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förhindrandet av VRI och smittspridning som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. 
Vårdrelaterade infektioner är trots den kunskap och utbildning som finns idag, det största 
hotet mot patientens säkerhet (Folkshälsomyndigheten 2016).  
 
Urinvägsinfektioner har länge varit den vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige, 
tillsammans med postoperativa sårinfektioner och pneumonier (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2017). Enligt forskning av Tammelin och Qvarfordt (2015) finns det definierat 
fyra olika kategorier av VRI: Kirurgisk infektion som uppkommer inom 30 dagar efter en 
operation. En infektion som är relaterad till en åtgärd som utförts av  hälso- och 
sjukvårdspersonal, exempelvis urinvägsinfektion associerad med urinvägskateter. 
Läkemedelsbehandling som leder till infektion, exempelvis antibiotika som kan leda till 
Clostridium difficile. Samt en infektion som uppträder 48 timmar efter ankomst till sjukhus 
som inte innefattar de övriga kategorierna (Tammelin & Qvarfordt  2015). 
 
Smittspridning 
Smittskyddslagen (SFS 2004:168) beskriver smitta som något överförbart mellan människor. 
En spridd smitta kan orsaka besvärligt lidande och långvariga konsekvenser för individen. 
Hälso- och sjukvårdspersonal har till skyldighet att informera samt rådgiva om vilka åtgärder 
som bör vidtas för att skydda mot smitta. Förebyggande interventioner mot smittspridning 
ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Åtgärderna skall även inrikta sig på att 
respektera individens integritet (SFS 2004:168).  

Spridningen av smitta kan ske på olika sätt, exempelvis via kontakt. Kontaktsmitta delas in i 
två olika kategorier, direkt och indirekt. Vid direkt kontaktsmitta överförs smittämne direkt 
mellan två individer, där ena individen är infekterad eller bärare av en bakterie. När en smitta 
överförs från en person till en annan via händer, kläder eller föremål är det en indirekt 
kontaktsmitta (Folkhälsomyndigheten 2010). Kapil et al. (2015) beskriver att händer är den 
största och vanligaste smittkällan inom sjukvården. På hälso- och sjukvårdspersonalens 
händer påvisades det 100 olika kolonier av bakterier under arbete på sjukhus. För att undvika 
att bakterier förs över från en individ till en annan, bör basala hygienrutiner tillämpas av 
vårdpersonal (Kapil et al. 2015).  

Basala hygienrutiner  
Tusentals människor dör varje dag runt om i världen på grund av infektioner förvärvade av 
sjukvården. Händerna används främst under omvårdnadsarbetet och är även den 
huvudsakliga smittkällan för bakterier. Handhygien är därför den viktigaste åtgärden för att 
undvika överföring av bakterier och förhindrandet av vårdrelaterade infektioner (World 
Health Organization 2009). World Health Organization (2018) har tagit fram internationella 
riktlinjer för handhygien och de fem viktigaste momenten när de ska tillämpas. Innan 
beröring av patienten, före rena eller aseptiska procedurer, efter exponering av kroppsvätskor, 
när det skett kontakt med en patient och efter beröring av patientens omgivning. De ska utan 
svårighet kunna tillämpas i arbetet och vara enkla att lära (World Health Organization 2018).  
 
Basala hygienrutiner ska tillämpas enligt SOSFS (2015:10) i den verksamhet där det 
förekommer fysisk kontakt med patienter. Finns det risk för överföring av smittämne ska 
vårdpersonal alltid använda lämpliga arbetskläder, vilket innefattar att ärmen ska sluta över 
armbågen. Det är viktigt att arbetskläderna är rena från smuts och kroppsvätskor under 
arbetspasset. Riskerar arbetskläderna att komma i kontakt med kroppsvätskor där vård- och 
omsorgsarbete bedrivs ska plastförkläde eller skyddsrock appliceras. Under arbetspasset ska 
vårdpersonal vara fria ifrån smycken, armbandsur, bandage och stödskenor. Naglarna ska 
vara korta och inte bära konstgjort material exempelvis nagellack eller lösnaglar. 
Vårdpersonalens händer ska tvättas med vatten och tvål innan desinfektion, detta om 
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händerna är eller förmodas vara smutsiga. Vid varje möte där det kommer ske patientnära 
kontakt ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och 
efter vård- och omsorgsarbete. Det beskrivs även att användningen av skyddshandskar ska 
tillämpas om händerna riskerar någon form av beröring av kroppsvätskor under vård- och 
omsorgsmoment. Dessa handskar är avsedda för engångsbruk och endast lämpade för en 
patient (SOSFS 2015:10). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hygienrutiner tillämpas i den 
verksamhet som innefattar hälso- och sjukvård (SFS 2017:30). Trots riktlinjer, rutiner och lag 
angående basala hygienrutiners tillämpning är det endast 74 % av vårdpersonal som följer 
basala hygienrutiner och klädregler (Socialstyrelsen 2015).  
 
Sjuksköterskans ansvar 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan arbeta utifrån att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ingår det i sjuksköterskans profession att ge god 
vård och förebygga ohälsa. Det innefattar bland annat att vården och hygienen skall vara av 
god kvalitet. I verksamhet där det bedrivs hälso- och sjukvård skall utrustning finnas 
lättillgänglig för att kunna göra det möjligt att utföra en god vård. Detta ligger till grund för 
att öka patientsäkerheten (SFS 2017:30).  
 
En yrkesverksam sjuksköterska arbetar utifrån sex kärnkompetenser, där en av de är säker 
vård och en annan innefattar evidensbaserad vård. Fokus i arbetet ska kretsa kring 
patientsäkerhet genom att identifiera risker och arbeta proaktivt för att minimera förekomsten 
av negativa företeelser. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha en handlingsberedskap i 
förebyggande syfte ifall patienter drabbas eller riskeras att bli drabbad av en vårdskada. En 
vårdskada eller risk för uppkomst ska rapporteras av ansvarig sjuksköterska (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). Rapporteringen sker till inspektion av vård och omsorg (IVO) 
snarast efter en vårdskada har inträffat. Syftet med rapportering är att beskriva en vårdskada 
under ett händelseförlopp och undvika att samma händelse inträffar igen. Det är varje 
vårdgivares skyldighet att vidta åtgärder och utreda händelser (SFS 2010:659).  
 
Förbättringskunskap är ytterligare en kärnkompetens som sjuksköterskan bör tillämpa. Det 
innebär att utveckla omvårdnaden utifrån patientens behov samt resurser. Identifiera problem 
och risker, reflektera över befinitliga rutiner och metoder samt införa ny kunskap och nytt 
arbetssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2017). För att ett färre antal patienter ska drabbas av 
en vårdrelaterad infektion är arbetet med förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande 
faktor (Folkhälsomyndigheten 2016).  
 
Problemformulering 
Vårdrelaterade infektioner är vanligt förekommande och ett problem i dagens sjukvård. 
Förutom att det ger extra vårddygn och stigande kostnad så leder det till ökat lidande för 
patienten. Det har framkommit att flera av de vårdrelaterade infektionerna hade kunnat 
förebyggas. Det finns nationella och internationella riktlinjer framtaget för hur och när basala 
hygienrutiner ska tillämpas vid kontakt med patient. Dock förekommer infektioner hos 
patienter på grund av det bristande omvårdnadsarbetet som sker via hälso- och 
sjukvårdspersonal. Genom att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av 
de basala hygienrutinerna kan det öka förståelsen i den kliniska verksamheten. Detta kan leda 
till ett betydande arbete i förhindrandet av vårdrelaterade infektioner.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av de 
basala hygienrutinerna.  
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Metod 
 
Litteraturstudie 
Metoden som användes i denna studien var en litteraturstudie. Vilket är enligt Polit och Beck 
(2016) en sammanfattning av redan förekommande forskning och kunskap inom ett valt 
område. Detta genom en strukturerad sökning och val av artiklar som sedan kritiskt granskas 
och sammanställs. Följande steg utgår från Polit och Becks niostegs process (Se figur 1). I 
Polit och Beck (2016) beskrivs denna process i nio steg där modellen har fritt översatts från 
engelska: 
 

 
Figur 1. Nio steg process för skapandet av en litteraturstudie enligt Polit och Beck 2016.	
 
Litteratursökning 
Ett syfte valdes ut till litteraturstudien utifrån ett bestämt  problemområde enligt steg 1.  
De aktuella databaserna var Pubmed och CINAHL då deras inriktning bland annat är 
omvårdnadsvetenskap och därmed var relevanta för ämnet. Sökorden som var passande för 
studiens syfte identifierades. Alla ord fick en egen sökning för att ta reda på 
forskningsområdets storlek i överensstämmelse med steg 2. Där utformades även inklusion 
och exklusionskriterier för att avgränsa området. 

Steg 1. 
Formulera ett 

syfte 
 

 

 

Steg 2. 
Ta fram 

sökstrategi och 
välj databaser 

samt identifiera 
sökord.Utforma 

kriterier. 
 

 

Steg 3. 
Identitfiera 

primärkällor 
och ta bort 
irrelevanta 

källor. 
 

 

Steg 4. 
Granska artiklar 

efter relevans 
och lämplighet. 

 
 

 

Steg 5. 
Läs relevant 
material och 

hämta 
information 

 

 

Steg 6. 
Gör en kritisk 

utvärdering och 
sammanställning 

av materialet 
 

 

Steg 7. 
Artiklarna 

kvalitetsgranskas 
 

 

Steg 8. 
Analysera, 

integrera och sök 
efter passande 

teman 
 

 

Steg 9. 
Sammanställning 

av resultatet 
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Enligt steg 3 gjordes sökningar i databaserna för att identifiera primärkällor samt borttagning 
av irrelevanta källor. Detta utfördes i PubMed med Medical Subject Headings [MeSH]. 
Sökorden som valdes översattes i Svensk MeSH. Sökningen gjordes utifrån begränsningen av 
valda datum och i kombination med AND för att minska bredden. Sökorden som användes 
var Hygiene, Guideline adherence och Nurses. (Se tabell 1). I CINAHL genomfördes 
sökningen i ‘’CINAHL Subject Headings’’ och för att identifiera vetenskapligt granskade 
artiklar valdes ‘’Peer reviewed’’ under Advanced Search. Där valdes även vilka datum som 
studien begränsades till. I CINAHL kombinerades sökorden med AND även här för att 
minska bredden. Sökorden som användes var Hygiene och Guideline adherence. (Se tabell 
2). Vid sökning i CINHAL uppkom en av artiklarna två gånger, bortfallet av dubbletten 
redovisas i tabell 2 under urval 1.  
 
Inklusions och exklusionskriterier 
Vetenskapligt granskade artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod samt artiklar 
skrivna på engelska/svenska inkluderades. Sökningar begränsades till publiceringsdatumen 
2009-01-01 till 2019-01-31 då forskning de senaste tio åren var mest aktuell för studien. 
Studien inkluderade sjuksköterskor som jobbade med patientnära kontakt på sjukhus eller 
inom hemsjukvård. Review artiklar exkluderades.  
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Tabell 1. Resultat av databassökning i Pubmed 
Pubmed Sökning Sökord Antal träffar  

 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 S1 Hygiene 
(MeSH) 

11 819    

 S2 Guideline 
Adherence 
(MeSH) 

18 167    

 S3 Nurses (MeSH) 22 891    

 S4 S1 AND S2 830    

 S5 S1 AND S2 
AND S3 

50 22 10 8 

Totalt:     22 10 8 

	
Tabell 2. Resultat av databassökning i CINAHL	
CINAHL  Sökning Sökord Antal träffar  

Peer reviewed 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

	 S1 Hygiene 
(MH) 

2008 	 	 	

	 S2 Guideline 
adherence 
(MH) 

9904 	 	 	

	 S3 S1 AND S2 50 16  4 1 

Totalt:  	 	 	 15	 4	 1 

S - Sökning 
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Urval 1 
Enligt steg 4 gjordes en granskning av artiklarnas titel och abstract. De artiklar som inte 
speglade syftet eller inte överensstämde med inklusions- och exklusionskriterierna 
avlägsnades. En orsak till att artiklar togs bort var att de inte återspeglade sjuksköterskans 
perspektiv. Totalt antal artiklar som granskades var 100 stycken varav 37 ingick till urval 1.  
 
Urval 2 
I steg 5 lästes artiklarna i sin helhet för att sedan sammanfattas och bedömas. Det innefattade 
en granskning av syfte, metod, resultat och diskussion. Totalt undersöktes 37 artiklar 
ingående för att kontrollera att de stämde överens med studiens syfte. Artiklar som enbart 
innehöll en jämförelse av följsamhet till hygienrutiner mellan hälso- och sjukvårdspersonal 
föll bort. De 14 artiklar som sedan kvalificerade sig övergick till urval 2.  
 
Urval 3 
I steg 6 gjordes en kritisk granskning av 14 utvalda artiklar. I steg 7 gjordes bedömningar för 
att säkerställa kvaliteten. Granskningen utfördes enligt Polit och Becks (2016) 
granskningsmallar ‘’Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report’’ och 
‘’Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report’’. 9 artiklar blev godkända i 
kvalitetsgranskningen och användes för att framställa studiens resultat. De 5 artiklar som 
valdes bort presenterade exempelvis inte all data, saknade någon form av etiskt övervägande, 
var av review format och utgick ifrån medicinsk ansvarig sjuksköterskas perspektiv.  
De 9 artiklar som kvarstod efter urvalsprocessen redovisades i en artikelmatris. (Se bilaga 1). 
 
Databearbetning 
Enligt steg 8 granskades artiklar efter innehåll som svarade mot syftet. Innan 
databearbetningen gjordes skrevs artiklarna ut i pappersformat. Ett systematiskt arbetssätt 
skapades genom att artiklarna numrerades från 1 till 9 i alfabetisk ordning. När innehåll som 
svarade mot syftet identifierades, ströks det under med olika färgpennor för att kunna skilja 
resultatet åt. Genom likheter i innehållet urskiljdes teman som kopplades samman med de 
olika färgerna. Tre underteman framställdes utifrån ett huvudtema för att förtydliga innehållet 
ytterligare. I fyra av artiklarna ingick andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdspersonal, 
exempelvis läkare och sjuksköteskestudenter. Det särskiljdes tydligt i resultatet av artiklarna 
när de beskrev sjuksköterskor och när det talade om annan hälso- och sjukvårdspersonal.  
Efter det följde steg 9 vilket var en sammanställning av resultatet.  
 
Forskningsetiska överväganden  
Enligt Polit och Beck (2016) ska innehållet framställas på ett objektiv sätt. Det ska finnas ett 
godkännande av etiska kommitteer samt ha etiska överväganden presenterat (Polit & Beck 
2016). All data som svarade mot syftet redovisades i litteraturstudien. Samtliga artiklar var 
peer reviewed samt manuellt kontrollerade efter etiska överväganden. Alla artiklar var enskilt 
och gemensamt granskade för att undvika eventuella misstolkningar. Författarna strävade 
efter ett objektivt arbetssätt vilket innefattade att egna erfarenheter, förförståelse och 
värderingar lades åt sidan. Litteraturstudien innehåller inte plagiering eller falsifiering då 
inget material är direkt taget utan citering eller referens. Vid främmande engelska ord och 
översättning från engelska till svenska har lexikon används för att översätta på ett korrekt 
sätt.  
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Resultat 
 
Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig i en sammanställning av 9 utvalda artiklar som 
presenterade i en artikelmatris. (Se bilaga 1). Två artiklar var av kvalitativ metod, sex artiklar 
var av kvantitativ metod och en var mixed method. Artiklarna var från Italien, Portugal, 
Nederländerna, Jordanien, USA, Schweiz och Kina. Artiklarna berörde faktorer som 
påverkade sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner. Utifrån artiklarnas resultat 
framkom fyra tydliga huvudteman, samt tillhörande underteman till det första huvudtemat. 
(Se figur 2):  
 

 
Figur 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner. 
 
Arbetsklimat och arbetsplats-kulturens påverkan på följsamhet 
I temat arbetsklimat och arbetsplats- kulturens påverkan på följsamhet framkom flera 
underteman, vilka var: tidsbrist i akuta situationer, arbetsbelastning och underbemanning 
samt attityd och inställning. Dessa beskrev faktorer som påverkade sjuksköterskans 
tillämpning av de basala hygienrutinerna. 
 
Tidsbrist i akuta situationer 
En gemensam faktor till att riktlinjerna inom basala hygienrutiner inte följdes var brist på tid 
(Battistella et al. 2017; Graveto et al. 2018; Piras et al. 2017). När akuta situationer uppstod 
brast följsamheten då behandling var tvunget att inrättas snabbt (Battistella et al. 2017; Piras 
et al. 2017). Sjuksköterskorna uppger att det tar för lång tid att uträtta korrekt handhygien i 
akuta sammanhang (Battistella et al. 2017). Det var viktigare att hastigt inrätta sig hos 
patienten i ett kritisk tillstånd än att stanna upp och utföra rutiner för handhygien (Piras et al. 
2017). En sjuksköterska på intensivvårdsavdelning uttryckte: ”it is necessary to run into the 
patient’s room immediately” och ”sometimes you can’t put things on hold to wash your 
hands.” (Piras et al. 2017, s. 14-15). Tidsbristen medförde att sjuksköterskan var tvungen att 
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aktivt göra ett val i att inte följa riktlinjerna gällande desinfektion av händer (Graveto et al. 
2018). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att handhygien tog för mycket tid när olika 
patientrelaterade uppgifter skulle utföras. Tiden för patienten prioriterades hellre av 
sjuksköterskorna än tiden för handhygien (Piras et al. 2017).  
 
Arbetsbelastning och underbemanning 
I studien av Salude- Rios och Aguilera (2017) framgick det att hög arbetsbelastning och 
underbemanning påverkade följsamheten. De klassades av sjuksköterskorna på 
intensivvårdsavdelning som de främsta faktorerna till att de basala hygienrutinerna inte 
följdes (Salude- Rios & Aguilera 2017). Scheithauer et al. (2017) visade också på att en hög 
arbetsbelastning påverkade följsamheten. Ju högre belastning i arbetet hos sjuksköterskan 
desto lägre överensstämde följsamheten till riktlinjerna för handhygien. Detta visades genom 
att det utfördes en mätning av antal handdesinfektioner hos sjuksköterskorna med hjälp av ett 
elektroniskt handdesinfektionsverktyg (Scheithauer et al. 2017). 
 
Attityd och inställning 
I flertal studier har det framgått att attityd och inställning hos sjuksköterskor var orsaker till 
att de basala hygienrutinerna påverkades (Battistella et al. 2017; Graveto et al. 2018; 
Muhammad et al. 2012; Piras et al. 2017). I studien av Muhammad et al. (2012) rankade 
sjuksköterskorna på medicinavdelning, kirurgiavdelning, intensivvårdsavdelning, 
barnavdelning och operationsavdelning deras egna inställning till att följa handtvätt. 
Medelvärdet för sjuksköterskornas inställning till handtvätt var 4,57 av 7. Därför ansågs det 
att sjuksköterskorna hade en positiv inställning till att sköta handtvätt (Muhammad et al. 
2012). Dock visades det i artikeln av Graveto et al. (2018) att ett fåtal av sjuksköterskorna 
rapporterande glömska som en anledning till att korrekt handtvätt inte utfördes. Glömskan 
grundade sig i dålig inställning hos sjuksköterskorna (Graveto et al. 2018).  
 
Attityden mot handhygien visade sig genom bristfällig respekt till regler och riktlinjer 
angående handhygien och medförde att de inte alltid följdes (Battistella et al. 2017). 
Sjuksköterskors tillämpning av handhygien påverkades av attityd, då de ansåg att huden på 
lång sikt blev irriterad och sprack (Piras et al. 2017; Salude-Rios & Aguilera 2017). 
Sjuksköterskor påtalade följande angående inställningen till handtvätt: ”handwashing causes 
hand skin damages” och ”Handwashing decreases ability to do tasks,” (Muhammad et al. 
2012, s. 645). Brist på handvårdsprodukter medförde att sjuksköterskorna inte ville tillämpa 
korrekt rutin för handhygien (Salude- Rios & Aguilera 2017).  
 
Ett fåtal sjuksköterskor påtalade att övervakning vid utförandet av hygienrutiner ökade 
följsamheten och påverkade attityden, dock framgick det av sjuksköterskorna att utan tillsyn 
av personal var inställning sämre (Piras et al. 2017). Sjuksköterskor såg till andra 
sjuksköterskor gällande när det kom till hur och när utförandet av handhygien skulle gå till, 
vilket hade en positiv inverkan på sjuksköterskors inställning angående genomförandet av 
handhygien (Piras et al. 2017).  
 
Hinder i vårdmiljöns påverkan på följsamhet 
Flertal artiklar påvisade att bristen på nödvändiga produkter gjorde det svårt att utföra basala 
hygienrutiner (Graveto et al. 2018; Piras et al. 2017; Salude-Rios & Aguilera 2017). Brist på 
handskar, desinfektionssprit samt plastförkläde begränsade sjuksköterskans möjligheter till 
att följa hygienarbetet (Piras et al. 2017; Salude-Rios & Aguilera 2017). Sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelning uttryckte: ”sometimes it takes housekeeping a whole shift to bring 
towels, soap, etc ...to the room” och ”making sure empty foam containers are replaced.” 
(Piras et al. 2017, s. 15).  
 



                                                   
 

                                                                                                                                               13 
                                                                                                                                                
 

Produkter som placerades på olämpliga platser bidrog till fördröjning av handtvätt. På grund 
av detta blev genomförandet av handtvätten tidskrävande eller utebliven (Piras et al. 2017; 
Salude-Rios & Aguilera 2017). Avsaknad av tvättställ påverkade sjuksköterskans beslut i att 
tvätta händerna med tvål och vatten (Graveto et al. 2018). Följsamheten till basala 
hygienrutiner skulle öka om lämpliga produkter fanns samt om de var placerade på relevanta 
platser (Graveto et al. 2018; Piras et al. 2017; Salude-Rios & Aguilera 2017). Piras et al. 
(2017) menade på att arbetet skulle underlätta om det fanns material på strategiskt utvalda 
platser. Sjuksköterskorna ansåg att det vore idealt att ha material som tvättställ, tvål och 
handsprit i anslutning till patientens rum (Piras et al. 2017). 
 
Kunskap och utbildningens påverkan på följsamhet 
Det visade sig i studien av Graveto et al. (2018) att det fanns bristande kunskap gällande 
riktlinjerna om de basala hygienrutinerna. Detta framgick genom att sjuksköterskorna endast 
tvättade deras händer när de var visuellt smutsiga eller hade varit i kontakt med organiska 
ämnen. Den otillräckliga kunskapen angående riktlinjerna gällande basala hygienrutiner hos 
sjuksköterskorna visades sig genom att 48% använde ringar, klockor och armband. Utöver 
arbetskläderna användes även långärmade kläder av sjuksköterskorna. Det visades sig även 
att ett fåtal av sjuksköterskorna hade nagelprodukter under arbetet (Graveto et al. 2018). 
Dock framkom det i studien av Piras et al. (2017) att sjuksköterskorna var medvetna om att 
basala hygienrutiner skyddade både dem själva, patienterna samt vårdenheten från infektioner 
(Piras et al. 2017). Även studien av Muhammad et al. (2012) visade på att sjuksköterskorna 
var medvetna om att handtvätt minskade förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Dock 
ansåg sjuksköterskorna handtvätt som frusterande och onödigt vilket kunde indikera brist på 
kunskap bland sjuksköterskor om handtvättens riktlinjer och betydelse (Muhammad et al. 
2012). Det påtalades även i artikeln av Tai et al. (2009) att sjuksköterskorna var medvetna om 
vikten av handhygien relaterat till vårdrelaterad infektioner. Detta framfördes genom att 
majoriteten av sjuksköterskorna (79%) uppskattade att mer än 5% av patienterna skulle dö 
som resultat av en vårdrelaterade infektion. Ett flertal av sjuksköterskorna (60%) bekräftade 
att 75% av alla vårdrelaterade infektioner kunde förhindras genom optimal tillämpning av 
handhygien (Tai et al. 2009).  
 
I studien av Graveto et al. (2018) tillfrågades sjuksköterskor på fyra olika medicinenheter på 
sjukhus angående deras deltagande i ett träningsprogram som innefattade preventivit arbete 
mot vårdrelaterade infektioner. Cirka hälften av sjuksköterskorna (56%) beskrev att de 
erbjudits träningstillfälle genom sjukhuset. Ett fåtal av sjuksköterskorna (2%) hade fått 
träningstillfälle, men inte genom sjukhuset. De sjuksköterskor som inte fått träningstillfälle 
nyligen (42%) visade på lägre följsamhet i förebyggande arbete mot infektioner. Alla 
deltagarna var överens om att träningstillfället borde vara obligatoriskt och ingå i 
sjuksköterskans utbildningsplan (Graveto et al. 2018).  
 
Ledarskapets påverkan på följsamhet 
Det har framkommit att ledarskap hade en positiv inverkan på sjuksköterskornas följsamhet 
till de basala hygienrutinerna (Huis et al. 2013; Lieber et al. 2014). I studien av Huis et al. 
(2013) genomfördes en studie med två olika grupper för att jämföra överensstämmelsen av 
handhygien hos sjuksköterskor före strategin, direkt efter införandet och sex månader senare.  
Kontrollgruppen fick ta del av de senaste strategierna som inkluderade utbildning, 
påminnelser och feedback gällande hur tillämpningen av de basala hygienrutierna skulle 
utföras. Kontrollgruppen hade även lätt åtkomst till produkter för att de basala 
hygienrutinerna skulle tillämpas. Experimentgruppen fick ta del av den senaste strategin samt 
interventioner baserade på social påverkan och inflytande samt ett förstärkt ledarskap. De 
båda grupperna visade en väsentlig ökning på följsamhet till de basala hygienrutinerna efter 
interventionerna. Kontrollgruppen hade ett utgångsvärde på 23%, efter interventionerna 
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visades det en procentell ökning på följsamheten till 42%, som på lång sikt ökade ytterligare 
till 46%. Experimentgruppens utgångsvärde var 20%, vilket ökade till 53% och kvarstod på 
lång sikt med 53%. Gällande användningen av smycken och långärmade kläder var 
förekomsten i både kontrollgruppen och experimentgruppen låg, men minskade något efter 
interventionerna. I kontrollgruppen minskade användningen av smycken från 15% till 11% 
efter interventionerna, som sedan visades minska till ytterligare 6% vid uppföljning av 
interventionerna efter sex månader. Experimentgruppen med ledarskapets påverkan minskade 
användandet av smycken från 15% till 5% efter interventionerna, vilket sedan visades minska 
ytterligare till 3% vid uppföljning av interventionerna efter sex månader (Huis et al. 2013).  
 
Lieber et al. (2014) beskrev i sin studie att de infördes interventioner på en  
infektionsavdelning för att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner. Interventionerna 
involverade utbildning, engagerade chefer, individuella handtvättsflaskor och en kampanj för 
att främja handhygien. Innan tillförda interventioner var följsamheten till handhygien hos 
sjuksköterskorna cirka 45%. Efter insatta interventioner ökade följsamheten till 71%, som 
sedan ökade till 85,6% ett år efter att interventionerna tillsattes. Efter ytterligare fyra år 
redovisades det att följsamheten till handhygien bland sjuksköterskorna hade sjunkit till 
60,5%. Ledarskapet förändrades sedan på en annan infektionsavdelning. Förändringen 
innebar att den ledande förebilden inom hygien lämnade enheten, där det gjordes en 
jämförselse på följsamheten före och efter att ledarskapet gick förlorat. Hos sjuksköterskorna 
sjönk tillämpningen av handhygien från 50,8% till 7,5% (Lieber et al. 2014).   
 
Sjuksköterskor med en ansvarande roll, exempelvis hygienombud, hade en nyckelroll för att 
hygienen skulle utvecklas i rätt riktning (Graveto et al. 2018; Huis et al. 2013; Piras et al. 
2017). Att ge feedback och stöd, ständigt utbilda samt påminna sina medarbetare bidrog till 
en bättre följsamhet till riktlinjerna (Huis et al. 2013). Sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelning uttryckte följande gällande sjuksköterskor med en ansvarande roll på 
avdelningen: ”I look to nurses in leadership roles...charge nurse.” (Piras et al. 2017, s. 14). 
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Diskussion  
 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskans tillämpning av de 
basala hygienrutinerna. I resultatet framkom flera faktorer som delades in i huvudteman samt 
tillhörande underteman till ett huvudtema. Resultatet visade att inom arbetsklimat och 
arbetsplats- kulturens påverkan följsamhet var tidsbrist i akuta situationer, underbemanning 
och arbetsbelastning samt attityd och inställning det som påverkade följsamheten. Hinder i 
vårdmiljöns påverkan på följsamhet visades vara saknaden av material och tillgängligheten 
av hjälpmedel. Resultatet visade att kunskap och utbildningens påverkan på följsamhet hade 
en inverkan på rutinerna till basala hygienrutiner. Ledarskap påvisade en positiv inverkan till 
att sjuksköterskorna följde riktlinjerna.  
 
Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkom det under huvudtemat arbetsklimat och arbetsplats- 
kulturens påverkan på följsamhet flera underteman vilka var tidsbrist i akuta situationer, 
arbetsbelastning och underbemanning samt attityd och inställning. I undertemat tidsbrist i 
akuta situationer framkom det att basala hygienrutiner inte prioriterades. Det var mer 
betydelsefullt att hastigt inrätta sig hos patienten i akuta sammanhang, än att stanna upp och 
utföra korrekt rutin för basala hygienrutiner. Majoriteten av artiklarna som användes i detta 
undertemat utgick ifrån intensivvårdsavdelningar. På en intensivvårdsavdelning kan det 
förekomma mer tidspress och akuta situationer. Detta styrks av Carayon och Alvarado (2007) 
som påtalade att sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning upplevde att det inte fanns tid för 
arbetsuppgifter och arbetsmoment, på grund av att de akuta situationerna var många.  
 
I undertemat arbetsbelastning och underbemanning beskrevs det av sjuksköterskor att ju 
högre arbetsbelastning i arbetet hos sjuksköterskan desto lägre överensstämde följsamheten. 
Detta förekommer i artikeln skriven av Scheithauer (2017) där det enbart beskrevs hur 
arbetsbelastning och underbemanning påverkade följsamheten till handhygien, därför 
uppkom artikeln endast under detta undertemat. Arbetsmiljöverket (2012) beskriver att när 
det brister i rutiner vid hög arbetsbelastning leder det till tidsbrist för de anställda samt en 
fysisk och psykisk belastning. För få antal vårdplatser som inte har tillräckligt med utrustning 
samt för lågt antal personal leder till en hög arbetsbelastning. Detta gör att vården i sin tur 
inte utförs på ett patientsäkert vis genom att de basala hygienrutinerna inte kan upprätthållas 
(Arbetsmiljöverket 2012). Likt som resultatet beskrivs faktorer så som tidsbrist, hög 
arbetsbelastning samt underbemanning påverka tillämpningen av de basala hygienrutinerna.  
 
I undertemat attityd och inställning har det visats sig att attityd hos sjuksköterskor påverkas 
av bristfällig respekt till regler och rutiner angående de basala hygienrutinerna. Enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska  hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige erbjuda 
patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Patienten bör även visas respekt och omtanke 
(SFS 2010:659). I resultatet visade det även på en anmärkningsvärd attityd hos 
sjuksköterskor där de sätter sitt egna välmående framför patientens. Det visar sig genom att 
sjuksköterskorna inte ville utföra rutiner för handhygien då de ansåg att händerna på lång sikt 
blev irriterade och sprack. Studien av Tenna et al. (2013) bekräftar resultatet samt beskriver 
att hälso- och sjukvårdspersonal har en attityd mot rutiner för handhygien. Utförandet av 
handhygien medför att hälso- och sjukvårdspersonalens hy blir irriterad och torr, detta bidrar 
sedan till att de inte vill tillämpa rutinerna på ett korrekt sätt (Tenna et al. 2013). Studiens 
resultat visade på ytterligare en intressant faktor i undertemat attityd och inställning till att de 
basala hygienrutinerna inte följdes, vilket var glömska som grundades i inställning hos 
sjuksköterskorna. Studien av Tenna et al. (2013) beskriver också att hälso- och 
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sjukvårdspersonal uppger sig ofta glömma att utföra rutiner för handhygien (Tenna et al. 
2013). Vilket styrker resultatdelen i studien yttligare.  
 
I resultatets huvudtema hinder i vårdmiljöns påverkan på följsamhet framkom det att 
saknaden av resurser så som handskar, plastförkläde och desinfektionssprit påverkade 
tillämpning av de basala hygienrutinerna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska 
utrustning som behövs för att utföra en god vård finnas lättillgänglig för hälso- och 
sjukvårdspersonal (SFS 2017:30). I resultatet har det påvisats att det är betydelsefullt med 
produkter i anslutning till patientens vårdmiljö. Traore et al. (2007) påtalar just detta, att 
hälso- och sjukvårdspersonal inte ska behöva lämna patientrummet för att följa basala 
hygienrutiner. Följsamheten till handhygien förbättras när produkter placeras i så nära 
anslutning till patientens vårdmiljö som möjligt (Traore et al. 2007).  
 
Resultatet visade att otillräckliga resurser i form av produkter och handfat som inte fanns i 
direkt anslutning till patientens vårdmiljö påverkade sjuksköterskans beslut i utförandet av 
korrekt handhygien. Marjadi och McLaws (2010) påtalar att vissa sjukhus i världen 
exempelvis i Indonesien präglas av otillräckliga resurser och dåligt vatten. Vattnet har ofta en 
tendens att innehålla höga nivåer av gramnegativa bakterier, som också resulterar i ökad 
utbredning av VRI bland patienterna. Bristande resurser i form av trasiga vattenpumpar och 
vattentankar medför en påverkan på de basala hygienrutinerna. Hälso- och sjukvårdspersonal 
begränsas i sin tur med att genomföra korrekt handhygien (Marjadi & McLaws 2010). Detta 
styrker studiens resultat då det framkommit att otillräckliga resurser gjorde det svårt att utföra 
basala hygienrutiner, dock kan det ses som en större utmaning i Indonesien där det inte alltid 
fanns tillgång till rent vatten.  
 
I huvudtemat kunskap och utbildningens påverkan på följsamhet har det framkommit att 
den låga följsamheten grundar sig i bristande kunskap och utbildning till riktlinjerna för de 
basala hygienrutinerna. Tammelin och Qvarfordt (2015) beskriver i sin studie att Florence 
Nightingale, som också hade en central roll i utvecklingen av vårdhygien ansåg att formell 
utbildning var behövlig. Detta för att personer skulle få utöva sin sjuksköterskeprofession på 
korrekt vis (Tammelin & Qvarfordt 2015). Det styrker studiens resultat genom att påpeka att 
utbildning är nödvändigt vid förbättring av de basala hygienrutinerna.  
 
Resultatet visade även på att de som inte erbjudits utbildning nyligen i förebyggande arbete 
mot infektioner visade på lägre följsamhet. Lindh et al. (2012) beskriver att hälso- och 
sjukvårdspersonal som jobbar inom Sveriges kommuner är mindre medvetna om 
förebyggande arbete mot VRI än de som arbetar inom Sveriges landsting. Det diskuteras att 
den lägre medvetenheten kan grunda sig i en lägre utbildningsnivån hos omvårdnadspersonal. 
Det argumenteras även för att de som arbetade inom Sveriges landsting har striktare 
övervakning samt att de erbjuds mer kontinuerlig undervisning (Lindh et al. 2012). 
Utbildning visade sig i resultatet vara en påverkande faktor i tillämpningen av de basala 
hygienrutinerna. Kunskapsnivån samt mängden utbildning borde vara densamma för 
omvårdnadspersonal oavsett vart arbete bedrivs.  
 
I huvudtemat ledarskapets påverkan på följsamhet visade resultatet på att en ansvarig person 
för hygien hade en positiv inverkan på följsamhet till de basala hygienrutinerna hos 
resterande personal. Socialstyrelsen (2008) beskriver att inom Sveriges kommuner ska varje 
enhetschef anställa ett hygienombud. Denna anställningen går ut på att leda och utbilda sina 
medarbetare i hygienfrågor, väcka intresse, informera samt diskutera om eventuella 
förändringar i rutinerna (Socialstyrelsen 2008). I studien av Lieber (2014) framkom det i 
resultatet att ledarskap hade en positiv inverkan på sjuksköterskans följsamhet till de basala 
hygienrutinerna. Studien innefattade endast hur ledarskap påverkade sjuksköterskans 
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följsamhet och därför förekom artikel enbart under huvudtemat ledarskapets påverkan på 
följsamhet. Dowton (2004) beskriver att en ledare inom organisiationer behövs för att 
utveckla det dynamiska sjukvårdssystemet. Studien talar även för att ledarskap bidrar med 
motivation, positivt inflytande, träning och utbildning samt inspiration till sina medarbetare 
(Dowton 2004). Likt resultatet påpekade studien att det var betydelsefullt att en ledare gav 
inspiration, utbildar samt stödjer sin personal. Detta har visats bidra till en ökad följsamhet 
för de basala hygienrutinerna.  
 
Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2016) niostegs process. Litteraturstudiens 
modell gav en tydlig och strukturerad bild kring de nio stegen samt hur en litteraturstudie bör 
utformas. De aktuella databaserna för studien var CINHAL och PudMed, då dessa databaser 
är relevanta för omvårdnadsstudier enligt Polit och Beck (2016).  
 
En styrka i studien var det noggranna bakgrundsarbete som gjordes för att få fram rätt sökord. 
För att få fram artiklar som svarade för studiens syfte diskuterades sökordens betydelse och 
relevans. Basala hygienrutiner var ett av nyckelorden i litteraturstudien. Vid översättning till 
engelska hittades ingen passande MeSH-term därför valdes sökordet hygiene som MeSH- 
term. Nästkommande ord innefattade följsamhet gentemot riktlinjer då det ingick i studiens 
syfte, vilket i Svensk MeSH översattes till guideline adherence. Nurses inkluderas i Pubmed, 
då denna databas innefattar mer områden än just omvårdnad. När sökningen i CINAHL 
gjordes användes först nurses. Det gav i kombination med de andra sökorden en träff som var 
en intern dubblett. Sökordet exkluderades och artiklar som innehöll andra professioner än 
sjuksköterskans, togs bort manuellt. Hygiene och guideline adherence beskrev ordet basala 
hygienrutiner vilket studien innefattar. Därför gjordes ingen frisökning på basala 
hygienrutiner, vilket kan ses som en svaghet i studien. Cross infektion var ett sökord som 
diskuterades i studiens början. Ordet exkluderades efter hand då det i kombination med de 
andra sökorden inte gav tillräckligt med träffar i någon av databaserna.  
 
Tidsbegränsningen som applicerades var mellan datumen 2009-01-01 till 2019-01-31 vilket 
gav den senaste forskningen inom ämnet samt ett acceptabelt antal artiklar till 
urvalsprocessen. En svaghet i studiens tillförlitlighet var att en av artiklarna kunde ses som en 
äldre referens, då denna var från år 2009. Resterande artiklar var mer uppdaterade och var 
mellan åren 2012 till 2018. Ett av litteraturstudiens inklusionskriterier var att inkludera 
sjuksköterskor som jobbade med patientnära kontakt på sjukhus eller inom hemsjukvård. 
Detta gjordes för att riktlinjerna för de basala hygienrutinerna är samma oberoende av vilken 
vård som utförs. Dock framkom inga artiklar gällande hemsjukvård.  
 
Det kan ses som en svaghet att alla artiklarna var skrivna på engelska vilket inte var 
författarnas modersmål. Detta kunde i sin tur leda till egna översättningar som sedan felaktigt 
tolkades. För att undvika detta granskades artiklarna flera gånger både enskilt och 
gemensamt. Översättningarna diskuterades noggrant och vid svåra engelska ord användes 
lexikon som hjälpmedel. Artiklarna som ingick i resultatet var från länderna: Italien, 
Portugal, Nederländerna, Jordanien, USA, Schweiz och Kina. Vid en studie med ett 
internationellt perspektiv där det jämförs mellan olika länder hade det varit en styrka med en 
bred variation av länder.  
 
Studiens resultat innehåller artiklar som bygger sina studier på observationer, intervjuer och 
frågeformulär. Detta kunde ses som en styrka då flera metoder har används och data har 
samlats in på flera olika sätt.   
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Klinisk betydelse 
Genom att beskriva faktorer som påverkar tillämpningen av de basala hygienrutinerna kan 
förståelse för följsamheten öka hos sjuksköterskan. Detta kan medföra en ökad patientsäker 
vård, vilket kan leda till ett betydande arbete i förhindradet av VRI som resulterar i ett 
minskat lidande för patienten. Genom att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskans 
tillämpning av basala hygienrutiner kan ett arbete om interventioner påbörjas.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Majoriteten av artiklarna till resultatet var kvantitativa, så vidare forskning på ämnet skulle 
kunna utföras i kvalitativ ansats. Det skulle kunna leda till en djupare förståelse till 
sjuksköterskors tankar, beteende och åsikter. Forskning inom hemsjukvård har visats vara 
bristfällig angående faktorer som påverkar följsamheten till de basala hygienrutinerna, då det 
inte framkommit någon. Vidare forskning på ämnet kan vara vilka interventioner som ökar 
följsamheten till de basala hygienrutinerna.  
 
Slutsats 
Det finns flertal olika faktorer till att basala hygienrutiner inte följs. Inom arbetsklimat och 
arbetsplats- kulturens påverkan på följsamhet har det visats sig vara tidsbrist vid akuta 
situationer, underbemanning och arbetsbelastning samt attityd och inställning det som 
orsakade till att de basala hygienrutinerna uteblev. Hinder i vårdmiljöns påverkan på 
följsamhet hade också en inverkan till att tillämpningen försvårades eller att hygienrutinerna 
inte följdes. Därefter visade sig bristfällig kunskap till riktlinjerna om de basala 
hygienrutinerna. Sjuksköterskorna ansågs att utbildning och träningstillfälle angående 
interventioner mot vårdrelaterade infektioner borde ingå i sjuksköterskans utbildning. 
Ledarskapets påverkan på följsamhet visade en positiv inverkan till att sjuksköterskor följde 
riktlinjerna  
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Författare, Årtal, 
Land 

Syfte Metod: 

 

Huvudresultat 

Battistella, G., Berto, 

G. & Bazzo, S.  

 
Italien, 2017.  

 

Syftet med studien är att 

undersöka uppfattningar och 

omedvetna psykologiska 

processer som ligger bakom 

handtvättsbeteenden hos 

intensivsvårdssjuksköterskor, 

samt att genomföra 

organisatoriska innovationer 

för att förbättra handhygien i 

den kliniska verksamheten.  

Metod: Kvalitativ metod  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer 

Antal deltagare: 16 

sjuksköterskor och 53 IVA 

studerande sjuksköterskor. 

Bortfall: Framgår inte  

Det viktigaste som 

identifieras är att handtvätt 

kräver för mycket tid för att 

utföras i akuta situationer. 

Dessa fynd behandlades för 

att utveckla en professionell 

vana riktad till att utföra 

handhygien i början av varje 

arbetspass.  

Graveto, J.M., 

Santos, C., Santos, P., 

Fernandes, E., 

Alarico, S., Osòrio., 

Albano, H. & 

Olivera, V.  

 
Portugal, 2018. 

 

Syftet är att beskriva 

avgörande faktorer i hantering 

av handhygien bland 

sjuksköterskor som arbetar 

inom interna medicinska 

enheter på ett sjukhus  som 

ligger i det centrala Portugal, 

samt identifiera potentiella 

kollektiva hälsoutmaningar.  

 

Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie  

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: Frågeformulär 

och frågor. 

Antal deltagare: 115 

sjuksköterskor  

Bortfall: 65 sjuksköterskor 

Största delen av 

sjuksköterskorna kände till 

rekommendationerna om 

användandet av 

handhygienen (90%). Dock 

kunde ingen identifiera eller 

utföra alla moment med 

vatten, handtvål och 

alkoholbaserad handskrubb. 

Huis, A., 

Schoonhoven, L., 

Grol, R., Donders, R., 

Hulscher, M. & van 

Achterberg, T.  

 
Nederländerna, 2013.  

 

Syftet är att testa om en 

innovativ, teoribaserad, lag 

och ledarinriktad strategi 

skulle vara mer effektiv för att 

öka överensstämmelsen med 

handhygien än litteratur 

baserat på “state-of-the-art” 

strategin.  

Metod: Kvantitativ 

randomiserad studie 

Urval: Randomiserat urval  

Datainsamling: 

Observationsstudie  

Antal deltagare: 2733 

sjuksköterskor. 

Bortfall: Framgår inte 

Överensstämmelsen till 

handhygien i team - och 

ledningsgruppen förbättrades 

från 20% till 53% på kort 

sikt samt stannade på 53% på 

lång sikt.  

Lieber, S., 

Mantenogli, E., Saint, 

S., Fowler, K., 

Fumagalli, C., 

Bartolozzi, D., 

Magistri, L., 

Niccolini, F. & 

Bartoloni, A. 

 
Italien, 2014. 

Syftet är att bedöma 

följsamhet till  handhygien i 2 

infektionssjukdomar. Även 

hur närvaron av starkt 

ledarskap kan förbättra 

handhygienens följsamheten.  

Metod: Kvantitativ 

observationsstudie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: 

Observationsstudie 

Antal deltagare: 1014 

sjuksköterskor, 948 läkare 

Bortfall: 449 sjuksköterskor, 

469 läkare 

I en enhet minskade 

följsamheten från år 1 till år 

4 efter interventionen. 

Följsamheten föll i den andra 

enheten efter att ledarskapet 

förändrades. Närvaro av 

starkt ledarskap kan förbättra 

följsamheten till 

handhygienen.  



                                                   
 

 

Muhammad, W., 

Daraward, R.N., 

Mahmoud, A.H., 

Almhairat, I. & Al- 

Sutari, M.  

 
Jordanien, 2012.  

 

Syftet med studien är att 

utforska Jordaniens 

sjuksköterskor handtvätts 

övertygelser, attityd och 

överensstämmelser  samt 

undersöka prediktorer för 

deras handtvätts följsamhet.   

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Randomiserat  urval och 

Klusterurval  

Datainsamling: Frågeformulär  

Antal deltagare: 198 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framgår inte 

Deltagarnas genomsnittliga 

poäng gällande följsamhet 

till handtvätt var 74,29%. De 

var positiva till 

uppfattningen om handtvätt 

men saknade kunskap.  

Piras, S., Lauderdale, 

J., Minnick, A. 

 
USA, 2017. 

 

Syftet är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors 

attityd, normativa referenser 

och övertygelse till kontroller 

angående handhygien.  

Metod: Kvalitativ beskrivande 

studie 

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: 

Frågeformulär  

Antal deltagare: 25 

intensivvårdssjuksköterskor  

Bortfall: 0 

intensivvårdssjuksköterskor 

Fyra teman framtogs: 

handhygien är påskyndat, 

sjuksköterskor ser till andra 

sjuksköterskor, tidreaterade 

problem, samt att 

bekvämlighet är viktigt.  

Sadule- Rios, N. & 

Aguilera, G.  

 
USA, 2017.  

Syftet med studien är att 

utforska sjuksköterskors 

uppfattning om orsakerna till 

de ständigt låga nivåerna av 

följsamhet till handhygien på 

intensivvårdsenheter och 

deras rekommendationer för 

förbättring. 

Metod: Kvantitativ och 

kvalitativ ansats med deskriptiv 

och undersökande design.  

Urval: Bekvämlighetsurval/ 

strategiskt urval  

Datainsamling:Enkät/ 

frågeformulär  

Antal deltagare: 47 

intensivvårdssjuksköterskor 

Bortfall: 0 

intensivvårdssjuksköterskor  

Sjuksköterskarna talade för  

hög arbetsbelastning, 

underbemanning och såg 

tidsbrist som faktorer till 

problemet med låg 

följsamhet till handhygien. 

Andra orsaker som 

identifierades var svårighet 

att komma åt handfat och 

oläglig produktplacering. 

Irriterad hud och brist på 

hudprodukter (lotion) var 

även en orsak till låg 

följsamhet. Sjuksköterskorna 

kom med förbättringsförslag 

till dessa orsaker och 

föreslog även att det 

placerades ut påminnelser 

om följsamheten. 

Scheithauer, S., 

Batzer, B., Dangel, 

M., Passweg, J. & 

Widmer, A.  

 
Schweiz,  2017 

Syftet med studien är att 

undersöka kopplingen mellan 

handhygiens 

överensstämmelse och 

arbetsbelastning.  

Metod: Kvantitativ, 

observationsstudie.  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Systematisk 

observation 

Antal deltagare: 34 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framgår inte  

Undersökningen visade på 

att ju högre arbetsbelastning 

desto lägre följsamhet till 

handhygien.  



                                                   
 

 

Tai, J.W.M., Mok, 

E.S.B., Ching, P.T.Y, 

Seto, W.H. & Pittet, 

D.  

 
Kina, 2009. 

Syftet med studien är att 

identifiera lokala 

sjuksköterskor och läkares 

uppfattning om vårdrelaterade 

infektioner och handhygien i 

Hong Kong samt att 

bestämma vad som påverkar 

deras beteende till handhygien 

för att skräddarsy en effektiv 

marknadsföringsstrategi till 

inställningen.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: Enkät/ 

frågeformulär 

Antal deltagare: 906 

sjuksköterskor och 102 läkare 

Bortfall: 14 deltagare 

 

Skillnader mellan 

sjuksköterskor och läkares 

övertygelse om infektioners 

nivå av dödlighet och deras 

kunskap om förebyggande 

hand hygienpraxis 

presenterades. Normer och 

beteende är viktiga faktorer 

inom den självrapporterade 

följsamheten till handhygien.  

 


