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Sammanfattning 

 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Handhygien är den 
viktigaste komponenten vid prevention av vårdrelaterade infektioner. Följsamhetsmätningar av de 
basala hygienrutinerna är betydelsefulla för följsamheten till de basala hygienrutinerna och 
klädreglerna. Ett förbättringsarbete gentemot hygienobservatörerna i Region Jönköpings län har 
genomförts där tre aulaträffar ersattes av 17 möten med färre deltagare.   
Syftet med förbättringsarbetet är att öka andelen mätande enheter.  
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring 
brister i de basala hygienrutinerna och den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras.  
Metod: PDSA, Nolans förbättringsmodell, enkät, kvalitativ dataanalys i form av fokusgruppsintervjuer. 
Resultatet av förbättringsarbetet visar en viss ökning av andelen mätande enheter.  
Resultat för studien av förbättringsarbetet visar brist på ledningsstöd och en otillräcklig kunskap 
bland personalen om hur smitta sprids. Moment som brister är framförallt handsprit före patientnära 
arbete, överanvändning av handskar och dålig följsamhet till klädreglerna inom primärvården. 
Hygienobservatörerna upplevde att den nya mötesstrukturen gav erfarenhetsutbyte och 
verksamhetsnära diskussioner med kollegor. 
Slutsatser: För att följsamhetsmätningar ska bli utförda och det vårdhygieniska arbetet prioriteras är 
ledningsstödet helt avgörande. En ökad andel mätande enheter skulle minska antal VRI, kostander 
och patienters lidande. 
  
 
Nyckelord: vårdrelaterade infektioner, kunskap, ledarskap, kvalitetsförbättring, patientsäkerhet 
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Summary 

 
 
Hygiene observer- an important mission for patient safety 
- a case study to increase the number of units performing measurements of adherence to standard 
precautions in Region Jönköping County. 
 
 
Healthcare associated infections (HAIs) are one of the greatest threats to patient safety. Hand hygiene 
is the most important component in the prevention efforts. Measurements to standard precautions are 
important for adherence to the basic rules of hygiene and clothing.  An improvement work focused on 
hygiene observers in Region Jönköping County, was implemented in which three hall gatherings was 
replaced by 17 meetings with fewer participants.    
The aim of the improvement work is to increase the number of measuring devices.   
The purpose of the study of the improvement work is to describe the hygiene observers experiences 
concerning deficiencies in the basic hygiene practices and the new meeting structure and to identify 
factors that influence the extent to which measurements will be carried out.   
Method: PDSA, Nolan's improvement model, survey, qualitative data analysis in the form of focus 
group interviews.  
The result of the improvement work indicates more units performing measurements.  
Results of the study of the improvement work shows lack of management support and inadequate 
knowledge among staff about how infections spread. Other factors are lack of disinfection before 
patient care, overuse of gloves and poor adherence to dress rules.  
Conclusions: Management support is crucial for adherence to measurement. Improvements in number 
of HAI, costs and patients ' suffering increases as hygiene measurements are carried out.  
 
  
Keywords: healthcare-associated infections, knowledge, leadership, quality improvement, patient 
safety 
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Inledning 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten världen över (1, 2). 
The World Health Organization (WHO) uppskattar att flera hundra miljoner patienter årligen drabbas, 
vilket medför stort lidande, ökad sjukdom, dödlighet och ekonomiska förluster för sjukvårdssystemet 
(2-4). Prevalensen av VRI uppskattas i höginkomstländer till sju procent och i låg- och 
medelinkomstländer till 15 %. Bara i Europa drabbas årligen fyra miljoner patienter och 37 000 avlider 
till följd av en VRI (4). I Sverige är prevalensen 9,1 % och uppskattas årligen orsaka 750 000 extra 
vårdagar, till en kostnad av 6,5 miljarder kronor (2, 5). 

”En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till 
följd av en åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg” 
(2)(s.10). Handhygien är den viktigaste komponenten och det effektivaste måttet vid prevention av 
VRI (6) och för att förhindra smittspridning på sjukhus (4). Flera studier har gjorts som påvisar vikten 
av en god handhygien (6-8) men följsamheten varierar mellan vårdinrättningar samt mellan länder 
och är vanligtvis låg och otillräcklig för att tillgodose patientsäkerheten (6, 8). År 2005 lanserade WHO 
en kampanj för att öka patientsäkerheten, där VRI identifierades ha högsta prioritet. Handhygienen 
bedömdes vara huvudkomponent, då det är ett enkelt, standardiserat, billigt mått baserat på solid 
forskning (9). WHO utvecklade 2006 en multimodal strategi för implementering av metoder i syfte att 
förbättra handhygienen, vilken pilottestades på sjukhus världen över. Den och flera andra studier som 
gjorts, påvisar att implementering av handhygienprogram är kostnadseffektiva och minskar antalet 
VRI (4, 10-13).   

Initiativ och aktuell forskning 

Enlig Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska Hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven 
på en god vård. Detta innebär att den ska vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard och 
tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling (14).  

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Enligt patientsäkerhetslagen är en 
vårdskada när; ”en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården” (15). VRI är den vanligaste typen av vårdskada och uppskattas utgöra cirka 35 
% av alla skador i svensk sjukvård (2).  

VRI har under flera år varit att nationellt prioriterat område i Sverige. Socialstyrelsen har tagit fram 
flera kunskapsdokument ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” och ”Socialstyrelsens föreskrift 
om basal hygien inom hälso- och sjukvården” som stöd i det förebyggande arbetet med VRI och för 
hanteringen av multiresistenta bakterier (13, 16). 

I enlighet med ”Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 2015:10” (16) ska 
samtlig personal inom hälso- och sjukvård med patientnära arbete följa de basala hygienrutiner och 
klädregler som följer: 

 Handdesinfektion före och efter patientnära arbete 

 Använda handskar då det finns risk för kontakt med kroppsvätskor 

 Använda plastförkläde då det finns risk för nedsmutsning av arbetsdräkten 

 Arbeta utan klockor och smycken på underarmarna 

 Arbeta med kortärmad arbetsdräkt 

 Långt hår och skägg ska vara uppsatt. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in regioner och landsting varje år att genomföra en 
punktprevalensmätning (PPM) av följsamhet till basala hygienrutiner och antalet VRI (5), men i övrigt 
finns idag inget nationellt förhållningssätt till hur de basala hygienrutinerna ska mätas eller följas upp. 
Socialstyrelsen ställer krav på att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra 
verksamhetens kvalitet (17), men inte hur det ska gå till. SKL har identifierat åtta framgångsfaktorer 
som förebygger VRI och som berör samtliga nivåer i sjukvårdssystemet; 
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 ”Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla”  

 ”Hygienriktlinjer ses som självklara” 

 ”Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt”  

 ”Goda lokalmässiga förutsättningar skapas” 

 ”Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling”  

 ”Städning ses som en viktig del” 

  ”Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt”  

  ”Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler” (2). 

Vid Landsting och sjukhus med en lägre förekomst av VRI: 

 Har både ledning och profession ett mycket stort engagemang i det förebyggande arbetet,  

 Följer samtliga yrkeskategorier, inklusive lokalvårdare och transportpersonal, i större 
utsträckning de hygienriktlinjer som finns. 

 Har det under en längre tid pågått arbete med att skapa goda lokalmässiga förutsättningar för 
att förebygga VRI, Exempel på det är en stor andel enkelrum med tillhörande toalett och 
möbler som går att sprita av. 

 Finns ett tydligt budskap kring vikten av ett förebyggande arbete mot VRI, god utbildning och 
lättillgänglig information.  

 Finns god utbildning i hygien och smittspridning för städpersonal samt frekvent kvalificerad 
städning. 

 Upplevs Vårdhygien som närvarande och skapar lösningar som fungerar i praktiken, samt har 
en hög status och finns representerad i nätverk och forum som arbetar förebyggande mot VRI 
på ledningsnivå. 

 Finns ett engagerat och långvarigt fokus från högsta ledningen, med god insyn i frågorna samt 
återkoppling av resultat kopplat till tydliga krav på förbättring. Det finns även strukturer i 
systemet som bidrar till att föra ut ledningens fokus till verksamheterna, där också Vårdhygien 
involveras (2).  

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är lunginflammation, urinvägsinfektion och infektioner i 
hud och mjukdelar (2). Tillsammans utgör de över hälften av de infektioner som identifierats vid de 
årliga punktprevalensmätningarna (2). Uppkomsten av vårdrelaterade infektioner är komplex. 
Förutom handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel, påverkar bland annat hantering 
av urinkatetrar, immobilitet hos patienten, patientens medicinska status, hur länge patienten vårdats, 
rationell antibiotikaanvändning och städning utvecklingen av antalet infektioner [2].  

Alla vårdrelaterade infektioner kan inte undvikas, men studier visar att minst 20 till 30 % borde kunna 
förebyggas (18, 19). En motsvarande minskning av antalet VRI i Sverige skulle innebära en reducering 
med 225 000 vårddygn eller drygt 600 vårdplatser, vilket motsvarar två miljarder kronor [2].  
 
Smittskydd och Vårdhygien i Region Jönköpings län, arbetar med att förebygga vårdrelaterade 
infektioner och förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvård- och omsorg. På enheten arbetar 
hygiensjuksköterskor, hygienläkare, smittskyddssjuksköterskor och smittskyddsläkare. Centralt i det 
vårdhygieniska arbetet finns länets cirka 500 hygienobservatörer på cirka 200 enheter inom 
slutenvård och öppenvård. De utför observationer och registrerar varje månad följsamhetsmätningar 
till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) i kvalitetsregistret MOA (Mätningar och Analys- 
Landstinget i Jönköpings län) (20). 

År 2006 infördes, i dåvarande Jönköpings läns landsting, utbildning av hygienobservatörer och 
introduktion av mätningar till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. År 2009 fattades även ett 
politikerbeslut på landstingsnivå då det blev obligatoriskt för samtliga enheter inom Hälso- och 
sjukvården att göra följsamhetsmätningar samt registrera dessa varje månad. I januari 2010 blev det 
också en ekonomisk påverkan för de enheter inom slutenvården som inte följde beslutet.  

I Region Jönköpings län är prevalensen av VRI 7,2 % (21). Följsamheten till BHK hos de enheter som 
mäter ligger idag runt 88 till 90 %, men mätningar som gjordes innan arbetet startade år 2006 och 
studier som gjorts, visar på att följsamheten till BHK då inga mätningar görs, ligger runt 30 % (10) 
(figur 1). Mätningarna verkar med andra ord ha en stor betydelse för följsamheten. 
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Figur 1. Diagram över följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna i 
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län från år 2006 och framåt.     

 

Det lokala problemet 

 
Under det senaste året har en negativ trend vad gäller andelen mätande enheter noterats. Vad detta 
beror på är i nuläget oklart. En förklaring kan vara att den ekonomiska påverkan togs bort 2015-01-01. 
När förbättringsarbetet påbörjades i augusti 2016, utförde endast 67 % följsamhetsmätningar till BHK 
(figur 1). 

Forskning visar att förbättrad följsamhet till BHK över tid minskar antalet VRI och är 
kostnadseffektivt (10). Då följsamhetsmätningar till BHK görs i mindre omfattning, minskar också 
följsamheten till BHK (figur 1). Risk finns därmed att antalet VRI ökar då antalet mätande enheter 
minskar. Rent teoretiskt skulle större andel genomförda följsamhetsmätningar medföra bättre 
följsamhet till BHK, vilket i sin tur leder till färre antal VRI och en säkrare vård.  

I detta avsnitt har jag diskuterat det lokala problemet med en minskande trend att mäta följsamheten 
till BHK. I nästkommande avsnitt förklaras avgränsningar som har gjorts för att möjliggöra en 
preciserad frågställning.  
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Studiens avgränsningar 

I december 2016 togs ett inriktningsbeslut att även tandvården månadsvis ska genomföra 
följsamhetsmätningar till BHK. Då förbättringsarbetet med att öka antalet mätande enheter inom 
tandvården startats upp på senare tid och då ansatsen i förbättringsarbetet ser annorlunda ut 
gentemot detta verksamhetsområde, har tandvården exkluderats ur studien. Inom 
verksamhetsområdet finns dock en stor förbättringspotential vad gäller följsamheten till BHK och 
antalet mätande enheter.  
 
Inom ramen för förbättringsarbetet och studien har mulitresistenta bakterier (MRB) eller andra 
smittor inte behandlats specifikt. Inom vården orsakar MRB stora vårdhygieniska utmaningar, då få 
eller inga behandlingsalternativ finns till att behandla de infektioner som de orsakar. Smittspridningen 
sker på samma sätt som med övriga hud- och tarmbakterierbakterier, det vill säga huvudsakligen via 
vårdgivarnas händer. 
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Syfte för förbättringsarbetet och studien 

Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att öka patientsäkerheten och minska antalet 
vårdrelaterande infektioner.   
 
Det specifika syftet är att öka antalet enheter inom Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län som 
genomför följsamhetsmätningar till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. 
 
Under hösten 2016 och våren 2017 genomförs ett förbättringsarbete gentemot hygienobservatörerna i 
Regionen. Tre aulaträffar på länets sjukhus ersätts med 17 träffar med färre antal deltagare. Mötena är 
kopplade till verksamhetsområde och syftar till att skapa verksamhetsnära diskussioner. 
 
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring 
brister i de basala hygienrutinerna och av den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras. 
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Metod och studiemiljö 

I Region Jönköpings län bor 342 000 invånare (22). I upptagningsområdet finns tre sjukhus med 
totalt 891 vårdplatser och 47 vårdcentraler (23, 24). Studien har riktat sig till de cirka 500 
hygienobservatörer som arbetar inom Hälso- och sjukvården i regionen.  

En vårdenhet eller en öppenvårdmottagning kan liknas vid ett kliniskt mikrosystem där ett att team av 
människor arbetar tillsammans för att skapa värde för dem som vården finns till för (25). 
Mikrosystemet ingår i ett större system och utgörs av mesosystem (en klinik på sjukhus) eller ett 
makrosystem (ett sjukhus). Kvaliteten på vården som produceras i ett större hälso- och 
sjukvårdssystem blir inte bättre än den nivå som skapas i mikrosystemet (25). Att studera ett 
mikrosystem skapar förutsättningar för utveckling och förbättringsarbete. Följande 6 P har 
identifierats för att beskriva grunden för det fortsatta förbättringsarbetet, enligt Nelson, Batalden och 
Godfrey (25).  

Purpose: Hygienobservatörerna är Smittskydd och Vårdhygiens förlängda arm inom patientnära 
verksamheter inom Hälso- och sjukvården. Tidigare har hygiensjuksköterskor träffat 
hygienobservatörer genom aulaträffar på regionens sjukhus två gånger per år. Utformningen har 
omöjliggjort återkoppling från verksamheter och diskussionsforum på mikrosystemnivå. Genom fler 
träffar med färre antalet deltagare skapas förutsättningar för informations- och kunskapsöverföring 
samt återkoppling. Verksamhetsnära diskussioner är av vikt för att kartlägga vilka klinikspecifika 
frågor hygienobservatörerna brottas med och vad som hindrar dem från att göra följsamhetsmätningar 
till BHK. Ökat antal mätande enheter leder också till högre följsamhet till BHK; vilket på sikt ger lägre 
frekvens VRI och en ökad patientsäkerhet (10). 

Patient: Alla individer i Region Jönköpings län som har någon form av patientnära vårdkontakt inom 
hälso- och sjukvården. I regionen får varje dag 4 500 invånare sjukvårdande behandling, 1 700 
besöker läkare på vårdcentral och 1400 besöker läkare på sjukhus (26). 

Professionals/people: Samtlig personal som har en direkt eller indirekt patientkontakt; läkare 958 
st, sjuksköterskor 2129 st, undersköterskor 1266 st, laboratoriepersonal 245 st, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter 289 st (23). Representeras av hygienobservatörer från respektive enhet. 
Hygienobservatörerna gör varje månad observationer av medarbetare och registreringar följsamheten 
till BHK i kvalitetsregistret MOA. De arbetar aktivt med de vårdhygieniska frågorna på sin enhet och 
förankrar mätresultat hos vårdenhetschef. Hygiensjuksköterskor och hygienläkare som arbetar med 
att förhindra smittspridning och förebygga VRI. Övriga parter som involverats i förbättringsarbetet är 
chefsläkaren för patientsäkerhet och vårdenhetschefer inom Hälso- och sjukvården. 

Process: Varje vårdtillfälle är unikt och en patient kan under sin vårdtid passera ett flertal 
mikrosystem (flera vårdavdelningar) i mesosystemet (sjukhuset) och i makrosystemet 
(sjukvårdssystemet). Kunskap hos personal inom systemets alla länkar är viktigt vad gäller smitta och 
smittspridning. Vid ett säkert och välfungerande vårdhygieniskt arbete inom samtliga mikrosystem 
förhindras smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner orsakade av kontaktsmitta. 

Patterns: Det råder en negativ trend vad gäller antalet mätande enheter. Vilka faktorer påverkar 
hygienobservatörerna att utföra sitt uppdrag? Tid, kunskap, ledningsstöd, miljö? Upplevelse att det 
idag ser mycket olika ut. Syftet med studien är att kartlägga vilka hinder som finns i verksamheter till 
att utföra följsamhetsmätningar. 

Passion: Stark drivkraft bland hygiensjuksköterskor som arbetar aktivt och kontinuerligt med 
vårdhygieniska frågor. Engagerade hygienobservatörer och vårdenhetschefer som arbetar med 
enheters specifika vårdhygieniska frågeställningar och håller dem levande. Mycket viktiga för att hålla 
de vårdhygieniska frågorna levande i mikrosystemen. 

Under ovanstående stycke har förutsättningarna för förbättringsarbetet kartlagts. Nu följer en 
beskrivning av tillvägagångssättet av förbättringsarbetet. 
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Metod för förbättringsarbetet 

Då hygienobservatörerna i mars 2016 firade 10-års jubileum, lämnades en enkät ut med frågor om hur 
observatörerna såg på sitt uppdrag, samt hur de skulle önska att samarbetet med Smittskydd 
Vårdhygien såg ut. Vid sammanställning av resultatet framkom uttalade önskemål om träffar med 
färre antal deltagare, för att kunna föra verksamhetsnära diskussioner. Önskemål om en tydlig 
uppdragsbeskrivning framkom också. Enkäten användes som en baseline för förbättringsarbetet. I 
stället för tre stora aulaträffar på länets tre sjukhus har 17 st med 4-16 deltagare genomförts under 
oktober 2016- mars 2017. Totalt deltog 148 st varav 87 undersköterskor 39 sjuksköterskor, 10 
vårdenhetschefer, fyra biomedicinska analytiker, tre barnmorskor, två sjukgymnaster, en 
verksamhetsutvecklare, en steriltekniker, en arbetsterapeut och en lokalvårdare. 

Mötena genomfördes på eller i närheten av regionens tre sjukhus och observatörerna delades upp efter 
verksamhetsområde (bilaga 2). Under perioden november 2016 till januari 2017 har även tre 
utbildningstillfällen, en på varje sjukhus, för nya hygienobservatörerer genomförts, där 20 st deltog.  
En uppdragsbeskrivning har upprättats, förankrats och publicerats (27). 

Planering av interventionen och uppstarten av förbättringsarbetet krävde gedigna insatser från hela 
projektgruppen. Lokaler bokades, möten planerades och strukturerades upp, fika beställdes och 
träffarna annonserades. En projektplan inklusive riskanalys, intressentanalys och 
kommunikationsplan upprättades (28). En projekttavla enligt agil projektledning (29) upprättades och 
gav struktur över vem som gjorde vad och när, samt vilka moment som planerades, pågick och vilka 
som avslutats. Projektet förankrades och sanktionerades på ledarskapsnivå hos närmsta chef samt 
inom projektgruppen.  

Regionens kommunikatör anlitades för annonsering av information om projektet på Regionens 
intranät. Klinikens administrativa samordnare annonserade träffarna på hygienobservatörernas 
hemsida och skapade anmälningslänkar i ”lärandekalendern”. Information om projektet mailades till 
samtliga vårdenhetschefer inom hälso- och sjukvården i regionen. Projektet presenterades på 
regionens tre sjukhus på ”daglig styrning”, ett mötesforum för vårdenhetschefer inom slutenvården. 
Inför varje hygienobservatörsträff erhöll de vårdenhetschefer ett påminnelsemail, där anmäld 
observatör saknades efter att anmälningstiden gått ut. 

De tre huvudaktörerna i projektgruppen som aktivt arbetat med och drivit projektet framåt är 
hygiensjuksköterskorna Sofia Wetterbrandt, Peo Svensson och författaren själv. Förbättringsarbetet 
utformades utifrån Nolans tre förbättringsfrågor;  

Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka 
förändringar kan leda till en förbättring? (25) (figur 2). 

 

 

  

Figur 2. Nolans förbättringsmodell. 

1. Vad vill vi åstadkomma? 

2. Hur vet vi att en förändring är en 
förbättring? 

3. Vilka förändringar kan vi göra 
som leder till en förbättring? 

Act Plan 

Do Study 
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Som verktyg i vårt förbättringsarbete och för att kontinuerligt kunna utvärdera det nya arbetssättet, 
utarbetades ett PDSA- hjul per hygienobservatörsträff (25, 30) (bilaga 2). 

 De olika delarna användes som följer: 

Plan: En generell mötesagenda upprättades. Vissa återkommande planeringspunkter inför varje 
möte. Fikabeställning, bilbokning, påminnelsemail. 

Do: Viss information som förmedlades var lika på varje träff (uppdragsbeskrivning, verktygslåda, 
hemsidan). I övrigt var målet fria diskussioner. Noteringar om samtalsämnen och frågeställningar 
gjordes, vilka bidrog vid analys av materialet.  

Study: Återkommande reflektion av de hygiensjuksköterskor som deltagit. Vad var bra? Vad kunde vi 
gjort annorlunda? Lärdomar? En enklare enkät lämnades ut i samband med mötet för att fånga 
upplevelsen av mötet hos mötesdeltagarna. 

Act: Agerande på resultatet av enkäten. Positivt utfall visade att vi var på rätt väg i utformningen. 
Vissa små justeringar gjordes efter de första träffarna. Arbetssättet utkristalliserades efter några 
träffar. 

 

Författarens roll  

Sedan i mars 2016 arbetar jag som hygiensjuksköterska och har hela Region Jönköpings län som 
arbetsfält. Mitt uppdrag är att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner inom 
slutenvården. Arbetet är komplext och berör både micro-, meso- och makronivå i sjukvårdssystemet. 
Det innefattar både verksamhetsnära arbete på enhetsnivå och involvering i olika stödprocesser inom 
tvätteri-, städ- och byggprocess. Med mig har jag 20 års erfarenhet som sjuksköterska inom somatisk 
vård. I det aktuella projektet, som bedrivs tillsammans med mina erfarna kollegor, har jag en aktiv och 
deltagande men också en övergripande och samordnande roll.  

 

Mätningar av förbättringsarbetet  

För att kunna veta om projektet är på rätt väg mot att uppnå det uppsatta målet, krävs relevanta och 
genomtänkta mätningar (25). För att veta om en förändring har blivit en förbättring behöver därför 
utvecklingen av antalet mätande enheter som gör följsamhetsmätningar till BHK att studeras.  En 
negativ trend med ett antal på varandra följande punkter (31) har under 2016 konstaterats (figur 1). 
Mätningen blir ett resultatmått, då det är ett målvärde relaterat till syftet (31, 32). En baslinjemätning 
av antalet mätande enheter fanns som utgångspunkt (figur 1). Då en ny patientsäkerhetslag trädde i 
kraft den 1 januari 2011, skapades en nationell patientsäkerhetssatsning för att minska antalet 
vårdskador. Målet var att mäta följsamhet till BHK på minst 80 procent av alla slutenvårdsavdelningar 
på alla sjukhus (13). Måttet får därför anses som ett relevant målvärde för studien. 

Det är även av intresse att följa utvecklingen av följsamheten till BHK. Om flertalet enheter som inte 
tidigare gjort följsamhetsmätningar, börja mäta, kan det påverka utfallet negativt till en början, då 
tidigare erfarenhet visar att de initialt erhåller lägre följsamhet till BHK (figur 1).  Utvecklingen av 
följsamheten till BHK över tid utgör därför ett balanserande mått. 

För att värdera upplevelsen av de mindre hygienobservatörsträffarna lämnades en enkät ut i slutet av 
varje möte (bilaga 3). De två variabler av numerisk data som validerats är hur nöjda observatörerna 
var med de mindre träffarna jämfört med de större, samt hur de upplevt möjligheten till diskussion 
jämfört med tidigare (figur 8 och 9). Insamlad data utgör här ett processmått då det mäter en aktivitet 
och ger omedelbar feedback (32). 

Ett resultatmått som följs med spänning och som speglar samspelet mellan flera olika faktorer är 
utvecklingen av antalet VRI inom Region Jönköpings län. Det ska bli högst intressant att se om 
interventionen över tid kan påverka detta komplexa mått.  

Samtlig numerisk data har inhämtats från dataprogrammen Diver, MOA och Infektionsverktyget, vilka 
används i Regionen (20, 26, 33). Data kommer att redovisas i form av figurer under resultatavsnittet. 
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Metod för studien av förbättringsarbetet 

 
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring 
brister i de basala hygienrutinerna och av den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras. En metod med kvalitativa ansatser är att 
rekommendera när syftet är att studera och skaffa sig kunskap om personers erfarenheter, upplevelser 
och uppfattningar av ett visst fenomen (34, 35). Kvalitativ design kännetecknas av att forskaren är 
flexibel, anpassningsbar och har ett öppet förhållningssätt (34).  

En fallstudie kan användas då en företeelse i en grupp önskas studeras på djupet (36, 37) och kan vara 
deskriptiv (beskrivande), experimentell (utforskande) eller förklarande (36). I en experimentell 
fallstudie återger forskningen en mängd faktorer och företeelser på ett problem i en specifik situation 
under en avgränsad tidsperiod (37). Både kvalitativ och kvantitativ data kan användas (37). 

Vid en induktiv ansats vill forskaren så förutsättningslöst som möjligt, observera, studera och beskriva 
fenomenet (38).  Val av metod för att studera utfallet av förbättringsarbetet blev därför att göra en 
experimentell fallstudie med induktiv ansats (36-38). 
 

Kvalitativ datainsamling och analys  

Fokusgrupper 

Fokusgruppsintervju innebär att datainsamling sker genom gruppinteraktion runt ett ämne som 
forskaren bestämt (39). Metoden är lämplig då människors erfarenheter, motiv, argument och 
värderingar ska studeras och ger på samma gång en bredd och ett djup i hur människor uppfattar och 
förhåller sig till specifika fenomen, upplevelser och erfarenheter (34). Målet är en fri diskussion och 
fånga upp spontana tankar (39). Önskvärt är att medlemmarna kommer ställa frågor till varandra och 
gemensamt utveckla nya tankegångar (39). Användbarhet och validitet av insamlad data är beroende 
av hur bekväma deltagarna känner sig i samtalet med övriga deltagare (40). Moderatorns ansvarar för 
att se till att alla kommer till tals och att det blir flyt i diskussionerna (39, 40).  

En strukturerad intervju med en inblandad moderator, möjliggör att önskvärda ämnesområden täcks 
in. Vid en strukturerad intervju finns dock risk att moderatorn styr interaktionen i gruppen och att 
dennes föreställningar och förförståelse smittar av sig på gruppmedlemmarna. Nackdelar med en 
ostrukturerad intervju kan vara att önskvärda diskussionsämnen inte kommer upp och att 
oorganiserade diskussioner uppstår, vilket försvårar en analys (39).  
 
För att få bästa möjliga utfall och en fin dialog i gruppen har en semistrukturerad intervjuguide med 
öppna frågor använts. Den är vanligt förekommande och flexibel genom sina öppna frågor (34), vilket 
ger moderatorn möjlighet att anpassa sig till vad som kommer upp i intervjun. Intervjuguiden 
innehåller en öppningsfråga ställd till samtliga deltagare, följt av fortsättnings-, uppföljningsfrågor 
samt en avslutande fråga (bilaga 4). 
 
Fem stycken fokusgruppsintervjuer planerades till januari 2017. Åsikter om det optimala 
deltagarantalet vid en fokusgruppsintervju varierar mellan fyra till 16 personer (37, 39, 40). Wibeck 
(39) förespråkar 4-6 st, vilket också blev gruppstorleken vid intervjuerna. Tre fokusgruppsintervjuer 
på vardera en timme genomfördes. Trots individuella påminnelsemail till hygienobservatörer som 
deltagit på hygienobservatörsträffarna, blev inte deltagarantalet tillräckligt. Två intervjutillfällen fick 
därför ställas in. På Länssjukhuset Ryhov genomfördes två intervjuer och på höglandssjukhuset i Eksjö 
en. Någon fokusgruppsintervju på Värnamo sjukhus kunde inte genomföras. Intervjuerna 
genomfördes på eftermiddagar på arbetstid. Deltagarna var undersköterskor, sjuksköterskor och 
barnmorskor från slutenvård och öppenvård i Eksjö och Jönköpings sjukvårdsområde. Deltagarnas 
ålder och antal yrkesverksamma år varierade. En observatör deltog vid samtliga 
fokusgruppsintervjuer. Observatören dokumenterade non-verbala uttryck, som kan vara av betydelse 
för datainsamlingen till studien (36). Observatörerna utgjordes av tre hygiensjuksköterskekollegor, 
som är väl insatta i kontexten. Med hänvisning till syftet anses metoden lämplig i denna studie. 
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Urval för fokusgrupper 

I samband med hygienobservatörsträffarna informerades deltagarna kort om de kommande 
fokusgruppsintervjuerna. De observatörer som var positiva till att delta, noterade det på närvarolistan. 
Arbetet med att selektera fram intresserade individer underlättades därmed. Den ursprungliga tanken 
var att göra urval till intervjuerna relaterat till klinik, för att kunna urskilja påverkansfaktorer kopplat 
till verksamhetsområde. Intresset för att delta i en fokusgruppsintervju upplevdes begränsat/svalt. 
Rädsla över att inte få tillräckligt med deltagare och för att inte enskilda individers åsikter skulle 
kunna urskiljas, medförde att de själva fick anmäla sig till ett flertal valbara datum. Mail med inbjudan 
och informationsbrev om intervjutillfället, skickades därför ut till samtliga observatörer som deltagit 
på träffarna. Grupperna blev på detta sätt blandade där antal år i yrket, profession, ålder och 
arbetsplats skiljde sig åt. Blandade grupper ger mer nyanserade diskussioner (39). Urvalet ses som 
strategiskt eller ändamålsenligt, då det syftar till att välja personer som kan ge informationsrika 
beskrivningar av fenomenet (34, 39). I informationsbrevet informerades deltagarna om syftet med 
studien, om hantering och förvaring av information och material i samband med datainsamling och att 
de när som helst kan dra sig ur studien (bilaga 5).  

 

Analys av fokusgruppsintervjuer 

Vid kvalitativ innehållsanalys är fokus på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 
likheter i textinnehåll och det är av vikt att ta hänsyn till kontexten (36, 39). Skillnader och likheter 
uttrycks i kategorier och i teman på olika tolkningsnivåer (36). Ansatsen kan vara både deduktiv och 
induktiv. Vid en deduktiv ansats görs analys av texten utifrån ett redan färdigt kodningsschema 
baserat på en modell eller teori. Vid en induktiv ansats sker en förutsättningslös analys av texter, 
baserade på människors upplevelser (36). 

Moderatorn fick hjälp att transkribera intervjuerna av utbildad vårdadministrativ personal. Materialet 
skrevs ned ordagrant med tankepauser och mellanord. Texten jämfördes med inspelningarna och 
korrigerades. Då materialet transkriberats analyserades det med hjälp av en mall i datorn. Analysen 
skedde induktivt utan något förutbestämt kodningsschema. Intervjutexten lästes ett flertal gånger för 
att skapa en helhetsbild av materialet. De områden som kunde kopplas till syftet skapade de 
meningsbärande enheterna. Mallen byggdes upp utifrån de olika dimensionerna medmeningsbärande 
enhet, kondensering, kod, underkategori/subtema och kategori/tema (34). 

Etiska överväganden 

  
Syftet med lagstiftningen i ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS, 2003: 
2008) och ”Personuppgiftslagen” (1998:204) är att ”skydda den enskilda människan och respekten 
för människovärdet vid forskning” (41, 42). Data som samlats in under förbättringsarbetet och 
studien, kan inte kopplas till sekretessbelagda patientuppgifter eller härröras till individnivå.  
Deltagandet i förbättringsarbetet samt i studien bygger på frivillighet och deltagare i 
fokusgruppsintervjuer garanterades sekretess. Den som utfört transkriberingen av intervjuerna har 
tystnadsplikt och ljudfiler förvarades oåtkomligt för någon annan än författaren och transkribenten.  
Intervjudeltagare informerades också om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Muntlig 
och skriftlig information lämnades ut om hur insamlad data hanterades och sekretessen bevarades. 
Intervjugrupper med blandat urval av deltagare bidrog till att bevara anonymiteten. Den enkät som 
delades ut i samband med hygienobservatörsträffarna besvarades anonymt. Frågor gällande integritet 
och konfidentiellitet bedöms därmed inte utgöra något etiskt hinder och kravet på informerat 
samtycke anses uppfyllt (43).  

Blankett om etisk egengranskning av examensarbete på hälsohögskolan i Jönköping har fyllts i och 
godkänts av handledare. Någon ansökan till etisk kommitté ansågs inte nödvändig. Både 
förbättringsarbetet och studien har godkänts av enhetens verksamhetschef. 
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Etisk motivering av studien 

Studien kan etiskt motiveras då den undersöker något av betydelse och syftar till att förbättra 
processer som är till gagn för patienten (34). Ett positivt utfall innebär en ökad patientsäkerhet, 
minskat lidande och reducerade vårdkostnader. Vinsten är tydlig både ur ett patient- och 
samhällsperspektiv på kort och lång sikt. Studien får därför anses värdefull. 
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Resultat 

Resultat av förbättringsarbetet 

Det specifika syftet med förbättringsarbetet är att öka andelen mätande enheter som gör 
följsamhetsmätningar till de basala hygienrutinerna och klädreglerna.  
I figur 3 visas en sammanställning av utförda följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och 
klädregler samt andelen mätande enheter över tid sedan införandet av följsamhetsmätningar 2006. 
Under 2006-2011 har det skett en succesiv positiv utveckling av både andelen mätande enheter och till 
följsamheten av de basala hygienrutinerna och klädreglerna. I januari 2009 blev det genom ett beslut 
på landstingsnivå obligatoriskt för samtliga enheter att genomföra följsamhetsmätningar. Under 
perioden januari 2010 till och med januari 2015 fanns ett ekonomiskt incitament, där enheter som inte 
utförde följsamhetsmätningar eller hade lägre resultat än 70 % följsamheter fick negativ påverkan på 
ekonomin. Ett mönster kan ses under semesterperioden varje år då andelen mätande enheter är som 
lägst (figur 3). 
 
Då förbättringsarbetet påbörjades i augusti 2016 genomfördes mätningar på 67 % av enheterna. 
Utfallet av interventionen visar att det är för tidigt att identifiera ett trendbrott men hypotesen är att 
en förbättring är att vänta. I januari månad uppfylldes målvärdet 80 % för studien tillfälligt, då 
andelen mätande enheter totalt var 83 %. En minskning skedde sedan under februari till 72 %. Under 
mars och april ses åter en positiv utveckling då andel mätande enheter inom hälso- och sjukvården var 
78 respektive 79 % (figur 3). Den ovala ringen i figur 3 visar på utvecklingen av andelen mätande 
enheter under perioden för förbättringsarbetet. 

 

Figur 3. Följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna i Hälso- och 
sjukvården i Region Jönköpings län från år 2006 och framåt.     
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Figur 4. Andel mätande enheter till basala hygienrutiner och klädregler inom Hälso- och 
sjukvården 2016-2107. 

 
I utvecklingen av andelen mätande enheter per verksamhetsområde har det skett en viss variation. I 
augusti 2016 ses en variation på andelen mätande enheter mellan 70-100 % och i februari 2017 mellan 
67-77 %. Det enda verksamhetsområde som legat på mer än 90 % i andel mätande enheter är 
Medicinsk diagnostik, som sex gånger under perioden augusti 2016-februari 2017, hade en följsamhet 
till att mäta på 90 % eller mer. Medicinsk diagnostik gjorde ett djupdyk till 50 % andel mätande 
enheter under mars månad, vilket återkopplades till högsta ledningen. Återkopplingen resulterade i en 
följsamhet i andel mätande enheter med 100 % under april. 
 
Flera stora verksamhetsområden som Kirurgisk vård och Medicinsk vård ligger under perioden stabilt 
på mellan 75-80 %. Verksamhetsområde Psykiatri och Rehabilitering har genomgående en hög andel 
mätande enheter med 100 % andel mätande enheter under april månad. En positiv utveckling har 
skett inom primärvården där andel mätande ökat från 68 % i september till 79 % under april 2017, 
med en toppnotering i december 2016 med 85 % (figur 4).   

 
En genomgång gjordes av hur många observatörer som kom från enheter där inte 
följsamhetsmätningar genomförts tidigare. Den visade att endast sex ”nya” enheter skickat 
hygienobservatörer till träffarna, inklusive träffar för nya hygienobservatörer. 
  
På verksamhetsnivå ses inga stora förändringar av följsamhet till BHK och de olika 
verksamhetsområdena följer samma mönster och det syns inga stora skillnader. Följsamheten till 
klädreglerna är i princip alltid över 95 % inom alla verksamhetsområden förutom inom Medicinsk 
Diagnostik där den vid enstaka tillfällen legat strax under.  Samtliga verksamhetsområden ligger 
stadigt på en följsamhet till basala hygienrutiner på över 80 % med undantag för Medicinsk diagnostik 
där följsamheten vid två tillfällen under perioden varit lägre än 80 %. Högst lägstanivå har 
verksamhetsområde Psykiatri och Rehabilitering där följsamheten ligger stadigt på mellan 84 % till 95 
% över tid. Inom Verksamhetsområde Medicinsk vård ses en positiv utveckling efter årsskiftet med en 
följsamhet på mellan 85 % och 91 %.  Det kirurgiska verksamhetsområdet ligger stabilt med en 
följsamhet på 85 % eller mer samtliga månader förutom under januari 2017 (figur 5). 
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Figur 5. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inom verksamhetsområde Psykiatri och Rehabilitering, 
Kirurgisk vård, Medicinsk vård och Medicinsk Diagnostik, Region Jönköpings län 2016-2017. 
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Figur 6. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inom verksamhetsområde 

Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län 2016-2017. 

Inom verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv representeras endast landstingsdriva vårdcentraler 

och inte privata aktörer då de har olika uppdragsgivare som inte önskar bli sammankopplade. I 

fokusgruppsintervjuerna framkom bristande följsamhet till klädreglerna inom primärvården, vilket 

inte fångas i följsamhetsmätningarna.  

Antalet registrerade VRI i regionen minskade något under februari månad till 6,7 % för att sedan stiga 

marginellt till 7 respektive 7,2 % under mars och april (figur 7). Organisationen i de olika landstingen 

ser olika ut, vilket försvårar möjligheten att jämföra antalet VRI på mellanstora sjukhus i Sverige. 

Prevalensen av VRI varierar mellan 11,1 % till 6,5 % där Jönköping ligger på 7,9 %. 

Verksamhetsområde Kirurgisk vård har en frekvens på VRI med 11,2 %, Medicinsk vård 3,7 % och 

Psykiatri och rehabilitering 0,3 % (figur 7) [44]. I Infektionsverktyget registreras endast de infektioner 

som behandlas med antibiotika. Ett utbrott av vinterkräksjuka eller annan smittspridning med 

påföljande bärarskap, är därför inte en del av statistiken. Idag redovisas andelen VRI enligt figur 7 

utan undre styrgräns då målet är att andelen VRI ska vara noll. 

Under perioden för förbättringsarbetets genomförande har Vårdhygien vidtagit åtgärder för 

förbättringar inom flera stora system/processer, och utbildningsinsatser mot regionens tvätteri, 

städorganisation samt tre akutmottagningar har genomförts. Insatser inom ramen för 

förbättringsarbetet har även vidtagits, där länets vårdcentraler har fått riktad information och 

erbjudande om utbildningsinsatser för hygienobservatörerna. Insatserna syftade till att öka andelen 

mätande enheter och kan ge en långsiktig påverkan på utfallet av förbättringsarbetet. 

Hygiensjuksköterskor på Vårdhygien har också under tiden för förbättringsarbetet medverkat i ett 

förbättringsarbete riktat till omvårdnadspersonal för att förebygga vårdrelaterade pneumonier på 

regionens tre sjukhus.  

Under förbättringsarbetets gång har det uppmärksammats att nämnardata på mätande enheter inte 

korrigerats i samband med omorganisation i Region Jönköpings län. En genomgång av antalet 

mätande enheter har påbörjats och hittills har de enheter som inte längre är aktiva avlägsnats. 

Diskussion pågår om på vilken nivå mindre enheter ska registrera sina mätningar och hur data ska 

aggregeras. Hur korrigeringen påverkar utfallet går inte att fastställa med säkerhet. I Region 

Jönköpings län håller datasystemet Stratsys nu på att införas. Stratsys är ett strategisystem för effektiv 

verksamhetsstyrning och uppföljning. Då mätvärden för de basala hygienrutinerna och klädreglerna 

registreras här, kommer nämnardata på antalet mätande enheter att korrigeras automatiskt. Felkällan 

för vilka enheter som ska mäta kommer därmed att försvinna. 
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Figur 7. Antalet VRI inom somatisk vård i Region Jönköpings län per 100 vårdtillfällen samt inom de olika verksamhetsområdena 
medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri Rehabilitering 
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Resultat av studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring 
brister i de basala hygienrutinerna och den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras. I detta avsnitt presenteras de resultat 
som framkommit.  
Den nya mötesordningen med verksamhetsrelaterade träffar med färre deltagare föll väl ut, vilket 
påvisas i den enkät som lämnades ut i samband med träffarna (figur 8 och 9). 
Hygienobservatörerna gav en positiv återkoppling och upplevde goda möjligheter till att diskutera och 
utbyta erfarenheter jämfört med tidigare. Antalet inkomna svar på enkäterna skiljer sig från antalet 
deltagare, då en del valde att inte svara och en del hygienobservatörer var nya i sitt uppdrag och deltog 
för första gången. 
 
 

 
 
Figur 8. Cirkeldiagram över hygienobservatörernas upplevelse av den nya 
mötesstrukturen. 
 
 

 
 

 
Figur 9. Hygienobservatörernas upplevelse av möjligheten att diskutera och utbyta 
erfarenheter under mötet jämfört med vid tidigare mötesstruktur. 
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Fokusgruppsintervjuer 
 
De transkriberade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 11 
kategorier och tre övergripande teman; ”Brister”,” Mätningar”, ”Upplevelse träffar” (tabell 1). 
 
Samtalsklimatet var gott vid alla intervjuer och samtliga deltagare kom till tals. Diskussionsämnen 
som återkom under hygienobservatörsträffarna och som styrks i fokusgruppsintervjuerna är bland 
annat; brist på kunskap, brister i handdesinfektion, brist på ledningsstöd och dålig följsamhet i 
läkargruppen till de basala hygienrutinerna. Intervjutillfället resulterade i ett djupare lärande där 
deltagarna delgav varandra tips och erfarenheter [39]. 

Tabell 1. Resultat av kvalitativ innehållsanalys från tre fokusgruppsintervjuer. 

 

 

 

Tema Kategori Underkategori 

Brister  Kunskap Bristfällig kunskap om 
smittor/smittvägar 
Bristfällig kunskap om riktlinjer 
Osäkerhet om gällande rutiner 

Basala hygienrutiner Brister i följsamhet till hygienrutiner 

Brister i följsamhet till klädregler 

Avvikelser i läkargruppen 
Patienter som sprider smitta 

Kommunikation och 
reflektion 
 

Brist på reflektion 

Brist på kommunikation 
Arbetsplatsträffar som 
diskussionsforum 
Diskussionsklimat på arbetsplatsen 

Städning Otillfredsställande kvalitet och 
utvärdering 
Nedkärningar 
Kunskap hos städpersonal 
Otydlig ansvarsfördelning 

Miljömässiga förutsättningar Flerbäddsrum  
Avdelningens storlek 
Handspritens placering 

Ledningsstöd Brist på ledningsstöd 
Brist på efterfrågan av mätningar 

Brist på prioritet.  

Mätningar Hinder Tidsbrist 
Ensamarbete 
Prioritet och engagemang 
Glömska 
Mätningar är inte prioriterade 
Närvaro av hygiensjuksköterskor på 
arbetsplatsen 
Förankring på ledarskapsnivå  

Önskvärda förbättringar 

Upplevelse träffar Fördelar Ökad möjlighet till diskussion 
Ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte 

Nackdelar Avsaknad av information  
Avsaknad av valideringsfilm 
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Brister 

Det första temat handlar om brister och hinder som hygienobservatörerna upplever i sitt arbete med 
de vårdhygieniska frågorna. Förutsättningarna ser lite olika ut men generellt upplevs kunskapen om 
hur smitta sprids och tillämpningen av riktlinjer vara otillräcklig. I många fall beskrivs också en brist 
på ledningsstöd och en avsaknad av reflektion kring varför riktlinjerna till de basala hygienrutinerna 
och klädreglerna ska följas. Städningens frekvens och kvalitet diskuteras liksom hur miljömässiga 
förutsättningar påverkar följsamheten.  

Kunskap 

I en av intervjuerna omnämns okunskap som den största orsaken till brister i följsamheten till de 
basala hygienrutinerna. Det råder olika uppfattning bland personalen om vad som är rätt. Okunskap 
sprids vidare då vi lär varandra och kunskapen behöver förnyas och aktualiseras. Utbildning behöver 
ske då läget inte är akut, gärna i samarbete med hygiensjuksköterska. Det efterfrågas utbildning i 
vårdhygien till samtliga nyanställda, speciellt till nya läkare och vårdenhetschefer där det idag saknas.  
Bland nya sjuksköterskor råder en osäkerhet om vilka riktlinjer som finns och hur de tillämpas. Om 
uppdraget som hygienobservatör skulle rotera, skulle fler bli insatta i ämnet. Vikten av att fler 
yrkeskategorier är delaktiga betonas.  

”För sen också, även ifall man går igenom det här i skolan då, när man är undersköterska eller 
sjuksköterska eller vad man är liksom, så jobbar man ju ett antal år och sen blir det lite förlegat. Så 
jag har tänkt många gånger att man skulle behöva friska upp det där. Den kunskapen”. 
 
”Ja men jag har kollegor som till exempel bäddar sängen med handskar på, så går jag fram och 
frågar "Vad har du handskarna till?"" "Ja, men vi ska väl ha handskar på oss när vi bäddar?". " 
Jaha, varför då?".  Eller så, handskarna, men/......./utan handskar på sig. Det är ju liksom SÅ fel, 
båda, ja..... (3s) Så man, jag vet inte, man blir trygg i sin, på sin arbetsplats och har gjort någonting 
för många gånger så att man blir slapp och glömmer tänka efter”. 

”Men många....många är osäkra, våra nya sköterskor är väldigt osäkra. "Hur var det nu och hur 
gör jag nu, gör jag rätt nu?" och liksom....det är väldigt osäkert liksom. Man känner....ja.” 

”Men varför blir det olika åsikter egentligen, för det finns ju riktlinjer att gå efter. Sen hur man gör 
på andra avdelningar spelar väl ingen roll. Det är väl bara att titta på riktlinjerna och gå efter det? 
Varför blir det så?”. 

Basala hygienrutiner 

De moment som brister är framför allt handsprit före patientnära arbete och följsamheten till 
klädreglerna inom primärvården. Läkargruppen omnämns i samtliga intervjuer men inte av samtliga 
observatörer. Hygienobservatör inom slutenvården påtalar att det finns läkare som är bra på basala 
hygienrutiner också. Felaktig och överanvändning av handskar upplevs också som ett problem. 
Bristfällig eller utebliven punktdesinfektion och förlängda naglar nämns också. Ny sammansättning av 
personal efter omorganisation och sammanslagning av avdelningar, försvårar följsamheten då olika 
arbetssätt och uppfattningar om hur moment ska utföras förekommer. Upplevelse finns också av att 
det är svårt att nå ut så att alla får samma information.  Fall där förvirrade och oklara patienter sprider 
smitta i samband med vinterkräksjuka har förekommit. I en intervju råder samstämmighet om att det 
är lättare att nå fram till yngre medarbetare än äldre.   

”För det kan jag känna ibland...att det, det är svårt det där att samlas alla och försöka få ut 
informationen... Om att "Nu ska vi göra såhär" eller "Nu ska vi tänka så här”. 

”Ja, det var den som drog igång alltihop. Och den, han valsade ju runt från rum till rum innan folk 
fattade att det var ju calici han hade då. ((flera skrattar)) Så det var lagom roligt den perioden. Så 
öppnade vi upp en helt ny avdelning med ny personal, eller alltså en ny sammansättning av 
personal då, missnöjda och, ja det var ingen rolig start, det kan jag säga”, 

 ”Sen är det de här som är gamla i gemet, som har jobbat länge som tyck....tycker sig ha lite andra 
regler liksom att det..."Jag behöver inte ha handskar nu...när jag gör det här, det har jag aldrig 
haft". 
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Kommunikation och reflektion 

Hur säger vi till när det brister? Diskussion förs om vikten av positiv feedback, att använda humor och 
ha en positiv attityd. Det upplevs svårt och problematiskt på avdelningar där det inte råder ett öppet 
klimat. Andra vittnar om att de har högt i tak och där avvikelser inte ses som kritik, utan blir upphov 
till diskussion. För vems skull spritar jag händerna? I en av intervjuerna förs en lång diskussion om 
syftet med de basala hygienrutinerna och att det är viktigt att fråga sig varför de ska följas.  På flera 
arbetsplatser råder det också olika tolerans gentemot olika yrkesgrupper vad gäller avsiktliga avsteg 
från följsamhet till klädreglerna. 

” Nej.... Jag tror inte, man tänker sig inte riktigt för kanske heller där på nåt sätt då utan, det 
är...var man har vart med de här handskarna”. 

”....alltså han åker till jobbet och åker hem i samma kläder som han har jobbat i en hel dag och gjort 
både det ena och det andra som är. Alltså det är för mig en gåta”. 

” Hos oss försöker vi verkligen att det ska va....högt i tak. Så att man inte ska känna att "Oj, nu har 
jag gjort fel." Utan "Då...nu gör vi rätt" liksom nästa gång och såhär, så att vi verkligen försöker ha 
högt i tak. För man lär ju sig på det och man "Ja, just det", man kommer ihåg liksom och så där....så 
det är väl jätteviktigt för oss på våran avdelning att man ska inte ska känna att man har gjort fel”. 

” Och det är ingen som ska ta illa upp för det... För vi...vi har pratat om det rätt mycket och att alla 
gör ju fel, det är ju ingen som är perfekt. Så att det...nej..”. 

”Sen är det lite så.. ((flera pratar i munnen på varandra)) Sen ibland upplever jag att det kan vara 
lite farligt att ta upp de här sakerna till diskussion också för det blir lite hetare diskussioner då. Det 
är lite känslor inblandat när man påstår att någon gör fel”. 

”Ja, den säger man. "Det är inte för min skull ni ska byta kläder varje dag." Det kan man ju få säga. 
"Det är inte för min skull. Det är inte jag som har hittat på det." Det kan...den kan jag få ta, den 
diskussionen. "Det är ju inte för min skull ni ska använda handskar heller, det är ju faktiskt för 
någon annans skull." Det tycker jag är konstigt när man ändå jobbar med högutbildade människor”. 

 

Städning 

Exempel från öppenvårdsmottagning visar att nedskärningar medför att städning blir utförd i mindre 
utsträckning. Frågetecken finns också om städningens kvalitét och städpersonalens utbildning. 
Okunskap bland städpersonalen upplevs av vårdpersonalen på flera håll.  Upplevelse om oklar 
ansvarsfördelning mellan städpersonal och omvårdnadspersonal skapar ett möjligt glapp i behovet av 
städning och utförd sådan. Flera intygar att det finns stor förbättringspotential inom området.  

”Men det hinns inte med på samma vis när inte alla tycker att det ingår i jobbet”. 

”Det finns mycket att förbättra för det har ju tappats en del när det har blivit mindre och mindre 
personal som städar... Och färre och färre undersköterskor och städerskor, för det sparar man ju 
först”. 

 

Miljömässiga förutsättningar 

Hinder i den fysiska miljön beskrivs som brist på enkelrum och  icke funktionell placering av 
handsprit.  

”Och det är ju inte smidigt alltså. Då har du någon som helt plötsligt är döende, ja och då måste den 
ju ligga på en enkelsal och då låg den med nån. Ja, då får vi ju slänga in den i ett annat rum, ja då 
var det kanske ett rum med clostridium innan, ja det är ju bara in där, det fanns ju liksom inget 
alternativ då. Vi har dem lite överallt emellanåt, i glasburen och ute i korridoren och i matsalen 
och...ja”. 
 
”Jo, för jag tror det är viktigt att man har det lätt tillgängligt”(handssprit). 
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Ledningsstöd 

I samtliga intervjuer framkommer brist på ledningsstöd. Att driva vårdhygieniska frågor beskrivs som 
tungrott. Det är svårt att få gehör och efterfrågan på mätningar är låg. På arbetsplatsträffar är det 
många saker som ska lyftas fram och den vårdhygieniska frågan prioriteras ned. Vissa avdelningar har 
vårdhygien och följsamhetsmätningar som en stående punkt. Flera uppger att cheferna är intresserade 
och att stöd finns, men att de inte får någon draghjälp utan att det är deras eget ansvar och initiativ till 
att driva frågan. Någon har en ny chef och ser det som positivt, någon beskriver en överbelastad chef. 

”Men i ditt fall där, känner man inte stöd, då ifrån sin arbetsledning och det här att det bara rasslas 
igenom på APT, då är det ju jättesvårt”. 

”Nej, hon har för mycket att göra så hon har skygglappar såhär nu, hon kan inte ta in så mycket 
mer”. 

”För om inte chefen tar i det, vem ska ta i det då?”. 

 

Mätningar  

Det andra temat behandlar faktorer som påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras. 
Flera observatörer lyfter, vilket tidigare framkommit, bristande ledningsstöd och låg prioritet för 
frågan som en orsak till att inte mätningar blir utförda. Generellt är efterfrågan av mätresultat låg.  

Hinder 

Många olika förbättringsarbeten pågår samtidigt, vilket gör att hygienfrågan kommer i skymundan. 
Men det skiljer sig åt och vissa avdelningar har frågan som en stående punkt på arbetsplatsträffar. 
Engagemang och intresse från kollegor varierar också. Hög arbetsbelastning, sommarsemester, 
glömska att genomföra mätningar och hög personalomsättning lyfts också fram. På flera håll jobbar 
observatörerna mycket ensamma, vilket försvårar genomförandet av observationer. Ingen av 
observatörerna har heller avsatt tid för att arbeta med sitt uppdrag. Tankar om att den ekonomiska 
påverkan som tidigare fanns nu försvunnit, framkommer. 

”Jag är ensam observatör så det är ingen tid avsatt för det utan det är ju under gång på dagarna. 
Mm...Tar upp det på APT nån gång, vad resultaten visar, och och ja...”. 

”...men det är mycket upp till en själv...att kämpa på och försöka få...få ut informationen och sådär 
tycker jag... Det är det absolut.”. 

”Min chef då, som jag hade innan, hon tyckte ju det här var viktigt. Man fick väl en pott pengar med 
va..?”. 

” Ja, jag tror, skulle det inte vara fokus på det här och att man hade de här träffarna och det så, så 
tror jag att det skulle försvinna bort. Eh, och när det var kvalitetspengar på det då så var det ju 
väldigt fokus, men...och det är väl fortfarande då, men jag tror det att, det skulle nog försvinna...så”. 

Övergripande önskemål finns om ökad närvaro av hygiensjuksköterskor i verksamheter både på 
arbetsplatsträffar, i det dagliga arbetet och genom flygande inspektion. Flera uttrycker önskemål om 
att Vårdhygien ska kommunicera med läkarna, som är svåra att nå. Det anses också viktigt att förankra 
de vårdhygieniska frågorna på ledningsnivå samt att synliggöra uppdraget exempelvis genom att 
uppmärksamma hygienobservatörernas dag. Diskussion fördes i en intervju om hur patienternas 
delaktighet skulle kunna ökas och menar att det är en fråga om patientsäkerhet. Flera ville se läkare 
som hygienobservatörer. 

”Påverka läkarna också, den gruppen. Nån film eller nånting som de är...obligatoriskt att titta på”. 

”Egentligen önskade man väl att....att man kunde stå där utanför dörren och fråga hur patienten.... 
"Såg du att han använde handsprit? Gjorde han det? Använde han handskar när han tittade på 
bölden du hade, eller...?" Ja, men alltså egentligen är det ju....egentligen är det ju patienten man 
kanske ska fråga, kan jag känna i vissa läget”. 
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 ”Jag kan ju känna själv om man kommer in som patient. Inte vill man att nån ska ha vart, ja, man 
vet inte var. Man förutsätter ju liksom att...det har gått schysst till på nåt sätt”. 

 

Upplevelse träffar  

Fördelar 

Det rådde en samstämmighet att de mindre träffarna gav mer klinikspecifika diskussioner där fler kom 
till tals och vågade prata. Det upplevdes värdefullt att träffa observatörer från samma 
verksamhetsområde och utbyta erfarenheter. Frågorna som kom upp var relevanta och observatörerna 
uppgav en känsla av att ha bidragit med något. Flera observatörer intygar om att de små träffarna 
kändes mycket bättre. De kände sig förstådda och mer intresserade. 

”Alltså det, det jag tyckte var bra var ju att vi var lite mindre grupp. Då är det ju lättare att prata 
och säga….alltså det är ju lättare att sitta och diskutera så här än att sitta i en stor aula, stor 
samlingssal, tycker ju jag var bra, ja”. 

Nackdelar 

Flera uppgav att de saknade föreläsningar i utbildningssyfte och den valideringsfilm som tidigare 
visats. Uttalade önskemål om både stora och mindre träffar framkom. 

”Sen saknade jag ju de föreläsningarna som vi har haft, så klart. Det var ju en del i att hänga med i 
vad som händer i omvärlden... ja. Eeh, och sen har jag alltid tyckt att det var bra med de här 
gemensamma observationerna som vi gjorde i storsal, ja”. 
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Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en sammanfattning av förbättringsarbetets och studiens resultat. Därefter 
följer en diskussion kring studiens resultat och det genomförda förbättringsarbetet. Slutligen 
diskuteras använda metoder och studiens trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet. 
 
Sammanfattning 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten (1, 2).  
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att öka patientsäkerheten och minska antalet 
vårdrelaterande infektioner. Utförda mätningar av följsamhet till BHK är av stor vikt för att förhindra 
smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner i vården (10).  Det specifika syftet har därför 
varit att öka andelen enheter inom Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län som regelbundet 
genomför följsamhetsmätningar till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. Utfallet av 
interventionen visar att det är för tidigt att identifiera ett trendbrott men hypotesen är att en 
förbättring är att vänta (figur 2).  Vår intention i förbättringsarbetet har varit att försöka nå ut till de 
enheter där mätningar uteblivit och försöka öka intresset för och arbetet med de vårdhygieniska 
frågorna. Utfallet blev dock inte som vi hoppats då endast sex enheter av 68 stycken, som inte tidigare 
utfört följsamhetsmätningar, skickat hygienobservatörer till utbildningstillfällena. 
 
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring 
brister i de basala hygienrutinerna och den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning mätningar kommer att utföras. Den kvalitativa innehållsanalysen av 
fokusgruppsintervjuerna resulterade i tre övergripande teman; ”Brister”, ”Mätningar” och ”Upplevelse 
träffar”. Generellt upplevs kunskapen om hur smitta sprids och tillämpningen av riktlinjer vara 
otillräcklig. Brist på ledningsstöd och avsaknad av reflektion till varför riktlinjerna till de basala 
hygienrutinerna och klädreglerna ska följas framkommer också. De basala hygienrutiner som brister 
är framförallt handsprit före patientnära arbete, överanvändning av handskar och dålig följsamhet till 
klädreglerna inom primärvården. Försämrad städning efter nedskärningar och miljömässiga 
förutsättningar såsom stora vårdavdelningar med många sängplatser och tillgängligheten på 
handsprit, anses också påverka och bidra till ökad risk för smittspridning.  
Vad gäller mätningar och i vilken utsträckning de kommer att utföras anses bristande ledningsstöd och 
låg prioritet för frågan vara av betydande vikt till varför de inte blir utförda. Generellt är efterfrågan på 
mätresultat låg. Upplevelsen hos hygienobservatörerna var att träffarna med färre antal deltagare gav 
mer klinikspecifika diskussioner, där fler kom till tals och vågade prata. Det ansågs värdefullt att träffa 
observatörer från liknande verksamhetsområde och utbyta erfarenheter. Hygienobservatörerna 
saknade de valideringsfilmer som tidigare visats i utbildningssyfte vid aulaträffar. Generellt fanns 
uttalade önskemål om både stora och mindre träffar, de mindre för diskussion och de större för 
information.  
 

Resultatdiskussion av studien av förbättringsarbetet 

 
I ”Vårdrelaterade infektioner- framgångfaktorer som förebygger” beskriver SKL åtta 
framgångsfaktorer för att förebygga VRI;  

 ”Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla” 

 ”Hygienriktlinjer ses som självklara” 

 ”Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt” 

 ”Goda lokalmässiga förutsättningar skapas” 

 ”Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling” 

 ”Städning ses som en viktig del” 

 ”Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt” 

 ”Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler” 
 

En sammanställning av studiens resultat bekräftar betydelsen av och sambandet mellan dessa och de 
utgör grundstenarna i det proaktiva arbetssättet för att förhindra VRI och smittspridning på sjukhus 
(2). Samtliga komponenter är viktiga, men jag anser att ledningsstödet är viktigast och avgörande för 
det vårdhygieniska arbetet. I samtliga fokusgruppsintervjuer diskuteras bristen på ledningsstöd och 
möjliga orsaker till det. Hygienobservatörerna beskriver att det är många saker som ska prioriteras 
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med begränsade resurser. Många upplever uppdraget som hygienobservatör vara tungrott och att det 
är upp till dem själva att lyfta de vårdhygieniska frågorna och driva arbetet framåt.  
 
Både studiens resultat och tidigare forskning visar på att där det finns ett engagerat ledarskap som 
efterfrågar mätresultat kopplat till krav på förbättring, där fungerar det vårdhygieniska arbetet bättre 
och andelen VRI är lägre [2]. Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att aktivt förebygga, förändra 
och förbättra. Det är ett ständigt pågående arbete och handlar om att utveckla processer och stödja 
utvecklingen hos de människor som arbetar i dessa processer [30]. Arbetet måste bygga på ledningens 
helhjärtade och ständiga engagemang och ledningen måste också vara förebilder och aktiva i det 
praktiska arbetet. Om ledningen inte i handling visar att kvalitet är viktigt kommer inte heller 
medarbetarna göra en sådan värdering (30). Inom ramen för förbättringsarbetet förekommer 
exempelvis städledare med långa målade naglar och vårdenhetschefer som arbetar patientnära och 
inte följer klädreglerna, vilket återkopplats till oss som ett problem av hygienobservatörer. Ledarskap 
och styrning är nödvändigt både på regional och nationell nivå för att öka patientsäkerheten och för att 
minska gapen mellan teori och praktik [45].  
Ledarskap i dagens sjukvård möter många utmaningar, bland annat i form av slimmade organisationer 
och svårighet att rekrytera kompetent personal. Viktiga frågor att ställa sig är vad som behövs för att 
ledningssystemet ska fungera bättre och ledarskapet ska kunna förstärkas. För patientsäkerheten är 
det är nödvändigt att skapa rimliga förutsättningar för personalen att utföra ett bra jobb, både för 
ledare och för övriga.  
 
Vår upplevelse som hygiensjuksköterskor då vi besöker verksamheter är att återkopplingen till 
omvårdnadspersonal om frekvensen VRI på arbetsplatsen är låg. En ökad kommunikation av resultat 
skulle skapa ett ökat intresse för frågan och en ökad motivation att arbeta med de vårdhygieniska 
frågorna. En studie från Canada visar på framgång genom ett nytt sätt att angripa antalet 
vårdrelaterade infektioner med sk ”frontline-ownership”. Det handlar om att lyssna på och göra de 
som jobbar i verksamheten delaktiga, samt att förstå hur en förändring ska kunna ske och inte bara 
klargöra vad som behöver förändras (44).  Tydliga likheter kan också ses med ett kliniskt mikrosystem 
där kvaliteten på vården som produceras i ett större hälso- och sjukvårdssystem inte blir bättre än den 
nivå som skapas i mikrosystemet (25). Att studera ett mikrosystem skapar, som nämnts tidigare, 
förutsättningar för utveckling och förbättringsarbete. 

 
Vid den kvalitativa dataanalysen framkommer önskemål om ökad närvaro av hygiensjuksköterskor på 
arbetsplatser. Forskning visar att antalet VRI är lägre där Vårdhygien upplevs som närvarande och 
skapar lösningar som fungerar i praktiken, samt har en hög status och finns representerad i nätverk 
och forum som arbetar förebyggande mot VRI på ledningsnivå (2). Tankar finns och diskussioner 
pågår om hur hygiensjuksköterskor i Regionen ska kunna öka sin närvaro på arbetsplatser med bland 
annat fler arbetsplatsbesök, hygienronder och hospiteringar. Weick talar om ”How to make sense of 
the organization” och “What´s the story here?” vilket innebär att vi behöver förstå kontexten för att 
veta hur vi ska angripa frågor och nå fram (45). Genom en ökad närvaro av hygiensjuksköterskor på 
arbetsplatser skapas just detta, en förståelse för kontexten och utmaningar på den aktuella enheten. 
 
Hygiensjuksköterskor har en central roll i arbetet med att hålla de vårdhygieniska frågorna levande, 
samordna utbildningar, påtala brister och diskutera miljömässiga förutsättningar samt att stödja 
hygienobservatörer och deras chefer i det vårdhygieniska arbetet. Vid fokusgruppsintervjuerna 
framkommer också en avsaknad av reflektion till varför de vårdhygieniska riktlinjerna ska följas och 
här har hygiensjuksköterskor en viktig uppgift i att skapa diskussion och reflektion. Upplevelsen bland 
oss hygiensjuksköterskor då vi är ute i verksamheter, är att författningen ”Socialstyrelsens föreskrifter 
om basal hygien i vård och omsorg 2015:10” [16] inte alltid är känd av vårdpersonal. 
Omvårdnadspersonal uppfattar ibland att det är valbart att följa de basala hygienrutinerna och 
klädreglerna. I samtliga fokusgruppsintervjuer och vid nästan alla hygienobservatörsträffar pekas 
läkargruppen ut som enskild profession, där uttalade brister finns till följsamhet. Uppfattningen av 
hygienläkare och hygiensjuksköterskor på Vårdhygien är och forskning från flera andra länder visar att 
även om kunskapen är god, behöver läkargruppen mer motivation, introduktion och praktisk träning i 
utförandet av handdesinfektion (46). I dagsläget har Vårdhygien endast 10 minuters information vid 
introduktion till nyanställda AT-läkare. Hur kommunikationen och kunskapsöverföringen kan 
förbättras behöver Vårdhygien fundera mer kring.  
I studiens resultat framkommer uttalade brister i kunskap även bland övriga yrkeskategorier. 
Hygienobservatörerna menar att det finns otillräcklig kunskap om hur smitta sprids samt hur 
befintliga riktlinjer ska tillämpas. Idag är hygiensjuksköterskor med vid introduktion av nyanställda 
sjuksköterskor samt föreläser för omvårdnadselever. Det finns också önskemål och en 
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förbättringspotential vad gäller utbildning till nya chefer i smittspridning och basala hygienrutiner, där 
Vårdhygien tidigare var med och föreläste men där det tagits bort.  
Varför kan vi inte sluta mäta? Vad händer då? De genomförda följsamhetsmätningarna ger ingen exakt 
vetskap om hur följsamheten är till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. Men vår erfarenhet är 
att där genomförda mätningar och dess resultat lyfts fram, där uppstår diskussioner och reflektioner, 
vilket på sikt ger en ökad följsamhet.  
 

Vi vet att ju fler som följer de vårdhygieniska riktlinjerna och där arbete ständigt pågå med de 
vårdhygieniska frågorna, där är prevalensen VRI lägre. En stor studie genomförd i USA på 4000 
hygienobservatörer som genomfört >140 000 observationer visar också vinsten av att öka 
följsamheten till de basala hygienrutinerna från 80 till 95 procent, där 10 procent förbättrad 
handhygien gav 6 procent färre VRI. Den förbättrade följsamheten gav 197 färre infektioner, 22 färre 
dödsfall och besparingar på 5 miljoner dollar (47). I fokusgruppsintervjuerna uttrycker deltagare 
upplevelse om minskat fokus på de vårdhygieniska frågorna och följsamheten till hygienriktlinjerna 
om mätningarna uteblir. Som tidigare lyfts visar forskning på att så är fallet. Det finns alltså all 
anledning att fortsätta göra följsamhetsmätningar och arbeta med de vårdhygieniska frågorna (10).  
 
För att betona vikten av genomförda följsamhetsmätningar, anser jag det vara nödvändigt med ett 
nationellt angreppssätt och upprättande av nationella riktlinjer för hur ofta följsamhetsmätningar ska 
utföras. Vårdhygien i Jönköping har drivit och lyft frågan med Folkhälsomyndigheten. I dagsläget sker 
endast den årliga nationella punktprevalensmätningen av basala hygienrutiner och klädregler och 
inget beslut eller rekommendation finns vad gäller ökad frekvens av följsamhetsmätningar. 
Punktprevalensmätningen för 2017 har genomförts i Region Jönköping under mars månad, men något 
resultat föreligger inte ännu. 
 
Genom ett nära samarbete mellan hygiensjuksköterskor och hygienobservatörer i Regionen, vill 
Vårdhygien stärka observatörerna, höja statusen på uppdraget och skapa en relation för framtida 
samarbete. Det genomförda förbättringsarbetet har gett mig många nya kontakter och relationer med 
omvårdnadspersonal och chefer i verksamheter och det är ovärderligt. Personlig kontakt tar tid men 
tror jag är en betydande och faktor. Arbetet är långsiktigt men vårt mål är att förbättra kunskapen om 
hur smitta sprids och vikten av att ständigt arbeta med de vårdhygieniska frågorna. På längre sikt ger 
en framgång i förbättringsarbetet en ökad patientsäkerhet, minskat antal vårdskador och minskat 
lidande. Färre antal vårdrelaterade infektioner är också mycket kostnadseffektivt. 
 

Resultatdiskussion förbättringsarbete 

  
Redan i tidigt skede under förbättringsarbetet var vår upplevelse att de observatörer som kom, kom 
från enheter där det redan genomfördes följsamhetsmätningar. Detta föranledde en genomgång av hur 
många observatörer som kom från enheter som inte tidigare genomfört följsamhetsmätningar. 
Sammanställningen visade att endast sex enheter skickat hygienobservatörer till träffarna, inklusive 
träffar för nya hygienobservatörer, där inte följsamhetsmätningar genomförts tidigare. Vår farhåga 
besannades därmed. Trots det har det skett en positiv utveckling vad gäller antalet mätande enheter. 
Under perioden augusti 2016 till januari 2017 ökade antalet mätande enheter och under 
januari 2017 uppfylldes målvärdet 80 % för studien, då antalet mätande enheter var 83 %.  Under 
februari 2017 sågs en tillfällig nedgång till 72 %. Under mars och april ses åter en positiv utveckling då 
andel mätande enheter inom hälso- och sjukvården var 78 respektive 79 %. Arbetet med att få de 
enheter som utför följsamhetsmätningar att fortsätta mäta, samt att få fler att börja mäta, är 
långsiktigt och får följas och studeras över tid. 
 
Sedan januari 2015 finns inte längre något ekonomiskt incitament, vilket kan tänkas ge ett ärligare 
resultat och mer rättvisande siffror. Borttagandet av det ekonomiska incitamentet kan också vara en 
tänkbar förklaring till den negativa trend som utvecklades efter januari 2015. 
 
Anmärkningsvärt är att de VRI som registreras i Infektionsverktyget endast är de infektioner som 
behandlas med antibiotika. Ett utbrott av exempelvis vinterkräksjuka, calici, på en 
slutenvårdsavdelning ingår därför inte i statistiken över vårdrelaterade infektioner, men orsakar stort 
lidande, ökad sjuklighet, ökad dödlighet och stora kostnader.  Smittspridning av multiresistenta 
bakterier som ger upphov till bärarskap, men inte orsakar infektioner som behöver behandlas med 
antibiotika, registreras därför inte heller.  
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En sammanställning som gjorts på Vårdhygien över calicisäsongen 2016-2017 i Region Jönköpings län 
visar att sammanlagt ca 60 sjukhusvårdade patienter drabbats av calici, där 2 avled med calici som 
biodragande orsak.  Förutom patienter smittades 35 personal. Nya siffror visar att en VRI i genomsnitt 
förlänger vårdtiden med 10 dagar med en genomsnittlig vårddygnskostnad på 10 000 kr.  
Kostnadseffektiviteten genom att stoppa smittspridning talar sitt tydliga språk(48). 
 
Nyligen vårdades en svårt sjuk patient i korridoren, med vad som senare konstaterades vara calici. 
Patienten skrevs in en helgnatt på ett sjukhus utan tillgängliga vårdplatser och vårdades som 
överbeläggningspatient i korridoren. Patienten hade kräkningar som kopplades ihop med 
inläggningsorsaken, varpå inget caliciprov togs initialt. Under de 12 timmar patienten vårdades i 
korridoren, spred personalen smittan till sex andra patienter, vilka samtliga insjuknade nästan exakt 
ett dygn senare.  Utvärderingen av utbrottet visar att då personalen fick rimliga miljömässiga och 
personalmässiga förutsättningar att upprätthålla en god hygien, upphörde smittspridningen. 
Kunskapen och tillämpningen av den hos personalen var mycket god. Inte en enda patient smittades 
efter att indexpatienten flyttats till eget rum, trots att patienter samvårdades på tvåsalar med smittade 
patienter. Med tanke på virusets smittsamhet är det nästan osannolikt.  
 
Inom Region Jönköpings län skiljer sig frekvensen av VRI markant åt mellan de olika 
verksamhetsområdena med ett spann på 11,2 % till 0,3 % i april 2017 (figur 7). Högst frekvens har inte 
oväntat verksamhetsområde kirurgi. Vårdhygien håller just nu på att titta på antalet postoperativa 
infektioner, där upplevelsen hos uppdragsgivaren är att antalet VRI ökat inom ett specifikt område. 
Vid genomgång av följsamhetsmätningarna i MOA är det ett moment som står för i särklass största 
andelen av alla avvikelser till de basala hygienrutinerna och det är användningen av handsprit före 
patientkontakt bland samtliga yrkeskategorier. Fyndet är intressant och kommer att studeras närmare. 
  

Metoddiskussion  

Metoden för förbättringsarbetet och studien innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket 
ger ett bredare, djupare och mer användbart resultat.  Ingen enskild metod är utan begränsningar och 
en metod kan kompensera för bristerna i den andra (34). 
 
Metoddiskussion förbättringsarbete 
 
De genomförda hygienobservatörsträffarna under förbättringsarbetet gav personliga möten och 
givande utbyte mellan hygiensjuksköterskor och hygienobservatörer, vilket gynnar ett framtida 
samarbete. Metoden att genomföra ett PDSA-hjul per träff och genomförd enkätundersökning, gav en 
djupare förståelse och en bra grund för fortsatta förändrings- och förbättringsarbeten, varpå den anses 
lämplig. Tidsåtgången för administrativa uppgifter i projektet underskattades och blev tidvis en 
belastning. Styrkor har varit ett gemensamt mål, en god planeringsförmåga och en stark drivkraft att 
slutföra projektet. Projekttavlan enligt agil projektledning gav en tydlig bild över pågående, kommande 
och avslutade moment i projektet.  
En av de största utmaningarna har varit att nå ut med information om den förändrade 
mötesstrukturen till hygienobservatörerna. Trots vidtagna åtgärder och en medvetenhet vid uppstart 
av projektet, nådde inte informationen ut tillfredsställande. Antalet hygienobservatörer på mellan 
400-500 stycken omöjliggör en uppdaterad maillista. Hur många observatörer som inte nåtts av 
informationen om träffarna är okänt, men tros ha påverkat deltagarantalet och möjligtvis utfallet av 
studiens resultat. Metoden att skicka ut påminnelsemail till enheter där anmälda observatörer 
saknades, var framgångsrik och gav fler deltagare till samtliga träffar.   
 
Vid utlämnad enkät vid hygienobservatörsträffar och analys av fokusgruppsintervjuer framkom 
önskemål om både stora och små träffar. Det föranledde tre aulaträffar för hygienobservatörerna 
under maj månad på Regionens tre sjukhus. Träffrana innehöll bland annat valideringsfilm av 
observationsmoment och kortare utbildningstillfälle på efterfrågan från hygienobservatörerna. Till 
hösten görs en gemensam utbildningssatsning av hygiensjuksköterskor tillsammans med 
smittskyddssjuksköterskor med informationsträffar inför kommande influensasäsong. För att öka 
möjligheten att nå ut med information, har datum för höstens träffar annonserats i samband med de 
hygienobservatörsträffar som genomförts under maj månad.  
 
För att studera utfallet av förbättringsarbetet följdes antalet mätande enheter över tid. Mätningarna 
speglar väl det studerade fenomenet och anses relevanta. Vad gäller utvecklingen av följsamheten till 
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BHK och utvecklingen av VRI över tid har ingen stor variation skett. För att studera interventionens 
påverkan på dessa mätningar och eventuella andra påverkansfaktorer får resultaten följas och studeras 
över tid.  
 
Metoddiskussion studie  
Vid fokusgruppsintervjuerna diskuterades syftet med studien med både öppna och slutna frågor, vilket 
gjorde att forskningsfrågorna besvarades med variation beroende på tolkning och associationsförmåga 
bland deltagarna. Antalet fokusgruppsintervjuer blev tre, vilket gav ett nyanserat och väl beskrivet svar 
på forskningsfrågan. Vissa samtalsämnen diskuterades i samtliga intervjuer och andra endast vid 
någon enstaka intervju. Tre intervjutillfällen gav därför en mer beskrivande bild av 
hygienobservatörernas uppdrag ser ut än färre intervjutillfällen skulle gjort. Samtalsklimatet var i 
samtliga intervjuer avslappnat och alla deltagare kom till tals och deltog aktivt, vilket stärker 
trovärdigheten (39). Det faktum att endast 11 av 17 hygienobservatörsträffar genomförts då 
fokusgrupperna annonserades och genomfördes påverkade med sannolikhet antalet 
intresseanmälningar till intervjutillfällena och studiens resultat, men inom ramen för studien kunde 
inte intervjuerna senarelagts. 
Pålitligheten av resultatet ökar då författaren var moderator vid samtliga intervjuer och att 
hygiensjuksköterskor deltog som observatörer vid fokusgruppsintervjuerna [39].  
Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att de två övriga hygiensjuksköterskorna i projektgruppen läst 
och konfirmerat transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna och resultatet av den kvalitativa 
dataanalysen. Handledare har också kontrollerat att resultatbeskrivningarna är rimliga, vilket stärker 
trovärdigheten (39). Resultatet av studien av förbättringsarbetet har också återkopplats på aulaträffar 
med hygienobservatörerna på länets tre sjukhus under maj 2017. En generell förfrågan bekräftade att 
hygienobservatörerna upplevde att resultatet stämde, vilket stärker trovärdigheten ytterligare. 
Ansatsen på studien har varit induktiv och förutsättningslös.  
 
Vid genomförande av förbättringsarbete och studie har författarens yrkeslivserfarenhet och kunskap 
varit en tillgång för förståelsen av de vårdhygieniska utmaningar som hygienobservatörerna möter. 
Min profession som hygiensjuksköterska har också gett tillgång till verksamheterna och en möjlighet 
att påverka dem, vilket skulle varit svårt för en utomstående forskare. Ett systematiskt 
tillvägagångssätt vid dataanalysen medförde att den egna referensramen inte utgjorde något hinder 
vid tolkning och analys av data.  
 
Syftet med studien var att beskriva hygienobservatörernas upplevelser kring brister i de basala 
hygienrutinerna och den nya mötesstrukturen samt att urskilja faktorer som påverkar i vilken 
utsträckning mätningar kommer att utföras. Valda förbättringsverktyg och metoder för 
förbättringsarbete och studie har varit användbara och adekvata för att implementera och utvärdera 
förbättringsarbetet. Trovärdigheten anses hög då valda metoder för förbättringsarbetet gett svar på 
syftet för studien (34). 
 
Vad gäller generaliserbarhet är inte syftet med fokusgruppsintervjuer att dra generella slutsatser om 
en grupp eller ett system utan att skapa djupare förståelse av människors tolkning av ett 
problemområde (39). Studiens resultat ger en bild över de utmaningar som Region Jönköping står 
inför i det vårdhygieniska arbetet, men kan inte direkt överföras till något annat landsting eller region 
utan får studeras med intresse utifrån eventuella förbättringsområden inom andra liknande 
verksamheter. 
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Slutsatser 

Studien av förbättringsarbetet beskriver vårdhygieniska utmaningar som Hälso- och sjukvården i 
Region Jönköpings län står inför. Tidigare under detta avsnitt har dessa kopplats hop med de 8 
framgångsfaktorer som SKL beskriver i skriften” Vårdrelaterade infektioner- framgångsfaktorer som 
förebygger” (2). För att åstadkomma ett hållbart och långsiktigt vårdhygieniskt arbete är 
ledningsstödet avgörande. Vårdhygien har också en viktig roll. För att hålla den vårdhygieniska frågan 
levande krävs ett ständigt pågående arbete. Arbetet med de vårdhygieniska frågorna som 
hygienobservatörerna utför och det faktum att mätningar blir utförda är av betydelse för att minska 
antalet VRI, minska kostnader och patienters lidande. Förbättringsarbetet ger också en bra 
utgångspunkt för fortsatta vårdhygieniska förbättringsarbeten.  Det är svårt att blunda för de fakta 
som framkommit. Hur möjligheterna ser ut för ett fungerande ledarskap och hur det kan stärkas är en 
central och avgörande fråga. 
 
 
 
Fortsatt forskning 
 
 
Forskning visar att om patienter känner sig bekväma i att påtala brister till de basala hygienrutinerna 
till sin vårdgivare, så minskar antalet vårdrelaterade infektioner (49, 50). En högst angelägen fråga är 
hur det går att öka patientinvolveringen i denna fråga. Utbildningsinsatser till patienter och 
uppmuntran av vårdpersonalhar till delaktighet har visat sig vara avgörande för ökad delaktighet hos 
patienter (49). Min avsikt är att starta upp ett pilotprojekt med delaktiga patienter, exempelvis på en 
dialysenhet. De patienter som vårdas där är kroniskt sjuka, har ett återkommande vårdbehov och en 
lång vårdrelation med sina vårdgivare. De skulle rent teoretiskt kunna utbildas i de basala 
hygienrutinerna och fungera som aktiva hygienobservatörer. 
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Bilaga 1. 

Eksjö Deltagande enheter Vem av oss tar det? Planering/kommentarer 

4/10  Kir.klin.konferensrum OK. 
 
 
(Åsa Ahlber 35344, ring på vid kir.klin.administration, 
korridoren rakt fram, så öppnar de konferensrummet) 

Mottagningar: urologmott, kirurgmott, 
ort mott, ögonmott, öronmott, KK-mott, 
KHV, akutmott, geriatrisk rehabmott, 
barnmmott, hudmott, dialysen, 
smärtenheten, arbetsterapin Höglandet, 
rehabmedicin Höglandet 

KJ  
SW  
POS 

 

12/10 Kir.klin. konferensrum OK Kirurgi: Kir sek 1, 2,3, 4, ort vårdenhet, 
KK-vårdavd, familjeenhet(BB) 

POS 
SW  (KJ Högskolan) 

 

11/11 Kir.klin. konferensrum OK Medicin: Med C, D, Med A/GAVA, Med E, 
F, Med G(stroke) 

KJ 
SW 

 

25/1 2017 Kir.klin.konferensrum OK Övrigt: OPC, IVA, STE, röntgen, lab 
sjukhus,transfusionsmedicin  

KJ SW  

Värnamo    

10/11 Förmaket OK Mottagningar: urologmott, KVH, 
kirurgmott, ort mott, ögonmott, ÖNH 
mott, KK-mott, akutmott, barnmott, BHV, 
medmott, hudmott, geriatrisk mott, 
dialysen, Samrehab  

POS 
KJ 
 
(SW hämtar barn) 

 

15/11 Förmaket OK Kirurgi: Kir A och B, ort A och B, KK,  SW POS  

24/11 Förmaket OK Medicin: Med A, B, C, D,  KJ POS   (SW hämtar barn)  

31/1 2017 Förmaket OK Övrigt: OPC, STE, anestesi, IVA, röntgen, 
transfusionsmedicin, kemlab 

KJ POS  

Ryhov    

18/10 Cymbalen OK 
(Hämta nyckel i patientinformationen entrén.) 

Mottagningar: kirurgmott, urologmott, 
ortopedmott, reumamott. KK-mott, 
Ögonmott, ÖNH-mott, onkologmott, 
strålbehandlingen, barnmott, hudmott, 
Inf mott, Akutmott, dialysen, sjukgymn 
Ryhov, Bassängen Ryhov 

KJ POS SW  

19/10 Cymbalen OK Kirurgi: Kir A, B, urologavdelningen, SW KJ  
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ortopeden A, B, KK- vårdenhet, AVA,  

20/10 Cymbalen OK Medicin: Rehabmedicin, Med A, B, C, E, 
onkologen Neonatal, BVE, GAVA, 
Infektion 

SW POS  

1/2 2017 Cymbalen OK Övrigt: Arbterapi ortopeden, förlossning, 
IVA, OPC, STE, röntgen, klinfys, kemlab, 
transfusionsmedicin,  

KJ  SW  

Jkpg    

6/12 
Rosensalen OK 

Folktandvården, samtliga SWPOS 
Elisabeth Appelberg 

 

7/12 
Rosensalen OK 

VC Bra Liv och privata i 
Jönköpingsområdet:  

KJ 
POS 
SW 

Studiebesök kollegor 
Östergötland?! 

9/2 2017 Cymbalen OK Psykiatrisk slutenvård och öppenvård i 
länet. 
Psyk akuten Ryhov, psyk avd F, H, G, C, E, 
PIVA 
Eksjö: psyk avd A, B. Värnamo: Psykavd 
samt mottagning. 

KJ  SW  

22/2 2017 Aulan Värnamo sjukhus Vårdcentraler inom Bra Liv och Privata 
VC i Värnamoområdet 
 

SW 
KJ 

 

28/2 2017 Aulan Höglandssjukhuset 
Eksjö 

Vårdcentraler inom Bra Liv och Privata 
VC  på Höglandet 
 

POS 
KJ 
SW 

 

 

 

     / Karoline 2016-08-04 

     /Sofia 16-10-0 
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Bilaga 2. 

2016-01-15

Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län 2016-06-15

Verksamhet, process Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län. Ansvarig: Karoline Johansson

Förbättringsområde:  Hygienobservatörer i Region Jönköpings län

Övergripande mål: Skapa bättre förutsättningar för hygienobservatörerna

att arbeta med de vårdhygieniska frågorna i det dagliga arbetet.

Förändring att testa: Träffa observatörerna i mindre grupper. Startdatum: 2016-10-04

Nuläge/baslinje: Tidigare tre stora aulaträffar, en på varje sjukhus

Mål för testet: Åstadkomma mer verksamhetsnära diskussioner på 

mikrosystemnivå.

Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras

mot bakgrund av de resultat testet visade?

Första träffen är en bra början. Känns som om vi är inne på rätt spår. Dock ett litet underlag ännu.

Vi behöver träffa fler observatörer innan arbetssättet eventuellt förändras.

Möjligtvis kunde diskussionerna riktas lite mer med förberedda ämnesfrågor.

I övrigt bra respons på av mail för efteranmälan. Fortsätta med det i möjligaste mån.

Planera: Massiv förberedelse i projektgruppen innan första träffen med att::

• Planera och boka möten och lokaler för 20 möten.(SW, KJ)

• Annonsera, publicera och informera om träffarna via mail, daglig styrning, intranät.(KJ, SW, POS, JN)

• Förankring hos närmsta chef samt hos berörda enhetschefer(KJ)

• Fixa anmälningslänkar i lärandekalendern(JN)

• Planera träffarnas upplägg(SW, POS, KJ)

• Förbereda utvärderande enkät(POS)

• Fixa närvarolistor(SW)

• Beställa fika(POS)

• Kontakta de enheter via mail som inte anmält sig då anmälningstiden gått ut(KJ).

• Intensivt arbete med att färdigställa arbetsmaterialet i ”verktygslådan” på webben(SW, POS, PJ, KJ, 

JN).

• Uppdragsbeskrivning för hygienobservatörer upprättad. Godkänd av ansvarig smittskyddsläkare(SW, 

POS, KJ).

Studera: Redovisa och tolka data

Observatörerna fick i slutet av mötet fylla i en enklare enkät.

• Samtliga var nöjda eller mycket nöjda. Flera uttryckte att det var bra att få tips och utbyta 

erfarenheter med  kollegor inom samma typ av verksamhetsområde.

• Önskemål om valideringsfilm med efterföljande diskussion uppkom.

• Någon önskade föreläsning om någon smitta

• Positiv respons från flera håll vad gäller verktygslådan

• Förslag på en stor aulaträff och en mindre träff för observatörerna framöver.

• Den mindre träffen upplevdes mycket mer gemytlig än tidigare stor aulaträff.  Ökad känsla av 

delaktighet förmedlades.

• Vår upplevelse  är också att det blev många bra diskussioner och att det var ett avslappnat klimat 

under  hela mötet.

Gör: Eventuella svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter

Första träffen med hygienobservatörer som arbetar på mottagningar på Höglandet.

• Oväntat stort fokus med diskussioner om gelnaglar, piercing, klädregler.  Utbyte av   erfarenheter  

och tips mellan mötesdeltagare.

• Spontan återkoppling om uppdragsbeskrivningen. Den anses väl spegla uppdraget. Önskemål om 

förankring hos verksamhetschefer.

• Brist på personal orsak till att inte följsamhetsmätningar blir utförda.

• Fråga uppkom hur AT-läkare kan ges utbildning i BHK. Idag får Smittskydd Vårdhygien 10 min. 

Samtliga observatörer upplever brister i läkargruppen vad gäller följsamhet till de basala 

hygienrutinerna.

• Observatörerna förmedlar att det är ”handsprit före” som brister mest. 

• Önskemål om nyanserade rutinbeskrivningar för akutverksamhet

• Frågor om städning vid smitta, städning av britsar, Calici, Hepatit och HIV uppkom också.  

Framkommer att okunskap skapar rädsla. Diskussion om att det är viktigt att förstå varför man ska 

göra vad.

• Mycket positiv respons då vi presenterar verktygslådan. 

• Förvånande att många varit observatörer i många år ändå har svårt att hitta in på vår hemsida.
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Bilaga 3. 

Utvärdering av hygienobservatörsträffar hösten 2016 

1. Hur tycker du höstens träff var i jämförelse med de tidigare träffar du deltagit i? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket sämre      Mycket 

bättre 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Hur var möjligheten att diskutera dina åsikter, problem eller att ge tips till andra om du jämför 

med tidigare hygienobservatörsträffar? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket sämre      Mycket 

bättre 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Var det något du saknade eller något som kan tas bort? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Hur skulle du vilja att hygienobservatörsträffarna var upplagda i framtiden? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Är det något annat du vill att vi ska tänka på inför kommande träffar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4.  

 

Frågeställningar Fokusgruppsintervjuer 

1. Kan ni berätta lite om hur ni upplevde hygienobservatörsträffen? 

Bra? mindre bra? möjlighet till diskussion? erfarenhetsutbyte? Var det som 

diskuterades relevant? Verktygslådan? Vilket material har ni använt och hur? 

Fungerade det? Vad var bra? Något vi ska ta bort? Lägga till? 

2. Kan ni beskriva lite hur förutsättningarna ser ut idag för er att jobba 

med ert uppdrag som hygienobservatör… 

(Möjligheter/begränsningar? Ex: Tid?, Ledningsstöd?, intresse? Motstånd? Viktigt 

uppdrag?) 

3. Vad är det som brister? Vad ser ni? Varför tror ni att det är så? Vem 

brister? 

4. Vilka hinder ser ni till att mätningar och observationer inte blir 

utförda? 

5. Vad skulle kunna förbättra förutsättningarna? Underlätta ert 

uppdrag? 

6. Är det någon som vill tillägga någonting? Har vi missat något? 

 

Följdfrågor: 

Kan du förklara? 

Ge exempel? 

Hur då? 

Berätta lite mer? 
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Bilaga 5.  

 

 

Hej! 

Tack för att du deltar! 

Syftet med studien är att beskriva era upplevelser kring hygienobservatörsträffarna, samt att se om 

det går att få fram faktorer som påverkar varför följsamhetsmätningar utförs eller inte. Tanken med 

fokusgruppsintervjuerna är att skapa en djupare förståelse för hur förutsättningarna ser ut på era 

arbetsplatser. 

Intervjun kommer att spelas in. De som deltar i intervjun och skriver ut texten, har sekretess. Det 

inspelade materialet kommer att förvaras i ett låst arkiv. Ljudfiler kommer att förvaras på 

lösenskyddad dator. Känslig information som framkommer under samtalet och som kan kopplas till 

person, stannar inom gruppen. 

De deltagare som önskar kommer att få ta del av resultatet av studien. 

Om ni har frågor om studien eller intervjun så hör gärna av er! 

 

Varmt välkomna! 

Karoline Johansson, hygiensjuksköterska 

Tel: 036-325082 

  

 

 

 


