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SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  

Titel:  Faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i 
situationer som medför risk för blodexponering – en litteraturstudie. 

 Factors which affect health care workers compliance to universal precautions 
in situations that involve a risk of blood exposure – a literature study. 

Avdelning: Avdelningen för omvårdnad, Karlstads Universitet 

Kurs: Omvårdnadsforskningens teori och metod III – examensarbete, 15 hp, C-nivå 

Författare: Maria Larsson och Annica Sairio 

Handledare: Christina Sundin Andersson och Ulla Wrangstål 

Sidor: 22 

Nyckelord:  Följsamhet, säkerhetsrutiner, blodburna patogener, blodexponering, 
vårdpersonal 

Spridning av blodöverförda infektioner inom sjukvården beror på bristande följsamhet till 
befintliga säkerhetsrutiner samt på att vårdpersonalen exponeras för blod via skadad hud, 
blodstänk i ögon, mun eller näsa samt genom stick- och skärskador. Sjuksköterskans roll som 
ledare i omvårdnadsarbetet innebär att han/hon ska utarbeta standarder för omvårdnad och en 
arbetsmiljö som främjar säkerhet och vårdkvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer 
som medför risk för blodexponering. Metoden var en litteraturstudie och datamaterialet 
baserades på 13 vetenskapliga artiklar, med antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det 
analyserade materialet bildade två huvudkategorier: individuella faktorer och organisatoriska 

faktorer. De individuella faktorerna utgjordes av demografiska faktorer, attityder och 

riskbedömning, medan de organisatoriska faktorerna delades in i kunskap, säkerhetsklimat 

och arbetshinder. Vårdpersonalen kunde ha god kunskap utan att uppvisa god följsamhet. 
Träning och utbildning kunde i viss mån öka graden av följsamhet bl.a. beroende på hur ofta 
träningen utfördes. Ett gott säkerhetsklimat kunde associeras till ökad följsamhet. 
Säkerhetsklimatet påverkades av ledningens och medarbetarnas prioritering av säkerheten, 
hur välorganiserad avdelningen var och förekomsten av patienter med blodsmitta. 
Arbetshinder på arbetsplatsen, t.ex. hög arbetsbelastning, tidsbrist, dålig tillgänglighet av 
skyddsutrustning och ineffektiv skyddsutrustning, kunde associeras till dålig följsamhet. 
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INTRODUKTION 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) innebär sjuksköterskans roll som ledare i 
omvårdnadsarbetet att han/hon ska utarbeta standarder för omvårdnad och en arbetsmiljö som 
främjar säkerhet och vårdkvalitet. Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och 
tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. 
Sjuksköterskans ledarskap påverkar enligt Bondas (2006) både den organisatoriska kulturen 
och kvaliteten på omvårdnaden. Kärnan i omvårdnaden är att vårda patienten. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 
sjuksköterskan ska ha förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt 
inspirera till dialog och införande av ny kunskap. Omvårdnadsarbetet innebär bland annat att 
sjuksköterskan ska ha förmåga att hantera situationer där risk för skada föreligger samt att 
uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dessa.  

Blodexponering och blodsmitta 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2005) är det inte ovanligt att vårdpersonal utsätts för sticktillbud 
och blodexponering i sitt arbete. Blodsmitta överförs genom att smittförande blod tränger in i 
mottagarens kropp och orsakar infektion (AFS 1986:23). Enligt Ekdahl och Giesecke (2003) 
kan överföring av blodsmitta inom sjukvården ske genom skadad hud, t.ex. småsprickor kring 
nagelbanden eller områden med eksem, via blodstänk i ögon, mun eller näsa samt genom 
stick med blodförorenad sprutspets. De tre huvudsakliga virus som smittar via blod är hepatit 
B, hepatit C och humant immunbristvirus (HIV). Även andra smittämnen kan överföras via 
blod, men detta är extremt ovanligt. Om huden penetrerats av kontaminerad kanyl, skalpell 
eller liknande är risken för hepatit B-smitta cirka 30%, hepatit C-smitta cirka 3% och HIV-
smitta cirka 0,3%. Dessa tre virus är utifrån smittskyddslagen (2004:168) anmälningspliktiga 
och klassas som allmänfarliga sjukdomar, vilket innebär: 
 

”…sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt 

lidande eller medföra andra konsekvenser och där det finns möjlighet att 

förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade” (s. 212). 
 
Vidare menar Ekdahl och Giesecke (2003) att den eventuella förekomsten av en viss smitta 
oftast är okänd p.g.a. att infektionssymtom inte nödvändigtvis behöver förekomma hos 
patienten. Vårdpersonalen kan därför inte särbehandla patienterna eller skilja på vårdrutinerna 
beroende på om ett visst biologiskt prov är taget eller ej. Istället måste ett generellt arbetssätt 
som bryter de viktigaste smittvägarna tillämpas. Detta skydd åstadkoms genom att generellt 
tillämpa s.k. basala hygienrutiner vid allt omvårdnadsarbete i syfte att undvika kontakt med 
potentiellt smittförande kroppsvätskor. Slutsatsen blir att alltid betrakta blod och andra 
blodprodukter som mer eller mindre smittsamma, d.v.s. att betrakta alla patienter som 
potentiella smittbärare. 

”Universal precautions” 

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) utgav år 1987 ett dokument som ofta 
benämns som ”Universal Precautions”, vilket innefattar basala hygienrutiner och 
förebyggande rutiner för stick- och skärskador. Dessa föreskrifter utarbetades till följd av 
AIDS-epidemien som uppmärksammades år 1981. År 1996 infördes begreppet ”Standard 
Precautions” vilket innefattar riktlinjer för både blodburna och luftburna patogener (West & 
Cohen, 1997). 
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De basala hygienrutinerna utgörs enligt CDC (1987) av handhygien, handskar, skyddskläder 
och stänkskydd. Handhygien innebär att vårdpersonal ska desinfektera händerna med 
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter patientkontakt, före rent arbete, efter 
smutsigt arbete och efter användning av skyddshandskar. När händerna är smutsiga så att det 
syns eller känns ska handtvätt med tvål och vatten ske. Skyddshandskar ska användas vid 
kontakt med blod, urin, avföring, sekret, slemhinnor, skadad hud samt vid venpunktion. 
Smutsiga och rena ytor ska inte omväxlande beröras. Byte av skyddshandskar ska ske mellan 
olika vårdmoment hos samma patient och mellan olika patienter. Skyddshandskarna ska 
kastas direkt efter användning. Skyddskläder, d.v.s. engångsplastförkläde eller skyddsrock, 
ska användas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng, vid hantering av smutsiga 
föremål samt vid arbete där man riskerar att bli våt. Engångsplastförkläde är patientbundet 
och ska kastas direkt efter användning. Skyddsrocken som är patientbunden, ska bytas 
dagligen och då den är synligt smutsig. Stänkskydd utgörs av munskydd i kombination med 
skyddsglasögon och ska användas vid risk för stänk av blod eller andra kroppsvätskor.  
 
Ekdahl och Giesecke (2003) menar att spridning av blodöverförda infektioner inom 
sjukvården beror på bristande följsamhet till befintliga rutiner, samt på att personalen 
fortsätter att exponeras via stick- och skärskador. Även Trim och Elliot (2003) skriver i en 
litteraturstudie att den största risken för överföring av blodburna patogener är via nålstick, 
antingen under användning eller precis efter användning. Många försök har gjorts för att 
räkna ut incidensen av stick- och skärskador, men antalet förblir oklart p.g.a. 
underrapportering. I en författning vid namn ”Skydd mot blodsmitta” (AFS 1986:23) ska 
arbetet planeras, organiseras och utföras så att stick- och skärskador samt hud- och 
slemhinnekontakt med blod undviks. Skriftliga instruktioner för arbetet ska finnas på 
arbetsplatsen. God allmän arbetsplatshygien och god personlig hygien är viktiga vid arbete 
som kan medföra kontakt med blod. Smittförande, biologiskt samt stickande och skärande 
avfall kräver adekvat hantering. CDC beskriver i uppdateringen av ”Universal Precautions” 
från 1988 olika stategier för att minska risken för stick- och skärskador. Bland annat nämns 
vikten av att aldrig sätta tillbaka skyddshylsan på en använd kanyl och att aldrig avlägsna 
kanylen från sprutan med händerna. Använda sprutor, kanyler och andra vassa föremål ska 
slängas i behållare för stickande och skärande avfall.  
 
I en litteraturstudie av Pittet (2000) beskrivs att trots bevis för att de basala hygienrutinerna 
minskar risken för blodsmitta, så visade omfattande dokumentation på dålig följsamhet. 
Följsamheten till rutiner för handhygien låg vanligtvis under 50%, d.v.s. vårdpersonalen 
utförde endast handhygienrutinerna i hälften av fallen.  
 
Varför är då inte hälso- och sjukvårdspersonal bättre på att följa riktlinjerna? Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen i termin fyra framkom det att båda författarna 
uppmärksammat att det förelåg skillnader hos vårdpersonalen i hur de ställde sig till och 
använde sig av olika säkerhetsrutiner. Användningen av skyddshandskar vid venpunktion var 
varierande och författarna fick vid handledning höra många olika förslag på hur man skulle 
göra. De vanligaste förslagen var att klippa av handskarnas fingertoppar för att lättare känna 
venerna eller att enbart använda en handske. Detta stred mot vad författarna lärt sig under 
utbildningen och frågor angående vad som påverkade följsamheten till användningen av 
säkerhetsutrustning uppkom. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) ska sjuksköterskan 
som ledare för omvårdnadsarbetet följa och främja den personliga hälsan hos vårdpersonal i 
relation till deras arbetsuppgifter och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga 
kunskap. Som blivande sjuksköterskor kändes det därför viktigt att ta reda på olika faktorer 
som påverkar följsamheten till säkerhetsrutiner. Resultaten av denna litteraturstudie skulle 
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kunna vara användbara för sjuksköterskan vid ledning och utformning av omvårdnadsarbetet 
och därigenom även öka säkerheten för både vårdpersonalen och patienterna. 
 
Fortsättningsvis kommer huvudsakligen begreppet Universal Precautions (UP) att användas i 
arbetet, eftersom det inte finns något begrepp som fullständigt motsvarar innebörden av UP i 
det svenska språket. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet 
till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering. 

METOD 

Denna studie har genomförts som en modifierad systematisk litteraturstudie. Enligt Polit och 
Beck (2008) ska en litteraturstudie vara omfattande, grundlig och bygga på aktuella 
vetenskapliga artiklar och referenser som finns inom forskningsområdet. Författarna har följt 
och använt sig av Polit och Becks (2008) modell för en systematisk litteraturstudie. Fördelen 
med denna modell är att den innehåller flera steg för feedback där man kan gå tillbaka och 
söka efter ny information. Modellen omfattar följande steg: 
 

1. Formulera och förfina frågeställningar. Beskriva den bakomliggande orsaken som 
rättfärdigar studien. 

2. Tänka ut lämplig sökningsstrategi, d.v.s. bestämma vilka databaser som ska användas. 
Identifiera nyckelord och begrepp. 

3. Söka, identifiera och inhämta potentiellt material från primära källor. Söka efter hela 
dokument och eventuellt skicka efter artiklar. 

4. Granska relevanta och lämpliga referenser samt kassera icke-relevanta/olämpliga 
referenser. 

5. Läsa källmaterial, identifiera nya referenser och hitta nya spår. 

6. Sammanfatta artiklarnas huvuddelar för att få en överblick av informationen i 
studierna. 

7. Kritiskt granska studierna, bedöma evidensgraden samt att utvärdera styrkor och 
svagheter med studierna. 

8. Analysera och integrera information samt söka efter teman/kategorier. 

9. Skriva den systematiska litteraturstudien. 

Litteratursökning och urval 

Polit och Beck (2008) anger CINAHL och MedLine som två särskilt användbara databaser för 
sjuksköterskor. Därför har den systematiska litteratursökningen skett i dessa två databaser. 
Ämnesord hittades genom att söka i Svemed+ samt genom sökning i thesaurus-hierarkin i 
CINAHL. De sökord som användes och kombinerades vid sökning i de två databaserna var: 
adherence, antisepsis, attitude to risk, bacteria, disease transmission horizontal, disease 
transmission patient-to-professional, equipment reuse, handwashing, hygiene, infection 
control, nurs*, occupational exposure, occupational safety, professional compliance, risk 
taking behavior, sterilization, universal precautions och viruses (se Tabell 1). 



   

7 

Tabell 1. Sökord och resultat av sökningar. 

Nr Sökord Databas Antal träffar Urval I Urval II Urval III 

1 MH "Viruses+" CINAHL 5505       
2 MH "Bacteria+" CINAHL 5616       
3 1 or 2 CINAHL 12955       
4 MM "Occupational Exposure" CINAHL 4471       
5 3 and 4  CINAHL 455       
6 MH "Infection Control+" CINAHL 21629       
7 MH "Disease Transmission, Horizontal+" CINAHL 834       
8 MM "Equipment reuse" CINAHL 428       
9 MM "Hygiene" CINAHL 327       

10 MM "Occupational safety" CINAHL 4968       
11 MM "Risk Taking behavior" CINAHL 2595       
12 MM "Attitude to risk" CINAHL 69       
13 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 CINAHL 29997       
14 5 and 13 CINAHL 240       

15 
Limit 14 to PubYr 1998-2008 and peer-
reviewed CINAHL 100  6* 3 2 

16 6 or 7 CINAHL 22090       
17 MM "Professional Compliance" CINAHL 941       
18 Keyword: Adherence CINAHL 5270       
19 17 or 18 CINAHL 6072       
20 16 and 19 CINAHL 543       
21 20 and 3 CINAHL 57       

22 
Limit 21 to PubYr 1998-2008 and peer-
reviewed CINAHL 39  8** 3 3 

1 "Vertebrate Viruses" [Mesh] MedLine  392992       
2 "Bacteria" [Mesh] MedLine  808043       
3 1 or 2 MedLine  1186758       
4 "Occupational Exposure" [Mesh:NoExp] MedLine  28180       
5 3 and 4  MedLine  1267       
6 "Universal Precautions" [Mesh] MedLine  1253       
7 "Antisepsis" [Mesh] MedLine  3829       
8 "Sterilization" [Mesh] MedLine  19020       
9 "Handwashing" [Mesh] MedLine  2750       

10 
"Disease Transmission, Patient-to-
Professional" [Mesh] MedLine  19020       

11 "Hygiene" [Mesh:NoExp] MedLine  8964       
12 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 MedLine  36377       
13 keyword: nurs* MedLine  488630       
14 5 and 12 and 13 MedLine  58       
15 Limit 14 to PubYr 1998-2008 MedLine  38  2 1 0 

 Summering av systematiska sökningar   16 7 5 
 Manuella sökningar   26 9 8 
 Totalt   42 16 13 

*Inklusive en dubbelträff, som även fanns i sökning 15 i MedLine.  
**Inklusive fyra dubbelträffar varav tre fanns i både sökning 15 i CINAHL och i sökning 15 i MedLine  
samt en dubbelträff som fanns i sökning 15 i CINAHL. 
MH = exact subject heading  
MM = exact major subject heading 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades fick vara både kvantitativa och kvalitativa. De skulle vara 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, peer reviewed, publicerade mellan 1998 och mars 
2008 och vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Artiklarna skulle handla om 
blodexponering inom sjukvården. Artiklar som saknade abstrakt exkluderades liksom studier 
som inte var utförda i västvärlden. 

Primärgranskning 

Artiklarnas titel och abstrakt lästes av båda författarna var för sig och endast de artiklar som 
motsvarade litteraturstudiens syfte inkluderades. I de fall då titel och abstract inte var 
tillräckligt tydliga lästes även introduktionen översiktligt för att få ytterligare förståelse för 
artiklarnas innehåll. Inför urval ett lästes 177 abstract ur de systematiska sökningarna. Artiklar 
som enbart handlade om frekvensen av hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till 
säkerhetsrutiner exkluderades. Dessutom exkluderades artiklar som handlade om risk för 
blodexponering inom tandvården eller överföring av blodsmitta mellan drogmissbrukare. 
Urval ett utgjordes av 16 artiklar, varav fem var dubbletter. I tabell 1 redovisas var dubletterna 
återfanns. Manuella sökningar gjordes med utgångspunkt från de artiklar som hittades genom 
de systematiska sökningarna. De olika tillvägagångssätten var att gå in på; ”find more like 
this” i EbscoHost, “Related Articles in ScienceDirect”, “Cited References” i EbcsoHost och 
“Users who read this article also read:” i BlackWell Synergy. Dessutom gjordes sökningar i 
artiklarnas referenslistor och i särskilt utvalda tidskrifter. Detta resulterade i ytterligare 26 
artiklar som gick vidare till sekundärgranskningen. Det totala antalet artiklar som gick vidare 
till sekundärgranskningen blev alltså 42.  

Sekundärgranskning 

De 42 artiklarna lästes enskilt av båda författarna och noggranna anteckningar fördes för att få 
en grundlig förståelse för innehållet. Anteckningarna jämfördes och diskuterades. I 
sekundärgranskningen kontrollerades studiernas syfte och huvudresultat. De artiklar som 
stämde överens med litteraturstudiens syfte valdes sedan ut för vetenskaplig granskning. 
Urval två utgjordes totalt av sju artiklar. Dessutom gick nio artiklar vidare från den manuella 
sökningen. De artiklar som föll bort gjorde det p.g.a. att de inte motsvarade studiens syfte. 

Vetenskaplig granskning 

De artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström (2003) 
kvalitetsgranskas. Detta krav uppfylldes genom användning av protokoll för granskning av 
vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar utarbetade av Avdelningen för omvårdnad 
(tidigare Institutionen för hälsa och vård) (2004) vid Karlstads universitet. Studier som inte 
uppfyllde kraven för vetenskaplighet kom på så sätt att uteslutas. Efter att den vetenskapliga 
granskningen hade genomförts återstod i urval tre 13 artiklar, fem stycken från den 
systematiska sökningen och åtta stycken från den manuella. Tio av artiklarna hade kvantitativ 
ansats, två hade kvalitativ ansats och en hade en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats. 
Dessa artiklar utgjorde underlag för studiens resultat. 

Databearbetning 

Vid utförande av litteraturstudier ska databeararbetning leda till att resultat som liknar 
varandra sammanförs till olika kategorier eller teman (Polit & Beck, 2008). Artiklarna som 
togs fram i litteratursökningen bearbetades först enskilt där noggranna, strukturerade 
anteckningar fördes och relevanta data ur resultatdelarna som svarade på litteraturstudiens 
syfte plockades ut. Efter att varje artikel hade lästs igenom gjordes en gemensam genomgång 
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av anteckningarna där likheter och skillnader i författarnas tolkningar jämfördes. För att 
lättare få en överblick över studiernas resultat skrevs varje resultatdel ur alla artiklar ut för 
hand på papperslappar. Varje artikel numrerades från ett till tretton för att hålla ordning på 
vilken resultatdel som hörde till vilken artikel. Resultatdelar som var relaterade till varandra 
innehållsmässigt samlades sedan ihop till större grupper och allteftersom indelningen av 
resultatdelarna blev klara kunde tydliga mönster urskiljas. Slutligen framkom två huvudteman 
och sex underkategorier som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i 
situationer som medför risk för blodexponering. 

Etiska överväganden  

Vid genomförandet av en litteraturstudie är det enligt Vetenskapsrådet (2001) av stor vikt att 
ha ett etiskt förhållningssätt. Datainsamlingen ska enligt Booth, Colomb och Williams (2004) 
redovisas tydligt och strukturerat. För att öka reproducerbarheten och för att komma ifrån 
författarnas eventuella förutfattade meningar ska man använda sig av systematiska regler vid 
bedömning och analys av materialet. Författarna har haft ett systematiskt arbetssätt och noga 
diskuterat sina tolkningar med avsikten att framställa materialet sanningsenligt. Översättning 
från engelska till svenska har gjorts noggrannt så att innehållet inte skulle förvrängas. Citat 
har angetts på orginalspråk för att undvika missförstånd. Polit och Beck (2008) menar att 
ingående artiklar ska ha fått tillstånd efter etisk bedömning och att ingen av deltagarna ska ha 
kommit till skada. Författarna tog endast med artiklar som beskrev att den genomförda 
studien var etiskt granskad.  

RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturstudie baseras på 13 artiklar, vilka redovisas i artikelmatrisen 
(Bilaga 1). Vid bearbetning och analysering av artiklarna framträdde faktorer som påverkade 
vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för 
blodexponering. Faktorerna delades in i individuella faktorer och organisatoriska faktorer. 
Dessa två huvudkategorier delades i sin tur in i tre underkategorier vardera (figur 1).  
 

 
Figur 1: Schematisk bild över litteraturstudiens resultat 

Individuella faktorer 

De individuella faktorerna utgörs av demografiska faktorer, attityder och riskbedömning.  
Utgångspunkten för dessa tre faktorer är att de är unika för den enskilda individen och att de 
påverkas av personliga egenskaper och tankesätt. Demografiska faktorer som visade sig ha 
inflytande på följsamheten var bl.a. kön, ålder, yrkeskategori, arbetsplats, antal år av 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Attityder till säkerhetsrutiner och blodsmitta hade stor 
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betydelse för intentionen att vara följsam. Positiva attityder till säkerhetsrutiner medförde 
ökad följsamhet, liksom toleranta attityder till patienter med HIV. Personal som upplevde 
rädsla för att bli smittade av HIV var även de mer följsamma till säkerhetsrutiner. Slutligen 
kunde riskbedömning associeras till graden av följsamhet hos vårdpersonalen. Vid 
bedömningen att det var liten sannolikhet för att bli smittad så förekom låg följsamhet.  

Demografiska faktorer 

I flertalet studier redovisades att följsamheten till säkerhetsföreskrifter varierade mellan olika 
yrkeskategorier. Studier av Vaughn et al. (2004), Stein, Makarawo och Ahmad (2003) samt 
Gershon et al. (1995) visade att sjuksköterskor konsekvent var mer följsamma än läkare 
gällande UP och säker kanylhantering. I en studie av Sax, Uçkay, Richet, Allegranzi och 
Pittet (2007) visade det sig att förutom sjuksköterskor så var även undersköterskor signifikant 
bättre på att följa de rekommenderade riktlinjerna för handhygien jämfört med läkare. Enligt 
Cutter och Jordan (2004) var barnmorskor bättre än både sjuksköterskor och läkare på att 
använda sig av UP. Ganszak och Szych (2007) jämförde följsamheten till användning av 
personlig skyddsutrustning mellan sjuksköterskor och undersköterskor och i detta fall var 
sjuksköterskor mer följsamma.  
 
Kvinnligt kön var signifikant associerat med bättre följsamhet till UP (Gershon et al., 1995; 
Gershon et al., 2000; Sax et al., 2007). Vidare menade Gershon et al. (1995) att högre grad av 
följsamhet uppvisades hos personal som hade mer än 16 års utbildning. Detta bestreds av 
observationer som gjordes i en senare studie av Gershon et al. (2000), vilka pekade på att 
personal som hade mindre än 14 års utbildning var mer följsamma. Enligt studier av Ganczak 
och Szych (2007) samt Gershon et al. (1995) hade ålder inget samband med följsamhet till 
UP. Dock visades i en senare studie av Gershon et al. (2000) att yngre personer var signifikant 
mer följsamma. Ganczak och Szych (2007) menade på att arbetslivserfarenhet hade 
signifikant samband med god följsamhet.  
 
Enligt Gershon et al. (1995) var personal som arbetade mer än 50 timmar per vecka mindre 
följsamma till UP än de som arbetade mindre än 50 timmar per vecka. I en jämförelse av 
följsamheten på olika typer av avdelningar kunde Vaughn et al. (2004) påvisa att personal 
som arbetade med akut eller intensivvård tenderade att vara mindre följsamma till SP än de 
som arbetade på vanliga kliniska avdelningar. 

Attityder 

Vårdpersonalens attityder angående UP har visat sig ha stort inflytande på deras följsamhet 
till säkerhetsrutiner. Positiva attityder om nödvändigheten och effektiviteten av 
skyddshandskar kunde t.ex. i en studie av Watson och Myers (2001) associeras till god 
följsamhet till denna skyddsåtgärd. Enligt Stein et al. (2003) hade sjuksköterskorna över lag 
mer positiva attityder till UP jämfört med läkare. I två olika studier av Sax et al. (2007) och 
Watson och Myers (2001) beskrevs uppfattningar om att handhygien respektive användning 
av handskar var skyddsåtgärder som var relativt enkla att utföra och att dessa attityder hade 
starkt signifikant samband med god följsamhet. Enligt Gershon et al. (1995) var följsamheten 
bättre hos vårdpersonal som hade uppfattningen att man genom att följa UP minskade risken 
för blodexponering. Attityder om att UP inte alltid minskar risken för blodexponering 
framkom i flera studier (Stein et al., 2003; Ferguson, Waitzkin, Beekmann & Doebbeling, 
2004; Lymer Richt, & Isaksson, 2004). Riktlinjer som frekvent förbisågs var t.ex. att man inte 
bör sätta tillbaka skyddshylsan på använda kanyler p.g.a. risken för att sticka sig. 
Anledningen till att vårdpersonalen ändå gjorde detta var att de upplevde att risken för 
blodexponering var större om kanylen var oskyddad. 
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Attityder angående patientens åsikter om följsamhet till UP hade både positivt och negativt 
inflytande på vårdpersonalens intention att vara följsamma enligt Lymer, Richt och Isaksson 
(2003). Å ena sidan fanns uppfattningar om att patienten kunde känna sig kränkt om 
vårdpersonalen använde skyddsutrustning; ”It has happened at times that a patient has 

reacted to the gloves and thought it strange: You don’t have to wear gloves, I am not 

contagious or anything” (s.664). Å andra sidan menade Lymer et al. (2003) att patienten 
kunde ta illa upp om personalen lät bli att använda skyddsutrustning.  
 
Enligt Ferguson et al. (2004) samt Ganczak och Szych (2007) kunde attityder om att 
användning av SP i själva verket hindrar personalen från att utföra god omvårdnad, resultera i 
sämre följsamhet. I studier av Tait, Voepel-Lewis, Tuttle och Malviya (2000) samt Ferguson 
et al. (2004) uttryckte flera i vårdpersonalen goda intentioner att vara följsamma, men 
förklarade icke-följsamheten med att de ibland helt enkelt glömde bort att följa de lokala 
säkerhetsföreskrifterna.  
 
I vissa fall kunde attityder till HIV och andra typer av blodsmitta inverka på vårdpersonalens 
grad av följsamhet till UP. Enligt Gershon et al. (2000) var rädsla för arbetsrelaterad smitta 
associerat till ökad följsamhet. Även Ganczak och Szych (2007) fastställde i sin studie att 
rädsla för att smittas av HIV genom arbetet ledde till högre följsamhet till användning av 
personlig skyddsutrustning. De menade dessutom att följsamhet kunde relateras till tidigare 
erfarenheter av HIV-patienter. Gershon et al. (1995) samt DeJoy, Searcy, Murphy och 
Gershon (2000) uppmätte högre grad av följsamhet till UP respektive användning av 
personlig skyddsutrustning hos personal som rapporterade toleranta attityder till patienter med 
HIV eller AIDS.  

Riskbedömning 

Trots att CDC:s riktlinjer från 1987 anger att vårdpersonal ska betrakta alla patienter som 
potentiella smittbärare är verkligheten ofta en annan. Riskbedömningen påverkades enligt 
Cutter och Jordan (2004) av kunskapen om patientens infektionsstatus. Vidare menade Cutter 
och Jordan att det inte var helt ovanligt att vårdpersonal baserade sitt val att följa UP på den 
egna subjektiva bedömningen av patienten och beroende på den estimerade risken för att 
patienten är smittad. Det kunde handla om patientens nationalitet, sexuella läggning eller 
livsstil. Likaså menade Lymer et al. (2003) att vårdpersonal ibland kunde bedöma risken att 
vårda patienten efter patientens utseende, ålder och beteende. Dessa variabler avgjorde om 
handskar skulle komma att användas eller inte. Patienter som inte avvek från det normala med 
avseende på kläder eller tal betraktades som relativt ofarliga, medan patienter som visade 
tecken på missbruk betraktades som potentiella faror. Även Ferguson et al. (2004), Tait et al. 
(2000) och Ganczak och Szych (2007) beskrev att då vårdpersonalen bedömde att patienten 
hade låg sannolikhet att vara infekterad med någon form av blodsmitta, uppvisade de lägre 
grad av följsamhet till SP. Sådana bedömningar kunde t.ex. förekomma då sjuksköterskan gav 
omvårdnad till ett litet barn eller till en patient som hon/han hade träffat flera gånger förut.  
 
En uppskattning av sannolikheten för exponering av blod och kroppsvätskor gjordes enligt 
Ferguson et al. (2004) i varje situation där vårdpersonalen kom i kontakt med patienter. Vid 
bedömning om att blodexponering inte var att förvänta i mötet med patienten, så var 
följsamheten till säkerhetsrutiner lägre. Enligt Lymer et al. (2003) minskade 
riskmedvetenheten hos vårdpersonalen ju längre tid som förflöt utan att de råkade ut för 
blodexponering. Detta ledde till sämre följsamhet till UP eftersom vårdpersonalen ansåg att 
de klarade sig ändå. Med detta menade Lymer et al. (2003) att det snabbt kunde bli rutin att 
inte använda UP om vårdpersonalen väl började slarva. 
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Personer som hade en starkt risktagande personlighet karakteriserades enligt Gershon et al. 
(1995) av att de tyckte om att ta risker och att de ville ha ett spännande, oförutsägbart liv. En 
avgörande faktor som ledde till minskad följsamhet till UP var då vårdpersonalen hade denna 
typ av personlighet. DeJoy et al. (2000) menade att ju lägre tendens vårdpersonalen hade att 
vilja utsätta sig för risker, desto bättre var följsamheten till UP. I enlighet med de två ovan 
nämnda författarna kom Lymer et al. (2003) fram till att när vårdpersonalen ansåg att 
risktagning var en del av professionen eller hade uppfattningen att risktagning höjde den 
personliga statusen i arbetslaget, kom dessa individer att utsätta sig för fler risker än övrig 
personal.  

Organisatoriska faktorer 

De organisatoriska faktorerna utgörs av kunskap, säkerhetsklimat och arbetshinder. Den 
gemensamma nämnaren för dessa faktorer är att de påverkar vårdpersonalen från ett yttre 
perspektiv, t.ex. genom deras upplevelser av den omgivande miljön eller införande av olika 
utbildningsåtgärder. Delade meningar fanns angående om kunskap om infektionskontroll 
kunde associeras till högre grad av följsamhet, då vårdpersonalen kunde ha god kunskap utan 
att uppvisa god följsamhet. Träning och utbildning kunde i viss mån öka graden av följsamhet 
bl.a. beroende på hur ofta träningen utfördes. Säkerhetsklimatet definieras som den 
sammanlagda uppfattningen som vårdpersonalen har om säkerheten på deras arbetsplats. 
Detta kan påverkas av bl.a. ledningens och andra medarbetares prioritering av säkerheten, hur 
välorganiserad avdelningen är och hur vanlig förekomsten av patienter med blodsmitta är. 
Upplevda arbetshinder på arbetsplatsen, t.ex. hög arbetsbelastning, tidsbrist, dålig 
tillgänglighet av skyddsutrustning och ineffektiv skyddsutrustning kunde associeras till dålig 
följsamhet. 

Kunskap 

DeJoy et al. (2000) visade i en studie där man mätte vårdpersonalens kunskap om olika 
smittvägar för HIV inom hälso- och sjukvården, att god kunskap hade signifikant samband 
med god generell följsamhet till UP. Ökad följsamhet till användning av personlig 
skyddsutrustning kunde däremot inte påvisas. I en studie av Gershon et al. (1995) hade de 
flesta i vårdpersonalen god kunskap om UP, men kunskapen kunde inte associeras till 
följsamhet. Kontinuerlig utbildning i säkerhet visade sig förbättra följsamheten. Personal som 
hade fått åtminstone en timmes utbildning om blodburna patogener varje år var mer 
följsamma till UP än de som inte fått någon utbildning alls. Dessutom visade det sig att ju mer 
utbildning i infektionskontroll vårdpersonalen hade fått, desto högre var graden av följsamhet. 
De som var allra mest följsamma hade genomgått sex eller fler timmars utbildning per år. 
Även Vaughn et al. (2004) visade i sin studie att god följsamhet kunde associeras till 
utbildning och träning i infektionskontroll. I enlighet med ovanstående forskningsresultat 
visade det sig i Cutter och Jordans (2004) studie att utbildning i UP hade stark inverkan på 
vårdpersonalens val av personlig skyddsutrustning. Vad gäller handhygien så menade Sax et 
al. (2007) att tidigare träning i handhygien och kampanjer för detta, signifikant kunde 
associeras till en högre grad av självrapporterad följsamhet. 

Säkerhetsklimat 

Enligt Gershon et al. (1995) var följsamheten till UP bättre hos vårdpersonal som upplevde ett 
bra säkerhetsklimat än hos dem som upplevde att säkerheten på avdelningen hade låg 
prioritet. I studier som genomfördes av Vaughn et al. (2004) och Gershon et al. (2000) kunde 
t.ex. ett starkt stöd från ledningen angående säkerhet associeras till bättre följsamhet hos 
vårdpersonalen. Att hög prioritering av säkerheten förbättrade följsamheten motsades av 
DeJoy et al. (2000) som i sin tur nämnde tre faktorer som påverkade säkerhetsklimatet. Dessa 
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var prioritering av säkerhet, formell feedback och informell feedback. De första två faktorerna 
hade negativt samband med följsamheten, vilket indikerade att följsamheten faktiskt 
försämrades vid högre prioritering av säkerhet samt vid förekomst av formell feedback 
angående säkerhet. Informell feedback visade sig däremot ha positiv effekt på följsamheten.  
 
Även i en studie av Lymer et al. (2004) undersöktes vikten av formella och informella ledares 
inflytande på säkerhetsklimatet. Informanterna nämnde flera egenskaper som 
avdelningschefen och andra formella ledare borde ha för att kunna förbättra säkerhetsklimatet, 
t.ex. engagemang, kunskap, social förmåga, skicklighet och ledarskapsförmåga. Om någon av 
dessa egenskaper saknades kunde det positiva inflytandet minskas och vårdpersonalen kunde 
börja känna tvivel. I dessa fall spelade informella ledare en större roll för säkerhetsklimatet. 
De informella ledarna kunde i sin tur ha både positiv och negativ effekt. Studenter kunde 
fungera som informella ledare genom att de hade aktuell kunskap om infektionskontroll och 
en objektiv bild av arbetsmiljön. Även åsikter från personal inom infektionskontroll 
värderades högt av övrig vårdpersonal. 
 
Sax et al. (2005) fann att både upplevelser om god följsamhet hos den övriga vårdpersonalen 
och förväntningar från andra medarbetare om att man skulle utöva handhygien, hade 
signifikant samband med ökad följsamhet. Motsatt effekt påvisades hos flera informanter i en 
studie av Lymer et al. (2003), vilka påverkades negativt av andra medarbetare som ansåg att 
följsamhet inte var så viktigt. Viljan att passa in i personalgruppen gjorde då att de blev 
mindre följsamma. I studier av DeJoy et al. (2004) och Tait et al. (2000) uttrycktes även 
rädsla för att andra skulle tycka att man var överdrivet försiktig eller till och med paranoid om 
man följde vissa säkerhetsrutiner, t.ex. användning av skyddsglasögon vid risk för blodstänk. 
I en studie av Gershon et al. (2000) framgick att säkerhetsklimatet påverkades av hur 
välorganiserad avdelningen var. Vårdpersonal som upplevde att deras arbetmiljö var ren och 
ordningssam hade tre gånger högre sannolikhet att rapportera god följsamhet till UP. Enligt 
Lymer et al. (2004) utvecklades även ett bättre säkerhetsklimat på avdelningar där frekvensen 
av blodsmittade patienter var hög. Även förekomsten av blodexponeringshändelser hade stor 
inverkan på säkerhetsklimatet. Medvetenheten om blodexponering ökade genom egna 
erfarenheter, kommunikation med andra och m.h.a. massmedia, förutsatt att blodexponeringen 
rapporterades. I en studie av DeJoy et al. (2000) visades dock motsatt samband då sämre 
följsamhet uppvisades hos vårdpersonal som hade erfarenhet av blodexponering.  

Arbetshinder 

I många undersökningar visade det sig att ökad arbetsbelastning hade en negativ inverkan på 
följsamheten till UP (Lymer et al., 2004; Ferguson et al., 2004; Vaughn et al., 2004; Gershon 
et al., 2000; Tait et al., 2000). DeJoy et al. (2000) fann i sin studie att upplevda arbetshinder 
gjorde det svårare för vårdpersonalen att vara följsamma till UP. Även i en studie av Stein et 
al. (2000) fann man att god följsamhet till UP var signifikant associerat till frånvaro av 
arbetshinder.  
 
Tidsbrist var ett av de vanligaste upplevda arbetshindren som inverkade negativt på 
följsamheten till UP (Stein et al., 2000; Ganczak & Szych, 2007; Cutter & Jordan, 2004; 
Watson & Myers, 2001; Tait et al., 2000). Tidsbristen uppstod enligt Lymer et al. (2004) 
p.g.a. att vårdpersonalen hade för många patienter att ta hand om. Vårdpersonalens 
ansträngningar att klara av arbetsuppgifterna i tid tenderade att gå före ett säkert arbetssätt. 
Ferguson et al. (2004) fann att även om intentionen att använda skyddsutrustning var god så 
kunde ett stressigt arbetsschema göra att vårdpersonalen hade svårt att följa de 
rekommenderade riktlinjerna. När t.ex. något akut eller oförväntat inträffade tog sig 
vårdpersonalen inte tid till att använda skyddsutrustning p.g.a. att de då riskerade att äventyra 
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patientens liv. Även Gershon et al. (1995) menade att upplevd hög arbetsrelaterad stress 
resulterade i sämre följsamhet. 
 
God tillgänglighet av den personliga skyddsutrustningen var enligt DeJoy et al. (2000) och 
Ganczak och Szych (2007) en faktor som påverkade följsamheten positivt. Likaså visade Tait 
et al. (2000) att följsamheten till UP minskade om skyddsutrustningen inte gick att få tag på 
tillräckligt snabbt. Stein et al. (2003), Ferguson et al. (2004) och Lymer et al. (2003) fann i 
sina studier att kassering av stickande och skärande avfall direkt efter användning försvårades 
av att behållarna som var avsedda för ändamålet upplevdes vara svårtillgängliga. Även Lymer 
et al. (2003) visade att brist på eller överfyllda behållare för stickande och skärande avfall 
medförde att vårdpersonalen avvek från säkerhetsrutinerna. Ur behållare som inte tömdes 
tillräckligt ofta stack ofta kanylspetsar upp, vilket medförde en ökad risk att sticka sig. När de 
mest grundläggade kraven på tillgänglighet inte fullföljdes på avdelningen kunde negativa 
attityder till användning av skyddsutrustning utvecklas hos vårdpersonalen, samt känslor av 
att de utsattes för onödiga risker i arbetet, vilket följdaktligen resulterade i sämre följsamhet. 
En studie av Vaughn et al. (2004) visade att om avdelningen tillhandahöll med nödvändig 
personlig skyddsutrustning, nålfria IV-system och utrustning för säker kanylhantering så var 
vårdpersonalen generellt mer följsam.  
 
Användningen av skyddshandskar var enligt Lymer et al. (2004) beroende av att de var av 
god kvalitet, d.v.s. att taktiliteten i fingertopparna bibehölls och att de samtidigt hade ett högt 
perforationsmotstånd. Ytterligare en viktig faktor för att vårdpersonalen skulle använda 
skyddshandskar var enligt Ferguson et al. (2004) och Ganczak och Szych (2007) att 
handskarna hade god passform. Svårigheter att känna blodkärlet vid venpunktion var enligt 
Stein et al. (2003) och Lymer et al. (2004) en avgörande orsak till att vårdpersonalen valde att 
inte använde skyddshandskar under detta omvårdnadsmoment.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens 
följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering. Det visade 
sig t.ex. att sjuksköterskor generellt sett var mer följsamma än läkare och att positiva attityder 
till UP kunde associeras till ökad följsamhet. Vårdpersonal som bedömde att risken för att 
smittas var låg eller som ansåg att det var osannolikt att de skulle utsättas för blodexponering, 
uppvisade en lägre grad av följsamhet. I flera studier kunde träning och utbildning i 
infektionskontroll ge en ökad följsamhet hos vårdpersonalen. Ett gott säkerhetsklimat på 
vårdavdelningarna medförde högre grad av följsamhet. Säkerhetsklimatet kunde enligt vissa 
studier påverkas av t.ex. stöd från ledningen, medarbetare, frekvensen av blodsmittade 
patienter, förekomst av blodexponeringshändelser samt graden av renlighet och ordning på 
avdelningen. Upplevda arbetshinder minskade följsamheten och utgjordes bl.a. av hög 
arbetsbelastning, tidsbrist och dålig tillgänglighet av skyddsutrustning. 

Resultatdiskussion  

Studier av Vaughn et al. (2004), Stein et al. (2003) samt Gershon et al. (1995) visade att 
följsamheten till säkerhetsföreskrifter var bättre hos sjuksköterskor än hos läkare. Flera 
studier redovisade även högre grad av följsamhet hos kvinnor än hos män (Gershon et al., 
1995; Gershon et al., 2000; Sax et al., 2007). Författarna anser att det kan föreligga ett 
samband mellan de ovanstående två forskningsrönen eftersom sjuksköterskor till största delen 
utgörs av kvinnor och läkare av män. Enligt publikationen ”Tillgång på: barnmorskor, 
sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2005” (Socialstyrelsen, 2005) fanns det 
år 2005 totalt 145766 legitimerade sjuksköterskor i Sverige, varav 91% utgjordes av kvinnor. 
Det totala antalet legitimerade läkare var samma år 43745, varav 63% utgjordes av män. 
 
Ganczak och Szych (2007) samt Gershon et al. (1995) fann inget samband mellan ålder och 
följsamhet till UP. I en senare studie av Gershon et al. (2000) visades däremot att yngre 
vårdpersonal var mer följsamma än äldre. Enligt Henderson (2004) har införandet av CDC:s 
riktlinjer för UP år 1987 medverkat till reducering av de arbetsrelaterade exponeringarna, mer 
än någon annan intervention. I samband med införandet av UP gjordes förändringar i 
utbildningsplanerna för läkare och sjuksköterskor så att större tonvikt lades på att minska 
risken för arbetsrelaterad exponering och infektion av blodburna patogener. Som en följd av 
detta anser författarna att det kan föreligga en skillnad mellan vårdpersonal som utbildades 
före och efter införandet av UP. 
 
Enligt Evanoff et al. (1999) utsätts vårdpersonal som arbetar på akutavdelningar för en högre 
risk för blodexponering än annan vårdpersonal, p.g.a. av att vården är mer oförutsägbar och 
svårare att kontrollera än på andra avdelningar där invasiva procedurer utförs. Dessutom är 
risken att bli infekterad av blodburna patogener större på akutavdelningar eftersom 
patienternas serostatus ofta är okänd. Enligt Vaughn et al. (2004) så tenderade vårdpersonal 
som arbetade med akut- eller intensivvård att vara mindre följsamma till SP än vårdpersonal 
som arbetade på vanliga kliniska avdelningar. Detta är enligt författarna alarmerande och 
något som borde ändras på. En anledning till att följsamheten är lägre på dessa avdelningar 
skulle kunna vara att arbetstempot och den arbetsrelaterade stressen är förhöjd. Hög 
arbetsbelastning, tidsbrist och upplevd arbetsrelaterad stress var tre av de vanligaste 
arbetshindren som togs upp i ett flertal studier (Stein et al., 2000; Ganczak & Szych, 2007; 
Cutter & Jordan, 2004; Watson & Myers, 2001; Tait et al., 2000; Lymer et al., 2004; 
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Fergusson et al., 2004; Gershon et al., 1995).  Dessa tre faktorer anser författarna kan ha ett 
samband då de kan bilda en ond cirkel med minskad följsamhet som resultat. 
 
I en litteraturstudie av Trim och Elliot (2003) beskrivs att den största risken för blodburna 
patogener är via nålstick. Författarna menar därför att säker kanylhantering är särskilt viktigt 
för att förebygga blodexponering. I CDC:s riktlinjer för UP från 1988 beskrivs att 
vårdpersonal aldrig ska sätta tillbaka skyddshylsan på använda kanyler p.g.a. den ökade 
risken för blodexponering. I studier av Stein et al. (2003), Ferguson et al. (2004) och Lymer et 
al. (2004) ansåg vårdpersonalen dock att detta förfaringssätt minskade risken för att sticka sig 
själv och andra. Detta är en attityd som författarna kan förstå, men det bästa vore om man 
kunde förebygga att vårdpersonalen utsatte sig för detta onödiga riskmoment. I en studie av 
Lymer et al. (2003) upptäcktes att brist på eller överfyllda behållare för stickande och 
skärande avfall medförde att vårdpersonalen inte kunde använda dessa på ett korrekt sätt. 
Författarna anser att det är avdelningens ansvar att tillhandahålla med behållare för stickade 
och skärande avfall, så att bästa möjliga förutsättningar finns för god följsamhet. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:12) om användning och 
egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård, så är vårdgivaren 
ansvarig för att medicintekniska produkter underhålls regelbundet och att de utrangeras när de 
inte längre får användas. 
 
Cutter och Jordan (2004), Lymer et al. (2003), Ferguson et al. (2004), Tait et al. (2000) samt 
Ganczak och Szych (2007) fann i sina studier att vårdpersonalens subjektiva bedömningar av 
patienter påverkade valet att använda UP. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
beskrivs att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Att vården påverkades av vårdpersonalens subjektiva bedömningar av 
patienter anser författarna är oroväckande och kan medföra en ökad risk för ohälsa hos både 
patienter och vårdpersonal. Enligt CDC:s riktlinjer från 1987 ska UP användas i vården av 
alla patienter vid risk för blodexponering, eftersom alla patienter ska betraktas som potentiella 
smittbärare. Knight och Bodsworth (1998) menade att endast 50% av sjuksköterskorna alltid 
använde skyddshandskar vid venpunktion, borttagande av intravenös infart eller hantering av 
blodprodukter. I en studie av Lymer et al. (2003) framkom att vårdpersonalen även baserade 
sitt val att följa UP beroende på hur de trodde att patienten skulle reagera. Detta fenomen 
anser författarna kan ha att göra med vårdpersonalens inkonsekventa användning av UP. Om 
patienterna vänjer sig vid att säkerhetsrutiner är en naturlig del av omvårdnaden, så menar 
författarna att risken för att patienterna ska känna sig kränkta minskar. 
 
I en studie av Lymer et al. (2003) framkom att viss vårdpersonal hade uppfattningen att ett 
risktagande beteende höjde den personliga statusen i arbetslaget, vilket följdaktligen 
resulterade i sämre följsamhet till diverse säkerhetsföreskrifter. I dessa fall anser författarna 
att vårdpersonalen utsätter sig själva och andra för onödiga risker och att ledningen bör 
försöka göra vad de kan för att öka vårdpersonalens prioritering av säkerheten. Följsamheten 
till UP var enligt Gershon et al. (1995) bättre hos vårdpersonal som upplevde ett bra 
säkerhetsklimat. Vaughn et al. (2004) och Gershon et al. (2000) visade att ett starkt stöd från 
ledningen angående säkerhet kunde associeras till bättre följsamhet hos vårdpersonalen. 
Svensk sjuksköterskeförening (2007) anger att arbetsmiljön ska främja säkerhet och 
vårdkvalitet. 
 
Lymer et al. (2004) ansåg att både formella och informella ledare utövade stort inflytande på 
säkerhetsklimatet. Studenter kan fungera som informella ledare genom att de har färsk 
kunskap om infektionskontroll och en förmåga att se på omvårdnaden med ett objektivt 
synsätt. Om vårdpersonalen såg studenterna som en resurs skulle det kunna ha ett positivt 
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inflytande på säkerhetsklimatet. Författarna kan utifrån egna erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda utbildningen medge att man som nyanländ på en vårdavdelning lätt kan 
påverkas av medarbetarnas attityder och förhållningssätt till de lokala säkerhetsföreskrifterna. 
Även om intentionen hos författarna att t.ex. använda handskar och skyddsförkläden under 
olika vårdmoment var god, så var det ibland svårt att följa säkerhetsrutinerna p.g.a. att den 
etablerade vårdpersonalen hade andra åsikter om vad som fungerade i praktiken. I de fall då 
vårdpersonalen ansåg att de redan hade ett fungerande arbetssätt, upplevdes det svårt att 
fungera som informella ledare. 
 
Lymer et al. (2004) fann i sitt resultat positiva effekter på säkerhetsklimatet och förbättrad 
följsamhet till UP då vårdpersonalen hade tidigare erfarenheter av blodexponering och då 
avdelningen hade en hög frekvens av blodsmittade patienter. Detta anser författarna kan ha en 
koppling till att den bedömda risken för blodexponering ökar genom att vårdpersonalen får 
reda på hur vanligt det faktiskt är med blodexponering. Att vårdpersonal som uppvisar dålig 
följsamhet till UP oftare utsätts för blodexponering kan ju te sig ganska logiskt, men det 
förklarar inte hur tidigare erfarenheter av blodexponering kunde leda till sämre följsamhet, 
vilket visade sig i en studie av DeJoy et al. (2000). 
 
Enligt DeJoy et al. (2000) kunde god kunskap om smittvägar för HIV relateras till ökad 
följsamhet till UP. Gershon et al. (1995) fann däremot att vårdpersonalen oftast hade god 
kunskap om UP, men att denna inte kunde associeras till ökad följsamhet av riktlinjerna. 
Författarna anser att ökad kunskap om UP logiskt sett borde leda till ökad följsamhet till 
riktlinjerna men att andra faktorer troligtvis spelar in när det gäller att implementera de 
teoretiska kunskaperna i praktiken. Utbildning inom infektionskontroll har i flera studier visat 
sig ha positiv effekt på följsamheten (Gershon et al., 1995; Vaughn et al., 2004; Cutter & 
Jordan, 2004; Sax et al., 2007).  Ju mer träning vårdpersonalen fick, desto bättre blev 
följsamheten enligt Gershon et al. (1995). I en studie av Trick et al. (2007) introducerades ett 
interaktivt utbildningsprogram på tre olika sjukhus, med syfte att öka vårdpersonalens 
medvetenhet om vikten av att använda alkoholbaserat desinfektionsmedel och 
skyddshandskar för att förhindra smittspridning via händerna. Följsamheten till dessa 
säkerhetsrutiner ökade på samtliga av de utvalda sjukhusen efter genomförandet av 
interventionsprogrammet. Detta anser författarna är en upplyftande iakttagelse eftersom det 
innebär att följsamheten faktiskt kan förbättras genom att ledningen prioriterar att ge 
vårdpersonalen kontinuerlig träning och undervisning inom området. 

Metoddiskussion 

Valet av uppsatsämne övervägdes noga och avgjordes slutligen av att det kändes både aktuellt 
och intressant. Polit och Becks (2008) modell för litteraturstudier upplevdes vara en 
välfungerande metod. Som planerat följde författarna alla nio stegen och gick även tillbaka i 
modellen för att finna nya referenser. Artikelsökningen begränsades till artiklar som var 
publicerade från 1998 till mars 2008, vilket av författarna bedömdes vara en lämplig tidsram 
eftersom det valda ämnet inte upplevdes vara så väl utforskat. Även en artikel från 1995 
inkluderades eftersom den helt motsvarade litteraturstudiens syfte. Studien av Sax et al. 
(2007) handlade om handhygien i allmänhet utan anknytning till blodexponering, men 
eftersom handhygien är en viktig del i UP ansåg författarna att artikeln ändå var relevant. 
Ytterligare en begränsning som gjordes för att öka pålitligheten av litteraturstudien var att 
artiklarna skulle vara genomförda i västvärlden, då det kändes viktigt att förutsättningarna att 
följa hygienrutinerna skulle vara av liknande slag i de olika studierna.  
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Sökorden kombinerades på ett sådant sätt att så många relevanta artiklar som möjligt skulle 
framkomma. Detta resulterade i ganska komplicerade sökordskombinationer med flera 
ingående steg. Dessa kombinationer dokumenterades väl så att möjlighet finns att genomföra 
sökningarna igen. Trots att ett stort antal sökord användes under den systematiska sökningen 
blev antalet användbara träffar inte så omfattande. Samtidigt som den systematiska sökningen 
genomfördes utforskades därför länkar till nya, liknande artiklar. Detta resulterade i att 
litteraturstudien utgjordes av något fler manuellt sökta artiklar än systematiskt sökta artiklar. 
Författarna anser dock inte att denna fördelning påverkar litteraturstudien på ett negativt sätt. 
 
Vid kategorisering av de olika faktorerna upplevde författarna att flera av kategorierna 
påverkade varandra men att de ändå kunde särskiljas. Eftersom säkerhetsklimat innebär 
vårdpersonalens sammanlagda uppfattning om säkerheten, så påverkas säkerhetsklimatet t.ex. 
av deras attityder om UP. I underkategorin kunskap lät författarna även utbildning och träning 
ingå p.g.a. att de upplevdes ha stor samhörighet. De vetenskapliga artiklarna upplevs vara 
jämnt fördelade i resultatet, vilket ökar tillförlitligheten av litteraturstudien.  
 
Flertalet av de ingående artiklarna var kvantitativa, icke-experimentella studier som använde 
frågeformulär för att samla in data. Eftersom de flesta av studierna hade denna typ av design 
drog författarna slutsatsen att detta kan antas vara en lämplig metod inom det aktuella 
forskningsområdet. T.ex. medför användning av observation som datainsamlingsmetod, enligt 
Forsberg och Wengström (2003), att vårdpersonalens beteende påverkas i den situation som 
observeras med risk för felaktiga resultat som följd. Många av studierna redovisade ganska 
stora bortfall. Detta kan ha medfört att studierna blev mindre tillförlitliga. 

Klinisk betydelse 

Denna litteraturstudie beskriver olika faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till 
säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering. Resultaten kan vara till 
hjälp för sjuksköterskor att identifiera orsaker till bristande följsamhet hos sig själva och övrig 
vårdpersonal och därigenom göra det enklare att upptäcka vad som behöver åtgärdas för att 
komma åt problemen. Säkerhet och kvalitet i vården bör eftersträvas till fördel för både 
vårdpersonalen och patienterna. 

Förslag till vidare studier 

Studier med kvalitativ metod uppfattades av författarna ge särskilt god inblick i vad som 
påverkade vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner. Författarna anser därför att det 
skulle vara en god idé att utföra fler empiriska kvalitativa forskningsprojekt inom området. 
Författarna skulle även gärna se att fler studier gjordes som utforskade skillnader i vilka 
faktorer som påverkar män respektive kvinnors följsamhet. Vidare vore värdefullt att studera 
vilken inverkan lokala normer och grupprocesser har på följsamheten samt patienters attityder 
och önskemål kring vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner. 

Slutsats 

Vårdpersonal som upplevde tidbrist och hög arbetsbelastning var mindre följsamma. Dessa 
två faktorer kan inte vårdpersonalen själva påverka utan kan i vissa fall härledas till brister i 
organisationen. Vårdpersonal som kände att de hade stöd från ledningen uppvisade oftast god 
följsamhet till säkerhetsrutiner. De påverkades även av hur deras medarbetare prioriterade 
säkerheten. Följdaktligen är ett gott säkerhetsklimat eftersträvansvärt. Positiva attityder till 
UP ökade följsamheten, liksom rädsla för att smittas av HIV. Följsamheten minskade då 
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vårdpersonalen bedömde risken för att smittas som minimal eller då de utgick ifrån att de inte 
skulle komma att utsättas för blodexponering. Utifrån resultat som framkommit i flera av 
studierna kan kontinuerlig utbildning i infektionskontroll ha en positiv effekt på följsamheten. 
Ytterligare en förutsättning för god följsamhet var att säkerhetsutrustningen på avdelningarna 
var lättillgänglig och av god kvalitet. Detta ligger på vårdgivarens ansvar att åtgärda. 
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BILAGA 1 – ARTIKELMATRIS 

Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 
Cutter, J., & 
Jordan, S. 

Uptake of guidelines to avoid 
and report exposure to blood 
and body fluids. 
Journal of Advanced Nursing 
2004 

Att identifiera strategier för att 
minska arbetsrelaterade risker 
för blodexponering samt att 
utforska orsaker till icke-
följsamhet till universal 
precautions (UP). 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Sammanlagt 200 kirurger, 
operationssjuksköterskor och 
barnmorskor valdes ut genom 
bekvämlighetsurval. Ett semi-
strukturerat frågeformulär 
användes för datainsamling. 

Faktorer som påverkade 
följsamheten till UP var misstanke 
om blodsmitta eller känd 
blodsmitta hos patienten, 
tillgänglighet av skyddsutrustning, 
tidsbrist m.m. 

DeJoy, D.M., 
Searcy, C.A., 
Murphy, L.R., 
& Gershon, 
R.R.M. 

Behavioral-diagnostic analysis 
of compliance with universal 
precautions among nurses. 
Journal of Occupational 
Health Psychology 

2000 

Att undersöka individuella, 
arbets- miljö- och 
organisationsrelaterade 
faktorer som påverkar 
följsamheten av UP bland 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie. En modell 
användes för att identifiera 
hälsoproblem som är orsakade av 
vårdpersonalens beteende. De 889 
sjuksköterskor som ingick i 
urvalet fick besvara ett 
strukturerat frågeformulär 
angående individuella, 
psykosociala, arbetsuppgifts- och 
organisatoriska faktorer som 
påverkar följsamheten av 
personlig skyddsutrustning (PPE). 

Generell följsamhet hade 
signifikant samband med positiva 
attityder till patienter med HIV, 
lägre tendens till risktagning, god 
kunskap om smittspridning, 
arbetshinder, informell feedback 
och tidigare exponering för blod. 
Följsamhet till PPE hade 
signifikant samband med 
tillgänglighet av skyddsutrustning, 
arbetshinder, prioritering av 
säkerhet samt formell och 
informell feedback. 

Ferguson, K.J., 
Waitzkin, H., 
Beekmann, 
S.E., & 
Doebbeling, 
B.N. 

Critical incidents of 
nonadherence with standard 
precautions guidelines among 
community hospital-based 
health care workers. 
Journal of General Internal 
Medicine 

2004 

Att identifiera, kategorisera 
och fastställa vilka faktorer 
som minskar följsamheten till 
standard precautions (SP). 

Kvalitativ och kvantitativ studie 
där 1362 läkare, sjuksköterskor 
och laboratoriepersonal valdes ut 
genom stratifierat bekvämlighets-
urval. Datainsamlingen skedde 
m.h.a. ett semistrukturerat 
frågeformulär som identifierade 
de viktigaste arbetsrelaterade 
riskfaktorerna, attityder till SP, 
följsamhet till SP och antalet 
exponeringar. 

Följsamheten till SP minskade vid 
tidspress, otillgänglighet av 
skyddsutrustning, akuta situa-
tioner, när man bedömde att 
patienten hade liten risk att vara 
smittad och när man inte för-
väntade sig att exponeras för blod. 
Attityder som kunde associeras till 
låg följsamhet var att SP är onödigt 
i vissa situationer, att förmågan att 
utföra god omvårdnad minskar vid 
användning av SP samt att 
skyddsutrustningen är ineffektiv. 



   

 

Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 
Ganczak, M., & 
Szych, Z. 

Surgical nurses and 
compliance with personal 
protective equipment. 
Journal of Hospital Infection 
2007 

Att värdera graden av själv-
rapporterad följsamhet till 
användning av personlig 
skyddsutrustning samt 
fastställa vilka faktorer som 
kan associeras till både 
följsamhet och icke-
följsamhet. 

Kvantitativ studie. I studien 
ingick 601 sjuksköterskor som 
valdes ut genom bekvämlighets-
urval. Datainsamlingen skedde 
m.h.a. ett strukturerat 
frågeformulär som bl.a. mätte 
orsaker till icke-följsamhet till 
UP. 

Faktorer som ökade följsamheten 
var rädsla för att smittas av HIV, 
tidigare erfarenheter av HIV-
patienter och träning i infektions-
kontroll. Faktorer som minskade 
följsamheten var otillgänglighet av 
PPE, tidsbrist, övertygelser om att 
patienten inte är smittad, att PPE 
utgör hinder för god omvårdnad 
samt ineffektiv utrustning. 

Gershon, 
R.R.M., 
Karkashian, 
C.D., Grosch, 
J.W., Murphy, 
L.R., Escamilla-
Cejudo, A., 
Flanagan, P.A., 
Bernacki, E., 
Kasting, C., & 
Martin, L. 

Hospital safety climate and its 
relationship with safe work 
practices and workplace 
exposure incidents. 
American Journal of Infection 

Control 
2000 

Att utveckla ett enkelt och 
effektivt instrument som mäter 
säkerhetsklimatet på sjukhus 
samt att fastställa relationen 
mellan säkerhetsklimatet och 
följsamheten till säkra 
arbetsrutiner respektive 
exponeringen för blod och 
kroppsvätskor. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 
vårdpersonal med hög risk för 
exponering av blod och kropps-
vätskor studerades, t.ex. sjuksköt-
erskor, läkare och laboratorie-
personal. Ett stratifierat bekväm-
lighetsurval gjordes, vilket result-
erade i att 789 informanter valdes 
ut. Datainsamlingen skedde m.h.a. 
ett strukturerat frågeformulär 
angående säkerhetsklimatet.  
 

Organisatoriska faktorer som 
ökade säkerhetsklimatet och 
därmed också följsamheten till 
säkra arbetsrutiner var att 
ledningen förespråkar säkerhet, 
frånvaro av arbetshinder och 
ordningsam arbetsmiljö. Kvinnor, 
yngre personal och personal med 
mindre än 14 års utbildning visade 
högre grad av följsamhet.   

Gershon, 
R.R.M., 
Vlahov, D., 
Felknor, S.A.,  
Vesley, D., 
Johnson, P.C., 
Delclos, G.L., 
& Murphy, L.R. 

Compliance with universal 
precautions among health care 
workers at three regional 
hospitals. 
American Journal of Infection 
Control 
1995 

Att fastställa och kategorisera 
självrapporterade nivåer av 
följsamhet till UP bland 
vårdpersonal samt utröna vilka 
faktorer som kan relateras till 
följsamhet. 

Kvantitativ studie med stratifierat 
slumpmässigt urval. 
Informanterna utgjordes av 1716 
sjuksköterskor, läkare, medicinska 
tekniker och laboratoriepersonal 
och datainsamlingen skedde 
m.h.a. ett strukturerat 
frågeformulär som mätte 
följsamhet till UP, demografiska, 
individuella, psykosociala och 
organisatoriska faktorer. 

Högre grad av följsamhet kunde 
ses hos kvinnor, sjuksköterskor, 
personal med mindre än 16 års 
utbildning och/eller mindre än 50 
timmars arbetsvecka. Följsamheten 
var bättre vid positiva attityder till 
patienter med HIV, åsikter om att 
UP minskar smittrisken, låg stress-
nivå, rädsla för arbetsrelaterad 
smitta, bra säkerhetsklimat, kontin-
uerlig träning i säkerhet m.m. 
 



   

 

Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 
Lymer, U.B., 
Richt, B., & 
Isaksson, B. 

Blood exposure: factors 
promoting health care workers' 
compliance with guidelines in 
connection with risk. 
Journal of Clinical Nursing 

2004 

Att beskriva olika faktorer som 
förbättrar föjlsamheten till UP 
hos vårdpersonal. 

Kvalitativ studie som baserades 
på Grounded Theory. Urvalet 
gjordes med hjälp av en kombi-
nation av teoretiskt och strategiskt 
urval. Deltagarna var nio sjuk-
sköterskor och sex under-
sköterskor och datainsamling 
skedde genom semistrukturerad 
intervju med följade teman: 
erfarenhet av arbetsrelaterad risk, 
uppfattade riskmoment, 
användning av skyddsutrustning 
och erfarenhet av blodexponering. 

Faktorer som påverkade följsam-
heten till UP var medarbetarnas 
inflytande, säkerhetsutrustning och 
information om blodexponerings-
händelser. Följsamheten var bättre 
på avdelningar där det var vanligt 
med blodsmittade patienter.  

Lymer, U.B., 
Richt, B., & 
Isaksson, B. 

Health care workers' action 
strategies in situations that 
involve a risk of blood 
exposure. 
Journal of Clinical Nursing 
2003 

Att identifiera vilka faktorer 
som är viktiga vid val av 
handlingsstrategi i situationer 
som medför risk för 
blodexponering. 

Kvalitativ studie som baserades 
på Grounded Theory. En teoretisk 
urvalsmetod användes vilket 
resulterade i 15 deltagare varav 
nio var sjuksköterskor och sex var 
undersköterskor. Datainsamlingen 
skedde genom semistrukturerad 
intervju med följade teman: 
erfarenhet av arbetsrelaterad risk, 
uppfattade riskmoment, 
användning av skyddsutrustning 
och erfarenhet av blodexponering. 

Sociokulturella faktorer som 
påverkade följsamheten var: vilja 
att passa in i personalgruppen, 
rutinmässigt arbete, risktagande 
beteende, uppfattningar om att 
patienten blir kränkt, samt om 
vårdpersonalen gör stereotypa 
bedömningar av patienterna 
angående deras infektionsstatus. 
Situationsspecifika faktorer som 
påverkade följsamheten var: 
säkerhetsklimatet, förekomst av 
blodsmittade patienter, säkerhets-
utrustning och förekomst av 
blodexponering.  

 



   

 

 
Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 
Sax, H., Uçkay, 
I., Richet, H., 
Allegranzi, B., 
& Pittet, D. 

Determinants of good 
adherence to hand hygiene 
among health care workers 
who have extensive exposure 
to hand hygiene campaigns. 
Infection Control and Hospital 
Epidemiology 
2007 

Att identifiera relevanta 
interna och externa 
motiverande faktorer som 
leder till bättre handhygien 
bland individer i olika 
yrkeskategorier. 

Kvantitativ studie som undersökte 
1042 läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor på ett under-
visningssjukhus i Schweiz. De 
valdes ut m.h.a. stratifierat slump-
mässigt urval. Intentionen att 
utföra handhygien mättes m.h.a. 
ett frågeformulär angående demo-
grafisk data, beteendemässiga och 
normativa uppfattningar samt 
upplevd kontroll. 

Sjuksköterskor och under-
sköterskor var mer följsamma än 
läkare. Andra faktorer som hade 
signifikant samband med följ-
samhet var kvinnligt kön, tidigare 
träning i handhygien, upplevd god 
följsamhet hos kollegor, upplevda 
förväntningar från medarbetare 
samt uppfattningar om att hand-
hygien är relativt lätt att utföra.  

Stein, A.D., 
Makarawo, 
T.P., & Ahmad, 
M.F.R.  

A survey of doctors’ and 
nurses’ knowledge, attitudes 
and compliance with infection 
control guidelines in 
Birmingham teaching 
hospitals. 
Journal of Hospital Infection 
2003 

Att utröna vilka attityder 
sjuksköterskor och läkare har 
till UP, mäta deras följsamhet 
till UP samt fastställa vilka 
faktorer som bidrar till icke-
följsamhet. 

Kvantitativ studie. Urvalet 
utgjordes av 218 sjuksköterskor 
och läkare vilka valdes ut m.h.a. 
bekvämlighetsurval. Data-
insamlingen skedde m.h.a. ett 
semistrukturerat frågeformulär 
som mätte erfarenhet av blodprov-
tagning, attityder till infektions-
kontroll, tidigare erfarenhet av 
blodexponering och kunskap om 
blodsmitta. 

De vanligaste orsakerna till brist-
ande följsamhet till handtvätt var 
tidsbrist. Användning av handskar 
upplevdes medföra svårigheter att 
känna venerna och minskad finger-
färdighet. Att sätta tillbaka skydds-
hylsan på använda kanyler troddes 
minska risken för stickskada och 
personalen upplevde att behållare 
för stickande och skärande avfall 
ofta var otillgängliga. 

Tait, A., 
Voepel-Lewis, 
T., Tuttle, D.B., 
& Malviya, S. 

Compliance with standard 
guidelines for the prevention 
of occupational transmission 
of bloodborne and airborne 
pathogens: a survey of 
postanesthesia nursing 
practice. 
The Journal of Continuing 
Education in Nursing 

2000 

Att hos en grupp 
sjuksköterskor bestämma 
följsamheten av 
rekommenderade riktlinjer och 
att identifiera moment som kan 
medföra risk för 
blodexponering. 

Kvantitativ studie där bekväm-
lighetsurval användes för att välja 
ut 34 sjuksköterskor på ett medi-
cinskt center i USA. Ett fråge-
formulär med slutna frågor under-
sökte demografiska data, kunskap 
om SP, graden av exponering för 
högriskpatienter samt uppfatt-
ningar angående arbetsrelaterad 
risk för blodexponering.  

Följsamheten ökade med den 
potentiella risken att vårda 
patienten. Anledningar som 
framkom till att inte följa SP var 
ingen förväntad konakt med blod, 
arbetsbelastning och tidspress, 
bedömning av patienten som 
lågrisk, dålig tillgänglighet av PPE 
eller att man helt enkelt glömde att 
använda sig av SP. 

 



   

 

Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 
Vaughn, T.E., 
McCoy, K.D., 
Beekmann, 
S.E., Woolson, 
R.F., Torner, 
J.C., & 
Doebbeling, 
B.N. 

Factors promoting consistent 
adherence to safe needle 
precautions among hospital 
workers. 
Infection Control and Hospital 

Epidemiology 
2004 

Att identifiera organisatoriska 
faktorer som kan relateras till 
följsamhet till UP avseende att 
inte sätta tillbaka skyddshylsan 
på använda kanyler. 

Kvantitativ studie. Urvalet var 
stratifierat randomiserat och 
bestod av 1454 läkare, sjuksköt-
erskor och laboratoriepersonal 
som i sitt arbete rutinmässigt 
hanterade kanyler. 
Datainsamlingen skedde m.h.a. ett 
strukturerat frågeformulär. 

Faktorer som påverkade 
följsamheten var utbildning i 
infektionskontroll, förekomst av 
skyddsutrustning, nålfria IV-
system och nålskyddsutrustning, 
arbetskrav, stöd från ledningen, 
yrkeskategori och arbetsplats. 

Watson P.B.W., 
& Myers, L.B. 

Which cognitive factors 
predict clinical glove use 
amongst nurses? 
Psychology, Health & 

Medicine 
2001 

Att undersöka om man m.h.a. 
en utökad modell av theory of 
planned behavior (TPB) kan 
förutsäga användningen av 
skyddshandskar.  

Kvantitativ studie. Deltagarna var 
103 sjuksköterskor som valdes ut 
genom bekvämlighetsurval. Data-
insamligen skedde m.h.a. ett 
strukturerat frågeformulär 
angående intentioner, attityder, 
subjektiva normer, upplevd 
förmåga att kunna kontrollera sitt 
beteende (PBC), upplevda 
barriärer, användning av hanskar 
och demografiska variabler. 

Intentionen att använda handskar 
hade signifikant positivt samband 
med attityder om att handskar är en 
nödvändig skyddsåtgärd och PBC, 
samt signifikant negativt samband 
med förväntad minimal kontakt 
med blod och förväntad möjlig 
kontakt med blod men samtidig 
upplevd tidsbrist. 

 


