
   
 

  
 

 

  

Faktorer som påverkar 
följsamheten till hygienrutiner 
inom vård och omsorg.  

                         En litteraturöversikt 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Huvudområde: Omvårdnad 

Författare: Anna Dill och Rebecka Swande  

Handledare: Anna Lindblad 

Jönköping: Januari 2018 

  



   
 

 
 

 

 

  

Factors that effects  

Compliance of hygiene routines in health 
care. 

A literature review 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main subject: Nursing science 

Author: Anna Dill och Rebecka Swande  

Mentor: Anna Lindblad 

Jönköping: Januari 2018  



   
 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Världshälsoorganisationen visar att cirka fyra miljoner människor 

smittas av vårdrelaterade infektioner årligen i Europa, vilket orsakar 37 000 dödsfall 

varje år. Redan under 1800-talet upptäckte en läkare som heter Ignaz Semmelweis att 

bakterier kan spridas från person till person, vilket kan orsaka dödsfall. När en 

obligatorisk handtvätt infördes minskade dödligheten och liv kunde räddas. Syfte: 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till 

hygienrutiner inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturöversikt gjordes med en 

induktiv ansats där tolv kvantitativa artiklar inkluderades. I analysen framkom fem 

kategorier. Resultat: Det framkom att ledarskap, kunskap, Hawthorneeffekten och 

kvaliteten på personalens utbildning påverkar följsamheten och upprätthållandet av 

hygienrutiner. Resurser, i form av material och affischer som påminde om vikten av 

hygienrutiner var också en viktig del i att upprätthålla hygienrutiner.  Slutsats: 

Kunskap och utbildning är en förutsättning i arbetet om säker vård. Genom ökad 

kunskap och återkommande utbildning, interventioner, kan följsamheten av 

hygienrutinerna förbättras. Tillsammans med ett tydligt och stöttande ledarskap och 

tillgång till resurser så kan vårdrelaterade infektioner förebyggas.   

 

Nyckelord: Hygien faktorer, följsamhet, vård och omsorg och vårdskador. 

 
 
 

  



   
 

 
 

Summary 

Background: World Health Organization shows that approximately four million 

people are infected by health associated infections annually in Europe, causing 37 000 

deaths every year. Already during the 19th century a doctor called Ignaz Semmelweis 

discovered that bacteria could be spread from person to person and cause deadly 

outcomes. When an obligatory hand wash was implemented the death rate decreased 

and life's was saved. Aim: The aim was to describe factors that affects healthcare 

professionals  compliance to hygiene routine within healthcare. Method: A literature 

review with an inductive approach where made, where twelve quantitative articles 

were included. The analysis revealed five categories. Result: It was found that 

leadership, knowledge, the Hawthorne effect, education affects compliance amongst 

healthcare professionals towards hygiene routine. Resources, in form of material and 

posters that reminded workers the importance of a good hygiene, was also important 

in the effort to uphold hygiene routine. Conclusions: The result can provide 

increased knowledge and education to improve healthcare in terms of safety. Through 

increased knowledge and continues training, interventions, the compliance of hygiene 

routines can be improved. Together with clear and supportive leadership and access 

to resources, health associated infections can be prevented. 

 

Keywords: Hygiene factors, compliance, health care and  care damage 
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Inledning   
 

Ignaz Semmelweis, arbetade som läkare i Boston 1847. Semmelweis upptäckte att 

mikroorganismer sprids via vårdpersonalens händer till patienterna, vilket kunde 

orsaka att patienterna avled. Efter denna upptäckt och införande av obligatorisk 

handtvätt efter patientkontakt minskade dödligheten hos bland annat kvinnor efter 

förlossning från 10 % till 1 % (Wyklicky & Skopec, 1983). Semmelweis upptäckte att 

den ökade dödligheten hos nyförlösta kvinnor berodde på att läkarstudenter förde 

med sig smitta från obduktionssalen till förlossningsavdelningen som i sin tur 

orsakade barnsängsfeber. En annan tidig förespråkare av god vårdmiljö var Florence 

Nightingale, en sjuksköterska som arbetade under Krimkriget. Hon angav att “The 

very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm”, vilket innebar 

att sjukvården inte ska orsaka de sjuka ytterligare skada (Nightingale, 1863, s. 3). 

Genom att hon påtalade värdet av god vårdmiljö, vilket bland annat innefattade 

handtvätt före och efter patientkontakt, lyckades vårdpersonalen minska dödligheten 

från 42 % till 2 % på ett krigssjukhus i Turkiet under Krimkriget (Nightingale, 1863). 

Florence menade att smuts och orenhet hindrade den naturliga läkningsförmågan som 

människokroppen har. Enligt Nightingale har sjuksköterskan till uppgift att säkra 

patientens vårdmiljö från det som kan hindra patientens tillfrisknande. Nightingale 

ansåg att för att kunna ge god vård behövdes grundläggande principer som påverkade 

vårdmiljön, exempelvis ren luft, effektiva avloppssystem, ljus och personlig renlighet 

(Nightingale, 1863).  Genom att bibehålla vårdmiljön ren och steril motverkas 

smittöverföring och genom det upprätthålls en säker vård (Socialstyrelsen, 2006; 

Richards, 2017). Vårdrelaterade infektioner trots den kunskap som finns är idag ett av 

de största hoten mot patienternas säkerhet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Bristen till 

kunskap förekommer i följsamhet av användandet av de basala hygienrutiner inom 

hälso- och sjukvården enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2016), vilket leder 

till ökad risk att utsätta patienter och vårdpersonal för vårdrelaterade infektioner 

(Socialstyrelsen, 2016). Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva 

faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner inom 

hälso- och sjukvård.  



   
 

 
 

Bakgrund 
 

 
Vårdrelaterad infektion 
 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2011) definieras vårdrelaterad infektion [VRI] som 

en infektion som uppstår under omvårdnad, diagnostik eller behandling inom vården. 

Detta avser även arbetsrelaterade infektioner hos vårdpersonal (Socialstyrelsen, 

2011). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2016) kostar VRI uppemot 6,7 

miljarder kronor årligen och står till grund för ytterligare 750 000 vårddagar per år i 

Sverige. VRI är både ett samhällsproblem och ett vårdrelaterat problem (Chen et al., 

2016). Enligt SKL (2017) dör ungefär femhundra personer årligen i Sverige på grund 

av VRI; en faktor är bristande hygienrutiner. World Health Organization [WHO] 

(2017b) rapporterar att ca 4,2 miljoner patienter infekteras av VRI årligen i Europa. 

Av dessa 4,2 miljoner dör 37 000 patienter varje år vilket kostar Europa i genomsnitt 

70 miljarder svenska kronor och orsakar 60 miljoner extra vårddagar. I USA 

påverkades år 2002 ca 1,7 miljoner patienter av VRI. Årligen dör 99 000 patienter i 

USA av VRI, vilket kostar USA ca 50 miljarder svenska kronor (WHO, 2017b). 

Patienter som är utsatta för vårdrelaterade infektioner vittnar om ett stort lidande 

(Rahmqvist et al., 2016). Lidandet kan förhindras genom att respektive profession i 

vården ständigt strävar efter det som främjar patienten och inte ser till sina egna 

behov, känslor eller åsikter. Därmed kan en arbets- och vårdmiljö bevaras och 

smittspridning som ligger till grund för VRI förhindras (Rahmqvist et al., 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2016; Richards, 2017).  

 

 

Indirekt och direkt smittspridning  
  

Den vanligaste smittspridningen sker via indirekt kontakt. Indirekt kontaktsmitta sker 

genom överföring av mikroorganismer mellan patienter, vårdpersonal eller anhöriga 

genom orena händer, klädesplagg eller föremål. Basala hygienrutiner förhindrar 

smittspridning (Ransjö & Edstedt, 2016).  Droppsmitta och luftburen smitta är 

indirekta smittvägar. Droppsmitta är smitta som överförs via hosta, kräkningar och 



   
 

 
 

diarré. Luftburen smitta sker genom att partiklar i luften angriper kroppen via 

lungorna (Socialstyrelsen, 2006). Direkt kontaktsmitta sker när en person som är 

infekterad av en mikroorganism, till exempel klamydia, överför smittan till en annan 

individ vid exempelvis samlag. En annan typ av direkt kontaktsmitta överförs via 

infekterade nagelband eller blodburen smitta (Ransjö & Edstedt, 2016). Enligt lagen 

om blodsäkerhet (SFS 2006:496) ska allt blod hanteras som om det vore en 

blodsmitta, vilket betyder att det ska hanteras med hög säkerhetsgrad, oberoende om 

blodet innehåller smitta eller inte. Detta betyder att vårdpersonalen måste vidta de 

basala hygienrutinerna för att förhindra att de flesta av dessa smittor tar sig vidare 

från en patient till en annan patient.   

  

  

Basala hygienrutiner i vårdmiljö 
  

Socialstyrelsen har utformat föreskrifter och rutiner för ett systematiskt 

kvalitetsarbete för vårdgivare. Denna föreskrift kallas Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). När det kommer till hygien finns det 

särskilda hygienkrav som gäller all vårdpersonal. Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) säger att den som är verksam eller under utbildning 

inom hälso- och sjukvården där det innebär fysisk kontakt med patienter ska följa 

gällande nationella och lokala riktlinjer vid risk för smittspridning. Detta 

sammanfattas i de basala hygienrutinerna. För att förhindra smittspridning av olika 

typer av mikroorganismer krävs det kunskap och förståelse hos vårdpersonalen om de 

basala hygienrutinerna vid omvårdnad av patienter (Ayliffe, Collins & Lowbury, 1977; 

Richards, 2017). Studier visade att följsamhet av basala hygienrutinerna följs olika på 

varje arbetsplats, det är skillnader mellan exempelvis sjukhus och hemsjukvård 

(Candlin & Stark, 2005; Lindh, Kihlgren & Perseius, 2012). Studien av Candlin och 

Stark (2005) visade att sjuksköterskor som använde plastförkläde använde det på ren 

rutin och saknade en djupare kunskap om hygienrutiner och smittskydd. SKL gjorde 

en mätstudie 2016 som visade på följsamheten i hygienrutinerna bland kommuner och 

landsting i Sverige. Inom kommuner låg ett korrekt utförande av basal hygienrutin 

mellan 19,4-95,2 %.  Inom landstinget visade det sig att ett korrekt utförande av basal 

hygienrutin låg mellan 56-87,1 % (SKL, 2017). Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 



   
 

 
 

2015:10) om basal hygien i vård och omsorg är ett viktigt moment i att förhindra 

vårdrelaterade infektioner och säkerställa en säker vård. De basala hygienrutinerna 

omfattar tre huvudområden: handhygien, skyddshandskar och 

arbetskläder/skyddskläder (SOSFS 2011:9). Dessa hygienrutiner ska användas i 

verksamhet som innefattas av Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

  

  

Säker vård 
  

World Health Organization som är ett av FN:s organ, och har fokus på hälsa, har till 

uppgift att samla in och skapa förbättring när det kommer till den globala folkhälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). WHO har skapat riktlinjer för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner och för att skapa en säker vård. Dessa riktlinjer kallas 

Infection Prevention and Control [IPS] (WHO, 2017c). WHO (2017b) menar att basala 

hygienrutiner, med tyngd på handtvätt, är grundläggande för att säkerställa en säker 

vård. I riktlinjerna enligt WHO (2009a) har fem tillfällen identifierats för att 

upprätthålla god handhygien i omvårdnadsarbetet; före patientkontakt, före 

rent/aseptiskt arbete, efter kontaminerat arbete och efter patientkontakt och kontakt 

med patientens närmiljö (Chen et al., 2016). International Council of Nurses (2017d) 

[ICN] utgår från WHO:s riktlinjer, som ligger till grund för sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser innefattar förbättringsarbete 

genom att identifiera risker som finns inom hälso- och sjukvården, exempelvis 

följsamheten av basala hygienrutiner (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015; 

Cronenwett, 2007). Vårdpersonal har ansvar för att aktivt arbeta med 

förbättringsarbete avseende basala hygienrutiner (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Richards, 2017; Cronenwett, 2007). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) avser 

skydd mot vårdskada för patient. Alla yrkesutövare inom hälso- och sjukvård har som 

skyldighet att vidta åtgärder för att säkerställa att patienter inte drabbas av 

vårdskador, som orsakas exempelvis av dålig följsamhet av basala hygienrutiner och 

ger upphov till vårdinfektioner (Andersson, 2013; Richards, 2017). Nightingale 

menade i sin teori att vårdpersonalen inte ska göra patienten sjukare och att de ska 

främja hälsa.Nightingale ansåg att det var sjuksköterskans primära uppgift att 

avlägsna alla faktorer som hotar patientens läkningsprocess (Nightingale, 1863). 



   
 

 
 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån säker vård. En aspekt av säker vård handlar om att 

upprätthålla och bidra till förbättringsarbetet av följsamheten av de basala 

hygienrutinerna (SFS 2017:30). Det innebär även att förebygga och åtgärda 

vårdskador. Genom utbildning, utvärdering av följsamhet och att upprätta riktlinjer 

kan säkerheten i vården förbättras. Sjuksköterskan ska arbeta aktivt efter gällande 

lagar, såsom Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Nightingale betonade vikten av 

utbildning i hygien för sjuksköterskestudenter eftersom hon ansåg att den var 

bristfällig (Nightingale, 1863).  

  

 

Syfte 
 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till 
hygienrutiner inom hälso- och sjukvård.  

  

  



   
 

 
 

Metod 
 

Design 
  

En litteraturöversikt har gjorts med syfte att beskriva hur faktorer som påverkar 

vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner inom hälso- och sjukvård. En 

litteraturöversikt innebär att på ett strukturerat sätt samla in tillgänglig forskning och 

relevant kunskap inom ett begränsat område (Segersten, 2012). Kvantitativa artiklar 

valdes för denna litteraturöversikt. En induktiv ansats användes eftersom en deduktiv 

ansats orsakar begränsningar till en teori, vilket ville undvikas. En induktiv ansats 

innebär att artiklarnas innehåll analyseras utan en förutbestämd teori (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 
 

Urval och datainsamling  
 

Publikationsintervallet för de sökta artiklarna var 2007–2017. För att artiklarna i 

litteraturöversikten skulle inkluderas krävdes det att de var vetenskapligt granskade, 

att de innehöll ett tydligt abstract och var relevanta till litteraturöversiktens syfte.  För 

att avgränsa ämnet, valdes artiklar skrivna på engelska. Sökord och ämnen som valdes 

bort var: hygiene routine, eftersom det gav samma sökträffar som hygiene; dental 

hygiene, därför att tandvård inte ingår i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som 

omfattar hälso- och sjukvården; och patient hygiene, då denna litteraturöversikt 

studerar vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner. Sökorden basic hygiene valdes 

bort eftersom det gav samma resultat av artiklar som litteraturöversiktens 

huvudsökning. I avgränsningen av artiklar exkluderades litteraturöversikter. 

Artiklarnas fokus låg på vårdpersonal och studenters, inom vård och 

omsorgsutbildning, följsamhet av de basala hygienrutinerna och åtgärder till 

förbättring av användandet av basala hygienrutiner. Det utfördes genom sökning i 

databaserna Cinahl och Medline eftersom dessa passade bäst in i området omvårdnad 

(Tabell 1). Pubmed och Psyinfo exkluderades eftersom de omfattade fler ämnen än 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). I databassökningen användes 

fritextsökning med den booleska termen AND och trunkering (*.), vilket innebar att 

sökordet kapades för att bredda sökningen. I den första sökningen gjordes också 



   
 

 
 

avgränsningen genom markeringen “peer reviewed” och “Abstract Available” (AB). I 

den andra sökningen gjordes ytterligare en avgränsning genom att markera “Abstract 

Available” (AB) och “Academic Journal” i databasens olika typer av källor. Sökningar 

utifrån ämnesord exkluderades och endast fritextsökning genomfördes. 

Fritextsökning innebär att den sökning som görs går igenom samtliga ord i artiklarna 

som genomsöks på databaserna med hjälp av sökord och ämnen (“Fritextsökning”, 

2017). Efter vald databassökning framkom 738 artiklar sammanlagt från Cinahl och 

Medline som gick vidare till dataanalysen. I denna litteraturöversikt definieras basala 

hygienrutiner i bakgrunden, men i resultatet baseras huvud fynden på hygienrutiner 

för ett internationellt perspektiv. Detta beror på att det finns en risk att basala 

hygienrutiner kan definieras olika beroende på nation (WHO, 2017c). Därför följs den 

svenska definitionen om basala hygienrutiner som definieras av Socialstyrelsens 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i denna 

litteraturöversikt.  

 

  



   
 

 
 

 

Tabell. 1 Litteratursöknings matris  
CINHAL  

 
 
 

 
 

 
 

         
 

Sökning 1 
2017-10-01 
 

Antal 
träffar 

Titlar Lästa 
abstract 

Kvalitets- 
 granskade  
artiklar 

Antal artiklar     
till resultatet 

hygiene          AND             
education    AND      
compliance AND 
improve* 

153 153 20 14 4 

Sökning 2 
2017-11-27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

hygien* AND educat* 
AND complian* AND 
improv* 

79 79 30 7 3 

 

  

MEDLINE  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sökning 1 
2017-10-01 

Antal 
träffar 

Titlar  Lästa 
abstract 

Kvalitets- 
granskade 
artiklar 

Antal artiklar 
till resultatet 

hygiene AND 
education AND 
compliance AND 
improve* 

258 258 76 24 3 

Sökning 2 
2017-11-27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hygien* AND educat* 
AND complian* AND 
improv*  

248 248 45 8 2 

  

 

Dataanalys  
  

Dataanalysen genomfördes utifrån Fribergs femstegsmodell (2012). I första delen av 

Friberg femstegsmodell (2012) granskades artiklarna först i fyra delmoment, se tabell 

1, där titeln och abstraktet granskades utefter litteraturöversiktens syfte. Efter 

granskning av 738 titlar återstod 50 artiklar från Cinahl och 121 artiklar från Medline. 

Ytterligare granskning av abstractet från sammanlagt 171 artiklar gallrades 118 artiklar 

och 53 gick vidare till nästa delmoment. I tredje delmomentet granskades artiklarna 



   
 

 
 

efter kvalitetsgranskningprotokollet (Bilaga 1). Artiklarna delades upp och författarna 

granskade 26, respektive 27 artiklar var i kvalitetsgranskningen. Nio av artiklarna fick 

tolv ja på kvalitetsgranskningens frågor och tre av artiklarna fick elva ja på 

kvalitetsgranskningens frågor. Detta gjorde att sammanlagt tolv artiklar gick vidare 

till steg två av Fribergs femstegsmodell. I steg två lästes resultatet i varje artikel, 

samtidigt som huvudfynd söktes utifrån syftet i artiklarnas resultat. Huvudfynd 

diskuterades gemensamt utifrån om de svarade på litteraturöversiktens syfte. De 

huvudfynd som återfanns i artiklarnas resultat sammanfattades i en artikelmatris i 

steg tre, där varje artikels resultat summerades (Bilaga 2). I steg fyra användes 

artikelmatrisen för att jämföra artiklarna med varandra, vilket utfördes och 

diskuterades gemensamt. Utifrån huvudfynd valdes sedan i steg de fem kategorierna 

ledarskap, kunskap, Hawthorneeffekten, utbildning, resurser och material då dessa 

speglade innehållet i artiklarnas resultat. 

 

  

Forskningsetiska överväganden 
  

I en litteraturöversikt i ett examensarbete på grundnivå behövs inget etiskt 

godkännande tas, då det är en litteraturöversikt utifrån tidigare beprövade studier, 

men motivet till litteraturöversikten bör diskuteras och motiveras (Kjellström, 2012). 

De artiklar som valdes för litteraturöversikten har antingen blivit etiskt godkända eller 

så har ett etiskt resonemang eller övervägande gjorts i studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). På grund av författarnas eventuella kunskapsbegränsningar att 

skriva en litteraturöversikt, kan det ha påverkat resultatet. Under processen i 

läsningen av artiklarna fanns en etisk medvetenhet hos författarna, om att varje studie 

utgick ifrån ett etiskt godkännande eller ett etiskt övervägande, vilket även var ett av 

kriterierna i granskningsprotokollet.  



   
 

 
 

Resultat 
 
 
 

Resultatet av analysen av de 12 artiklarna sammanfattas i Tabell 2 och beskrivs även i 
löpande text under respektive kategori.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av resultatet 
Kategorier Sammanfattning 

Ledarskap 11 artiklar visade att vid närvaro av en ledare, ger det en ökad effekt 
av följsamheten genom tydlig vägledning. En artikel talade dock att 
om ledaren inte vet hur hygienrutinerna ska utföras orsakar det en 
stor risk att vårdpersonalen själva inte utför hygienrutinerna 
korrekt. 
 

Kunskap 12 av artiklarna visade att en ökad medvetenhet genom ökad 
kunskap kan förändra attityder och då även personalens beteende. 
Genom kunskap ökar insikten, vilket orsakar en positiv attityd till 
varför hygienrutiner krävs.  
 

Hawthorneeffekten 
 

Ytterligare en aspekt som tre av artiklarna visade är 
Hawthorneeffekten, att det blir ett förändrat beteende hos 
personalen när en åtgärd sätts in och personalen är medvetna om 
att de granskas. Det visar också på personalens förmåga att 
förändra sitt beteende. 
 

Utbildning Alla 12 artiklar visar att undervisning,  
praktisk övning och feedback gav ökad följsamhet som i sin tur gav 
en långsiktig hållbarhet. Återkommande utbildningstillfällen 
bibehåller riktlinjer. Standardiserade riktlinjer går att anpassa 
globalt, vilket ger en gemensam utbildningsnivå och syn på 
hygienrutiner. WHO:s riktlinjer kan anpassas lokalt.  
 

Resurser och material För att det ska finnas möjlighet till en god följsamhet av 
hygienrutinerna krävs resurser och material detta visar 11 av 
artiklarna. De resurser och material som visade sig vara som 
viktigast för att påverka följsamheten var handdesinfektionsmedel, 
tvättställ och tvål. Ytterligare resurser och material som gav en 
effekt på följsamheten var upplysningsmaterial som placerades på 
väggarna i form av affischer och slogans. 

 
 
 

Ledarskap 
 

En faktor som hade en positiv påverkan på följsamheten av hygienrutinerna hos 

vårdpersonalen var ledarskap. När ledare, chefer och överordnade, visade en aktiv 



   
 

 
 

delaktighet hos vårdpersonalen ökade följsamheten av hygienrutinerna hos 

vårdpersonalen (Whitby et al. 2008; Ling & How, 2012; Stock et al., 2012; Tromp et 

al., 2012). En av faktorerna till ökad följsamhet av hygienrutinerna hos 

vårdpersonalen var det ökade deltagandet av ledare (Whitby et al., 2008; Rees et al., 

2013). Ledarnas deltagande var i form av närvaro på möten och utbildningar till 

vårdpersonalen (Whitby et al., 2008; Rees et al., 2013; Muhumuza et al., 2015; Tromp 

et al., 2012). En artikel undersökte skillnaden mellan en modern strategi, bland annat 

WHO:s femstegsmodell, och en team- och ledarledd strategi. Team- och ledarledd 

strategi syftade på att arbetsgruppen i sin helhet hjälptes åt gemensamt att skapa 

rutiner och målsättningar och att hålla sig till dessa. Informella ledare visar praktiskt 

hur hygienrutinerna ska utföras genom att vara en förebild till sina arbetskamrater. 

Strategin med fokus på team med informella ledare visade sig ha en god effekt på 

följsamheten av hygienrutinerna (Huis et al., 2013). Ledarnas närvaro hjälpte till att 

skapa en vägledning för vårdpersonalen (Ling & How, 2012). Genom att låta ledarna 

ha en central roll i arbetet att öka följsamheten av hygienrutinerna hos vårdpersonalen 

visade sig ge en god effekt (Ling & How, 2012). Kelcìkova, Skodova & Straka (2011) 

visade dock om att en ledare, där ledaren inte själv utför hygienrutinerna korrekt, kan 

orsaka att vårdpersonalen själva inte utför hygienrutinerna korrekt.  

 
 

Kunskap 
 

Kunskap var en bidragande faktor till om följsamheten av hygienrutinerna 

försämrades eller ökade. Flera artiklar visade på sambandet mellan attityder och 

kunskap och att det som gav negativ påverkan på följsamheten av hygienrutiner var 

då personalen uppvisade kunskapsbrist och negativa attityder. Genom att granska 

attityder och kunskapsnivå kan lämpliga åtgärder sättas in för att få ökad kunskap och 

medvetenhet (Allengranzi et al., 2010; Lytsey et al., 2016: Muhumuza et al., 2015; 

Tromp et al., 2010; Sadeghi-Moghaddam et al., 2015). Ökad kunskap leder till ökad 

medvetenhet om varför hygienrutinerna ska användas (Stock et al., 2012; Kelcìkova, 

Skodova & Straka, 2011). Genom att bedöma studenternas kunskap utifrån WHO:s 

femstegsmodell genom kvalitetsprotokollet Objective Structured Clinical Examination 

[OSCE] visade resultatet i en artikel att följsamheten i hygienrutiner ökade. Det visade 

också att sjuksköterskor med hög kunskap i vårdhygien under utbildningen hade en 



   
 

 
 

högre följsamhet av hygienrutinerna ute i verksamheten (Stock et al., 2015).  En artikel 

visade en markant försämring i kunskap om hygienrutinerna efter tre års 

högskoleutbildning, jämfört med förstaårsstudenter som hade en högre kunskap om 

hygienrutiner. Resultatet i denna artikel visade att studenters bristande följsamhet av 

handhygien kunde förbättras genom återkommande repetition av kunskapen om 

hygienrutinerna för att förebygga VRI när de är ute i verksamheten (Kelcìkova, 

Skodova & Straka, 2011). En viktig del i interventionerna som gjordes var att skapa 

större medvetenhet hos personalen genom att öka kunskapsnivån (Allengranzi et al., 

2010: Muhumuza et al., 2015; Kowitt et al., 2013; Ling & How, 2012). En studie visade 

att personal som deltog i förbättringsarbete hade högre grad av medvetenhet än 

personal som inte deltog i någon form av förbättringsarbete (Stock et al., 2016). 

Studien som gjordes av Sadeghi-Moghaddam et al. (2015) visade att en ökad kunskap 

hos personal minskade VRI och dödligheten märkbart på neonatalavdelningen under 

studien. I flera artiklar som använde sig av WHO:s material om vikten av handhygien 

ökade medvetenheten och gav bättre resultat (Lytsy et al., 2016; Allengranzi et al., 

2010; Muhumuza et al., 2015; Tromp et al., 2012; Ling & How, 2012; Sadeghi-

Moghaddam et al., 2015). Kunskap är avgörande för att förbättra följsamhet i 

hygienrutiner. Resultatet i artiklarna visade att en god kunskapsnivå gav ett förändrat 

beteende i följsamheten av hygienrutinerna som förbättrades (Lytsey et al., 2016; 

Allengranzi et al., 2010; Muhumuza et al., 2015; Tromp et a., 2012; Huis et al., 2012; 

Stock et a., 2016; Sadeghi-Moghaddam et al, 2015; Ling & How, 2012; Rees et al., 2013; 

Kowitt et al., 2013; Whitby et al., 2008). Genom att ständigt repetera kunskap om 

hygienrutiner så kan följsamheten öka. Där är kvaliteten på utbildningen viktig, när 

det kommer till kunskap (Stock et al., 2015). En ökad följsamhet och ett förändrat 

beteende kan ske om personalen har möjlighet att öka sin kunskap genom utbildning 

(Sadeghi-Moghaddam et al., 2015; Whitby et al., 2008; Rees et al., 2013; Huis et al., 

2012; Ling & How, 2012).  

  

  

Hawthorneeffekten 
 
I några av artiklarna diskuterades och nämndes Hawthorneeffekten, där personalens 

beteende ändrades eftersom de visste att de var bevakade, vilket gjorde att 

följsamheten av hygienrutinerna ökade. Hawthorneeffekten visade även att 



   
 

 
 

personalen hade förmåga att ändra sitt beteende (Kowitt et al., 2013; Whitby et al., 

2008; Huis et al., 2012: Rees et al., 2013: Stock et a., 2016). 

 

 

Utbildning 
  

Utbildning var en viktig faktor för att öka följsamheten i hygienrutinerna. Utbildning 

genom undervisning och praktisk träning har visat sig vara en viktig del i att öka och 

bibehålla följsamhet i hygienrutinerna (Lytsy et al., 2016; Sadeghi-Mohaddam et al., 

2015; Stock et al., 2015; Huis et al., 2012; Rees et al., 2013; Tromp et al., 2012; 

Allegranzi et al., 2010; Muhumuza et al., 2015; Kelcíkova, Skodova & Straka, 2012; 

Ling & How, 2012; Whitby et al., 2012; Kowitt et al., 2013). I flera artiklar användes 

förbättringsprogram och femstegsmodell utifrån WHO:s riktlinjer när det kom till 

handhygien (WHO, 2009a). WHO:s femstegsmodell är riktlinjer för att upprätthålla 

god handhygien i fem steg vilket görs tillsammans undervisning med litteratur, 

påminnelser och uppföljning (WHO, 2017c). Teoretisk undervisning behövs för att ge 

ökad kunskap. I flera artiklar kombinerades teoretisk undervisning med praktisk 

träning (Rees et al., 2013; Kowitt et al., 2013; Sadeghi-Moghaddam et al., 2015; Huis 

et al., 2012). I flera artiklar användes förbättringsprogram och femstegsmodell utifrån 

WHO:s riktlinjer när det kom till handhygien (WHO, 2009a). WHO:s 

förbättringsprogram är utformade att fungera lokalt i respektive land (WHO, 2017c). 

I de artiklar som använde WHO:s femstegsmodell gällande handhygien i 

utbildningssyfte visade resultatet på ökad följsamhet hos vårdpersonal (Lytsy et al., 

2016; Sadeghi-Mohaddam et al., 2015; Stock et al., 2015; Huis et al., 2012; Rees et al., 

2013; Tromp et al., 2012; Allegranzi et al., 2010; Muhumuza et al., 2015; Kelcíkova, 

Skodova & Straka., 2012; Ling & How, 2012). Studien som utfördes av Stock et al. 

(2015) undersökte hur följsamheten kunde förbättras genom praktisk träning i 

hygienrutiner i utbildningen.  I två av artiklarnas studie där utbildningen genomfördes 

i form av föreläsningar, praktisk träning och feedback till avdelningarna, ökade 

följsamheten efter de fyra åren som studien hade pågått (Kowitt et al., 2013; Ling & 

How, 2012). I studien där tre individuella förbättringsprogram genomfördes parallellt 

ökade vårdpersonalens kunskap och teknisk färdighet (Whitby et al., 2008).   



   
 

 
 

Resurser och material 
 

En av faktorerna till dålig följsamhet var brist på resurser och material. Flera studier 

visar att följsamheten av hygienrutinerna hos vårdpersonal kunde förbättras med 

hjälp av flera av de nämnda faktorerna ovan, men tillgång till resurser och material var 

nödvändigt för en förändring av följsamheten (Rees et al., 2013; Muhumuza et al., 

2015; Ling & How, 2012; Kowitt et al., 2013; Allegranzi et al., 2010; Tromp et al., 2012; 

Lytsy et al., 2016; Sadeghi-Moghaddam et al., 2015; Whitby et al., 2008; Stock et al., 

2015; Huis et al., 2012). Resurser och material som handdesinfektionsmedel, tvättställ 

och tvål var material som påverkade följsamheten positivt (Muhumuza et al., 2015; 

Allengranzi et al., 2010; Whitby et al., 2008; Lytsy et al., 2016; Sadeghi-Moghaddam 

et al., 2015). När handdesinfektionsmedel placerades ut så att dessa blev tillgängliga 

för personalen, exempel vid patientens sängar eller utanför/innanför patienternas 

rum, i badrummen och på injektionsvagnarna ökade följsamheten enligt flera av 

artiklarna (Muhumuza et al., 2015; Rees et al., 2013; Allegranzi et al., 2010; Tromp et 

al. 2012; Sadeghi-Moghaddam et al., 2015). I några av artiklarna gav ökad utsättning 

av resurser ingen påverkan på följsamheten av hygienrutinerna hos vårdpersonalen 

och i andra artiklar var följsamheten enbart delvis påverkad av ökade resurser 

beroende på avdelning (Whitby et al., 2008). Något som visade på en god effekt var 

upplysningsmaterial, i form av affischer och slogans på handdesinfektionsflaskorna 

(Whitby et al., 2008; Rees et al., 2013; Muhumuza et al., 2015; Huis et al., 2013; Tromp 

et al., 2012).  Genom att använda ledarnas [cheferna eller överordnade] image på 

exempelvis plakat som sattes upp på väggen med uppmuntrande text om att 

regelbundet använda hygienrutinerna ökade medvetenheten och följsamheten hos 

vårdpersonalen (Whitby et al., 2008; Rees et al., 2013; Huis et al., 2013; Ling & How, 

2012). Ling och How (2012) styrker denna faktor som strategi för att ge en effektiv och 

god påverkan av följsamheten i hygienrutinerna. Dessa upplysningsmaterial användes 

för att skapa ett intresse hos vårdpersonalen och växlades regelbundet för att ge nya 

intryck hos vårdpersonalen (Muhumuza et al., 2015; Rees et al., 2013; Huis et al., 2013, 

Kowitt et al., 2013). 

 
 
 



   
 

 
 

Diskussion 
  
Metoddiskussion 

  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva de faktorer som påverkar vårdpersonalens 

följsamhet till hygienrutinerna. Litteraturöversikten genomfördes med hjälp av att 

analysera artiklar som var gjorda med kvantitativ metod. En induktiv metod valdes för 

att analysera artiklarna, som innebär att få en djupare förståelse av det som undersöks, 

utifrån teman i texten och inte ifrån en teori som ska bekräftas. I denna 

litteraturöversikt granskades syftet, åtgärder och resultaten och därefter 

sammanställdes artiklarnas resultat till en konklusion, för att kunna appliceras 

generellt i hälso- och sjukvården (Henricson, 2015). Att göra en litteraturöversikt 

innebär att samla och sammanställa befintlig forskning och få bred kunskap om ett 

särskilt ämnesområde som kan vara intressant för kommande forskning och praktiska 

implikationer. Databassökningarna gjordes i Medline och Cinahl med kombinerade 

sökord för att hitta relevanta artiklar. Databaserna valdes utifrån deras 

utbredningsområde i omvårdnad. Genom att använda fritextsökning med booleska 

termer och trunkering gavs en bredare sökning, samtidigt som sökningen blev specifik. 

Det som kunde ha breddat sökningarna är att använda fler ämnesord som används 

inom området hygienrutiner, utifrån specifika ämnesord som används i studier om 

hygienrutiner. Det som kunde ha gjorts i databassökningen för att göra den bredare är 

sökningar i artiklarnas referenser och en allmän sökning i Google Schoolar, det som 

kallas sekundärsökning. Tid var en aspekt som gjorde att det alternativet valdes bort.  

  

De tolv artiklar som slutligen valdes svarade på syftet för litteraturöversikten och hade 

relevant resultat. Utöver de artiklar som valdes återfanns en studie som svarade delvis 

på syftet, vilket blev en diskussion då artikeln i övrigt var bra, men inte presenterade 

en åtgärd. Därför exkluderades den till slut. Det som kunde ha gjorts annorlunda och 

som diskuterades av författarna var att syftet kunde ha breddats till även kartläggning 

av hur situationen såg ut, men som i sin tur kunde ha gett ett annat resultat. Vid 

sökningarna i databaserna återfanns specifika artiklar om handhygien och inte 

generellt om hygienrutinerna. Inom dessa artiklar om handhygien diskuterades det 

dock mer brett om hygienrutiner och åtgärder. Detta är en svaghet i 



   
 

 
 

litteraturöversikten då syftet handlar om hygienrutiner i sin helhet, men de åtgärder 

som återfinns i artiklarna används generellt när det gäller riktlinjerna för 

hygienrutinerna.  Ämnet vårdmiljö exkluderades vid databassökningarna då fokus låg 

på hygienrutiner och de hygienkrav som finns vid den fysiska kontakten med 

patienten. För att kunna säkerställa giltigheten av artiklarna granskades materialet 

[validitet] och även hur väl resultaten stämde överens [reliabilitet] enligt Forsberg & 

Wengström (2013). Alla artiklar lästes igenom och granskades utifrån 

Hälsohögskolans protokoll för kvalitetsgranskning (Bilaga 1). En styrka med 

litteraturöversikten var variationen av olika typer av studier. Det kan säkerställa 

validiteten och reliabiliteten då det finns en variation och bredd i artiklarnas utförande 

och resultat som stämmer överens. En svaghet hade varit om endast en typ av studie 

hade använts i litteraturöversikten, då hade validiteten och reliabiliteten kunnat 

ifrågasättas.  

  

En styrka i litteraturöversikten är att även studier som gjordes i utvecklingsländer 

användes, eftersom resultaten var överensstämmande med de studier som gjordes i 

industriella länder. Bredden på studierna visade liknande resultat oberoende var i 

världen de utfördes när det gäller hygienrutinerna. Urvalsgruppen när det gäller 

deltagare inkluderar all vårdpersonal, även studenter. Detta ger en helhetsbild av hur 

situationen ser ut. En svaghet i att inte avgränsa till enbart sjuksköterskans roll när 

det kommer till följsamhet är att hygienrutinerna omfattar all vårdpersonal när det 

kommer till säker vård. Artiklar publicerade innan 2007 exkluderades. Eftersom de 

valda artiklarna har publicerats under de senaste tio åren, bygger litteraturöversikten 

på den senaste forskningen. En begränsning gjordes till att artiklarna kunde läsas i sin 

helhet; vissa fick fjärrlånas och beställas via universitetsbiblioteket. De artiklar som 

inte gick att öppna eller på grund av hög kostnad inte var möjliga att tillhandahålla 

exkluderades. Artiklarnas språk begränsades till engelska, för att få ett internationellt 

perspektiv.  

 

Artiklarna visar på variationen i litteraturöversikten, eftersom studierna kommer från 

olika länder, både industri- och utvecklingsländer (Willman et al., 2011). En svaghet i 

artiklarna var att två av artiklarna hade samma författare, vilket kunde ge viss vinkling, 



   
 

 
 

vilket gör att det blir ett smalare perspektiv. Artiklarnas resultat var 

överensstämmande med en bredd i metoder och på det sättet kompletterande 

artiklarna varandra och gav en bred överblick när det kommer till hälso- och 

sjukvårdens arbete av förbättring av hygienrutinerna (Willman et al., 2011). 

Variationen av artiklarna och olika länders undersökningar ger ett nationellt och 

internationellt perspektiv av forskningsläget i området om hygienrutinerna. Genom 

att artiklarnas studier genomfördes både i industri- och utvecklingsländer fås en 

överförbar kunskap om arbetet med hygienrutinerna. Detta är överfört till den svenska 

kontexten, en av studierna, där Sverige inkluderades användes internationella direktiv 

från WHO, vilket gör resultatet relevant för den svenska kontexten. Om 

litteraturöversikten hade begränsat sig till ett nationellt perspektiv hade det inte gett 

ett helhetsperspektiv och information som kunde ha varit viktig hade gått förlorad och 

litteraturöversikten hade blivit för snäv. Flera perspektiv behövs för att kunna skapa 

en god förändring i en redan rådande verksamhet. 

  

  

Resultatdiskussion 
 

Ledarskap 

 

I resultatet av artiklarna gällande ledarskap, framkom det att ledarskap var 

nödvändigt för en god följsamhet av hygienrutiner hos personalen. För att en 

verksamhet ska fungera krävs bra ledarskap (Fallatah, Laschinger & Read, 2017). 

Följsamheten av basala hygienrutiner har visat sig påverkas starkt av ledarskapets 

förmåga att organisera upp, leda och utföra riktlinjerna korrekt. Detta styrks i en 

studie gjord av Doronina et al. (2017) som visade att ett team relaterad ledarskap har 

en stor effekt på följsamheten av de basala hygienrutinerna hos vårdpersonalen.  

 

 

Kunskap 
 



   
 

 
 

Kunskap var en av de saker som togs upp i de flesta av resultatets artiklar som 

betydelsefullt för att upprätthålla en god följsamhet i hygienrutinerna. Kunskap är en 

av faktorerna som påverkar följsamheten när det kommer till basala hygienrutiner. 

Nightingale menade att den bristfälliga kunskapen som fanns hos 

sjuksköterskestudenterna var en betydande faktor när det kom till följsamheten av 

hygienrutiner och när det kom till att förebygga VRI (Nightingale, 1863). Detta styrks 

av studier som menar att kunskap och förståelse om basala hygienrutiner är en viktig 

del i att förebygga smittspridning (Ayliffe, Collins & Lowbury, 1977; Richards, 2017).  

Bristen på kunskap utsätter patienter för ökad risk för VRI (Socialstyrelsen, 2016). 

Studier visade också att kunskapsnivån var olika i de olika verksamheterna, vilket 

också visar att gemensamma, nationella och internationella riktlinjer behövs för att 

skapa ett gemensamt förhållningsätt när det kommer till basala hygienrutiner 

(Candlin & Stark, 2005; Lindh, Kihlgren & Perseius, 2012). Några av artiklarna 

baserades på nationella riktlinjer i respektive land. WHO:s riktlinjer, strategier och 

verktyg för hygienrutinerna har utformats för att användas över hela världen. Med 

internationell expertis har de utformat riktlinjer baserat på FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna (WHO, 2017c). Deras syfte att förbättra folkhälsan ska kunna 

genomföras i alla situationer där hälso- och sjukvård utförs, oavsett plats eller 

folkgrupp. Riktlinjerna har utformats för att kunna justeras efter de riktlinjer och 

behov som finns lokalt (WHO, 2009a). Den lokala anpassningen av WHO:s riktlinjer 

ger trots de olika justeringarna en förbättrad följsamhet till hygienrutinerna. Att skapa 

en standardiserad internationell modell och riktlinjer för att förbättra och upprätthålla 

följsamhet av hygienrutinerna går att eftersträva och följa. Detta skapar ett 

gemensamt förhållningssätt och kunskap för hur vårdpersonal arbetar med hygien 

utifrån ett hälsoperspektiv och det är mycket positivt, utifrån de globala mål som finns 

när det gäller hälsa (WHO, 2017c).  

 

 

Hawthorneeffekten 
 

Hawthorneeffekten har visat sig i artiklarna ha en god effekt på följsamheten eftersom 

personalen är medvetna om att de observeras. Detta gjorde att de följde rutinerna i 

högre utsträckning. Informationen som visar hur följsamheten såg ut före 



   
 

 
 

interventionen kan påverkas av Hawthorneeffekten och därigenom ge en felaktig bild 

på hur följsamheten förbättrades under interventionen bland vårdpersonal (Charlotte, 

2016).  

 

 

Utbildning 

 

Resultatet visade att utbildning var avgörande för vårdpersonalens följsamhet till 

hygienrutiner. Utbildning är ett viktigt moment när det kommer till följsamheten av 

basala hygienrutiner. Dålig utbildningsnivå har negativ effekt på sjuksköterskans 

följsamhet ute i verksamheten. Utbildning i god handhygien var det Nightingale 

betonade när hon pekade på vikten av utbildning av sjuksköterskestudenter för att 

förebygga VRI. Nightingales teori blir relevant när det kommer till säker vård utifrån 

förbättringsarbetet (Nightingale, 1863). Utbildning i hygien utgår ifrån nationella 

riktlinjer för all sjukvårdspersonal, både de som är verksamma och de under 

utbildning (SOSFS 2011:9). Sjuksköterskans ansvar i sin profession att identifiera och 

förebygga de risker som finns när det gäller smittspridning (Ayliffe, Collins & 

Lowbury, 1977; Richards, 2017). Utbildning och praktisk träning i simulerade 

vårdmiljöer har visat på att följsamheten till hygienrutinerna har ökat. Därför krävs 

en återkommande repetition och vidareutbildning för att kunna upprätthålla basala 

hygienrutiner (Neo, Sagha-Zadeh, Vielemeyer & Franklin, 2016).  

 

 

Resurser och material 

 

Något som ytterligare visade sig påverka följsamheten av hygienrutiner i och som 

framkom i resultatet var tillgång till resurser och material. Tillgång till material och 

resurser i form av desinfektionsmedel, två och vatten och tillgång till 

upplysningsmaterial är en viktig del i följsamheten i basala hygienrutiner. Enligt 

Nightingale så är det sjuksköterskans ansvar för en säker vård, och bibehålla 

vårdmiljön ren, vilket också inkluderar resurser och material som underlättar arbetet 



   
 

 
 

(Nightingale, 1863). Studier visar att desinficeringsmedel, som används i ett tydligt 

arbete för att främja följsamheten av handhygien, har god effekt (Salman, Hani, De 

Marcellis-Warin, Isa, 2014). Även om alla faktorer kombineras eller används enskilt 

så har det en positiv effekt på följsamheten av hygienrutinerna, vilket styrks i flera 

studier (Rn, Jones, Martello, lavoie-Tremblay, 2017; Cherry, Brown, Bethell, Neal & 

Shaw, 2012: Pittet et al., 2000).-Tremblay, 2017; Cherry, Brown, Bethell, Neal & Shaw, 

2012: Pittet et al., 2000). 

  

  

 

Slutsatser/ förväntade kliniska implikationer 
 

Litteraturöversikten kan bidra med kunskap som kan påverka vårdens sätt att arbeta 

med att förhindra smittspridning.  Interventioner bör ständigt användas i hälso- och 

sjukvårdens verksamhet, för att upprätthålla en hög standard av hygienrutinerna. Det 

behövs utbildning när det kommer till hygienrutiner för att följsamheten ska kunna 

förbättras ute i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Efter denna litteraturöversikt 

förväntas vi har mer kunskap som motiverar till ökad följsamhet när det gäller 

hygienrutiner i vår kommande profession som sjuksköterskor. Resultatet förväntas ge 

kunskap och medvetenhet och stöd för att motivera och öka ett korrekt användande 

av hygienrutinerna inom hälso- och sjukvård, utifrån rådande riktlinjer och 

föreskrifter. Det kan innebära att det behövs fler utvärderingar av effekter av 

utbildning, samt ständig återkoppling till vårdpersonal i verksamheten för att 

verkställa ett sådant förbättringsarbete. En viktig aspekt i faktorerna som påverkar 

följsamheten av hygienrutinerna är ett tydligt och stöttande ledarskap, vilket har en 

positiv inverkan och ger ökad följsamhet, tillsammans med tillgänglighet av resurser. 

Förbättringsarbetet av hygienrutiner inom hälso- och sjukvård bör vara en 

prioritering, vilket innebär att det bör finnas krav på att personal bör ha i sin 

anställning kontinuerlig utbildning och påminnelser om god hygien.  
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en modern strategi vilket 
inkluderade utbildning, 
feedback och tillgång av 
adekvata produkter och 
faciliteter. Den 
experimentella gruppen 
mottog samma typ av 
strategi som den 
kontrollerade gruppen, 
kompletterat med team-
och ledarstyrda 
aktiviteter som 
analyserades på en 
multinivå. 

och ledarskapsstyrda 
metodiken verkar 
lovande för att förbättra 
lagprestandan i andra 
säkerhetsfrågor i hälso-
och sjukvård. (Utifrån 
WHO:s riktlinjer) 

Artikel 3 
  
Kelcìkova, S., Skodova, 
Z., & Straka, S. (2011) 
 
Slovakien 
  

Effectiveness of hand 
hygiene education in a 
basic nursing school 
curricula 

Att analysera 
effektiviteten av 
sjuksköterskans 
grundutbildning i 
relation till 
handhygienen och att 
undersöka kompetensen 
och attityden mot 
handhygienen bland 
sjuksköterskestudenter i 
praxis.   

Mixad metod, med 
tvärsnittsundersökning 
kombinerad med 
observationer och 
kurrikulära analyser. 188 
sjuksköterskestudenter 
undersöktes.  
Innehållsanalys. 

Bristande följsamhet av 
handhygien bland 
studenter leder till dålig 
följsamhet bland 
vårdpersonal i praxis. 
Följaktligen har 
utbildningsinstitutioner 
en stor roll i att förhindra 
vårdrelaterade 
infektioner och att 
förbättra följsamheten av 
handhygienrutinerna. 
(utifrån WHO:s 
riktlinjer) 

Kunskapsnivån 
mellan 1 och 3 
årsstudenter. 
95,5 %av 
förstaårsstudenter 
hade betygen D eller 
E.  
81,6 % av 
tredjeårsstudenter 
hade betygen D eller 
E. Följsamheten hos 
tredjeårsstudenten 
låg på 20 %.  
 
  

Artikel 4 
 
 

Factors associated 
with hand hygiene 
compliance at a 

Att identifiera faktorer 
som associeras med 
följsamheten av 

Observationsstudie. 
Utbildningsmoduler, 
affischer, feedback till 

En strategi med flera 
angreppspunkter visar sig 
vara effektiv i att öka 

Följsamheten ökade 
från 60 % till 89 %. 
 



   
 

 
 

Kowitt, B., Jefferson, J., 
& Mermel, L-A. (2013) 
  
USA, Rode Island 

tertiary care teaching 
hospital 

handhygienen under en 
flerårig intervention. 

avdelningar, medicinska 
direktörer, styrelser och 
ett flertal 
handdesinfektions 
automater 
implementerades under 
studien.    
9167 vårdpersonal 
undersöktes. 

följsamheten av 
handhygienrutinerna 
bland alla typer av 
vårdpersonal. En fortsatt 
intervention behövs för 
att upprätthålla en hög 
följsamhet.  

 

Artikel 5 
 
 
Ling, M. L., & How, K. 
B. (2012) 
 
Singapore 

Impact of a hospital-
wide hand hygiene 
promotion strategy on 
healthcare-associated 
infections 

Att förändra 
vårdpersonalens 
beteende och att 
förbättra följsamheten 
av handhygien-
rutinerna.  

En metod med multi 
angreppspunkter [WHO-
multi-prong användes]  
användes i denna studie, 
vilket inkluderade 
utbildning, utvärdering, 
feedback, påminnelser 
och ett institutionell 
säkerhetsklimat. 
Vårdpersonal på ett akut 
tertiärsjukhus med 1600 
sjukhussängar 
undersöktes.  

Ledarskap är viktigt i att 
förbättra följsamhet i 
hygienrutiner. WHO:s 
program gav ett mycket 
bra resultat i förbättring 
när det gäller följsamhet 
av hygienrutiner. 

Följsamheten 
ökade från 20% till 
61%. 

Artikel 6 
Lytsy, B., Melbarde-
Kelmere A., 
Hambraeus, A., & 
Liubimova A. ( 2016) 
 
Sverige, Lettland, 
Lituaen & Ryssland, 
Sankt Petersburg  

A joint, multilateral 
approach to improve 
compliance with hand 
hygiene in 4 countries 
within the baltic 
region using the 
World Health 
Organization’s SAVE 

Syftet med studien var 
att utforsta 
användbarheten av ett 
modifierat program för 
handhygien enligt 
WHOs modell för att 
öka.följsamheten och 
förse en bas för att 

13 sjukhus deltog i 
studien, vilket 
inkluderade 38 
avdelningar i fyra länder, 
Sverige, Lettland, 
Litauen och Ryssland. En 
prospektiv 
observationsstudie. 
 
 

Att införa WHO:S 5-
stegmodell skapar 
medvetenhet om att HH 
har betydelse för att 
främja handhygien, en 
genomförbar strukturerad 
strategi. Att ge feedback 
på handdesinfektion, 
observationer av 

 Lettland: 
följsamheten ökade 
från 53,5 % till 64, 
25%.  
 
Sverige: 
följsamheten ökade 
från 92% till 
96,25%. 



   
 

 
 

 
 

LIVES: Clean Your 
Hands model 

fortsätta främja 
handhygien.  

 följsamheten i 
handhygien, samt 
attityder och kunskap i 
undersökningar visade 
sig vara bra verktyg i 
utbildning och 
inspiration på 
avdelningarna. 

 
Litauen: 
följsmaheten ökade 
från 84,375 % till 
64,25%. 
 
 Sankt Petersburg 
(Ryssland): 
Följsamheten 
ökade från 83% till  
83,125%. 
 

Artikel 7 
Muzumuza, C., Streak 
Gomersall, J., Fredrick, 
M.E., Atuyambe, L., 
Okiira, C., Mukose, A., 
&  
Ssemperbwa, J.   
(2015) 
 
Uganda 

Health care worker 
hand hygiene in the 
pediatric special care 
unit at mulago 
national referral 
hospital in uganda: A 
best practice 
implementation 
project 

Syftet med studien var 
att förbättra 
vårdpersonalens rutiner 
i handhygien på den 
pediatriska special care 
unit.  

2 läkare, 4 sjuksköterskor 
och 10 läkarstudenter. 
Studien genomfördes i ett 
trefas projekt  genom 
praktisk tillämpning av 
klinisk evidenssystem 
och feedback, för att 
skapa verktyg för att 
främja  
användning och 
förändring av handhygien 
i vården. Fas 1 & 2 
bestod av en 2-veckorts 
period i juli 2012.  
Fas 3: 2-veckors period 
sept 2012 
Det var en 
observationsstudie med 
interventioner. 
 

Det var det första 
förbättringsprogrammet 
på sjukhuset i Uganda, 
där personal inte är 
bekant med evidens-
baserad praxis. Den 
ökade kunskapen hos 
personal om vikten av 
hygienrutiner har börjat 
skapa förändring när det 
gäller attityd och 
följsamhet till 
handhygien. Studiens 
resultat visar på vikten av 
medvetenhet och 
tillämpning av evidens-
baserad vård och ger en 
indikation på strategier 
för att förbättra 
sjukvården enligt 

Följsamheten 
ökade från 12,6 % 
till 67%. 
 



   
 

 
 

WHO:s femstegsmetod 
för handhygien.  

Artikel 8 
Rees, S., Houlahan, B., 
Safdar, N., Sanford-
Ring, S., Shore, T., & 
Schmitz, M. (2013) 
 
USA, Wisconsin  

Success of a 
multimodal program 
to improve hand 
hygiene compliance 

Syftet med studien var 
att fastställa om 
heltäckande 
interventionsprogram 
för handhygien höjer en 
hållbar följsamhet av 
handhygien. 

 dds akademiskt center, där 
ner gjordes månadvis när 

  hygienrutiner. Studien 
des under en 12-
eriod med utbildning, 

 påminnelser och stöd från 
 Det var en 
nsstudie av interventioner 

 å WHO:s modell. 
 

Handhygien är grunden 
för infektionsprevention 
och genom multifaciterad 
approach kan 
följsamheten med 
handhygien förbättras. 
WHO:s femstegsmodell 
är ett bra verktyg att 
förbättra 
hygienrutiner. 

Följsamheten 
ökade från 63,1% 
till 89,4% 
 
 

Artikel 9 
Sadeghi-Moghaddam, 
P., Arjmandnia, M., & 
Aghaali, M. (2015) 
 
Iran 

Does training improve 
compliance with hand 
hygiene and decrease 
infections in the 
neonatal intensive 
care unit? A 
prospective study 

Syftet med studien var 
att fastställa om 
följsamhet i handhygien 
genom att använda 
WHO:s globala 
program för handhygien 
och 
observationsprotokoll, 
före och efter 
läkarkontroll och dess 
effekt på VRI. 

Vårdpersonal på neonatal 
intensivvårdsavdelningen
; 20 läkare och 
underläkare, 20 
sjuksköterskor och 5 
teknisk vårdpersonal 
(röntgen/ultraljud eller 
dietist), samt 5 
städpersonal. 

WHO:s 
utbildningsprogram 
som användes ökade 
följsamheten i 
handhygienrutiner. 
Utbildning med rätt 
litteratur och träning ger 
en ökad följsamhet i 
basala hygienrutiner. 
Studien  visade på att 
desto mer följsamheten 
gällande HH ökade, så 
minskade dödligheten 
kopplat till VRI. 

Följsamheten 
ökade från 30% till 
70%. 
 
P<0.001 
 



   
 

 
 

Artikel 10 
Stock, S., Tebest, R., 
Westermann, K., samel, 
C., Strhbücker, B., 
Stosch, C., Wenchel H-
M., & Redaélli M. 
(2015) 
 
Tyskland 

Implementation of an 
innovative hands-on 
training to improve 
adherence to hygiene 
rules: A feasibility 
study 

Syftet med studien var 
att utveckla och 
implementera en ny typ 
av hygienträning för att 
förbättra följsamheten 
till hygienrutiner och 
testa dess 
genomförbarhet. 

Det var 50 sjuksköterskor 
från tre avdelningar. Det 
var en före-och efter 
kontrollerad 
observationsstudie under 
en 12-veckors period, 
före och efter träning på 
varje avdelning utifrån 
WHO:s femstegs-modell. 
Studien genomfördes 
utifrån OSCE-protokollet 
för kvalitetssäkring. 
 

Studiens resultat 
överensstämmer med 
tidigare studier, som 
rapporterar att 
övervakning, feedback 
och genomförande av 
undervisning "på jobbet" 
är effektiva verktyg för 
ökad följsamhet i 
handhygien utifrån 
WHO:s modell. 
Studiens resultat visar 
också att ju mer 
utbildade studenter är 
innan de börjar arbeta, 
desto högre följsamhet 
har de i ute i 
verksamheten på 
sjukhuset. 

Följsamheten 
ökade från 64,3% 
till 79, 2%. 
 
P<0.0001 



   
 

 
 

Artikel 11 
Tromp, M., Huis, A., 
De Guchteneire. I., Van 
der Meer. J., van 
Achterberg, T., 
Hulscher, M., Bleeker-
Rovers, C. (2012) 
 
Nederländerna 

The short-term and 
long-term 
effectiveness of a 
multidisciplinary hand 
hygiene improvement 
program 

Syftet med studien var 
att testa kortsiktiga och 
långsiktiga effekter av 
ett multifaciterat 
handhygienförbättrings
program för 
sjuksköterskor och 
läkare, baserat på 
läkares och 
sjuksköterskors 
kunskap utifrån 
riktlinjer för 
handhygien och deras 
följsamhet utifrån de 
riktlinjerna. 

45 sjuksköterskor, 54 
läkare deltog i studien. 
Det var en prospektiv 
observationsstudie, som 
mätte kunskap om 
handhygien, följsamhet i 
handhygien före 
interventionen och 
resultaten direkt efteråt 
och en uppföljning efter 
sex månader. 
 
 

Ett multidimensionellt 
förbättringsprogram 
utifrån WHO:s 
femstegsprogram gav 
en hållbar förbättring av 
kunskap och följsamhet 
av handhygien både hos 
läkare och 
sjuksköterskor. 

Följsamheten 
ökade från 27% till 
83%. 
 

Artikel 12 
Whitby, M., Mclaws, 
M-L., Slater, K., Tong, 
E., Johnson, B., (2008) 
 
Australien 
 
 

Three successful 
interventions in health 
care workers that 
improve compliance 
with hand hygiene: Is 
sustained replication 
possible 

Syftet med studien var 
att replicera resultatet 
av tre 
förbättringsprogram när 
det kom till basala 
hygienrutiner av en 
tidsperiod av två år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoden som användes 
var en före-och 
efterstudie, där de tre 
programmen, 
Washington program, 
Geneve Program och 
AHR program 
replikerades parallellt 
utan att jämföras. 
Fyra avdelningar 
involverades i studien: en 
69-bädd 
medicinavdelning, en 20-
bädds 
infektionsavdelning, en 

Att bara introducera 
handtvätt utan 
introduktion förbättrade 
inte följsamheten och var 
ineffektiv och förändrade 
inte vårdpersonalens 
beteende. Genom att 
introducera ett 
organisatoriskt program 
med interventioner, 
feedback och 
återupprepningar av av 
programmets effekt. 
Resultatet visade 
effekten på hur starkt 

Washington  
P<0.001 
Geneve program 
P<0.001 
 
AHR program 
P<0.32 
P<0.258 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79-bädds 
renal/hepatologavdelning
, en 18-bädds IVA-
avdelning och 40-bädds 
neurologavdelning. 
Observationsstudie av 
tillfällen. 

ledarskap påverkar 
följsamheten. 
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