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Sammanfattning  

Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer 

(Allegranzi & Pittet, 2009). Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt 

vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner där handhygien är en del. Basala 

hygienrutiner är det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) (SKL, 

2014). Det patientnära arbetet ska ske förebyggande för att kunna förhindra att en 

patient drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada för att utföra en säker vård  

(Socialstyrelsen, 2018) Globalt sett är VRI den vanligaste typen av vårdskada idag och 

skapar onödigt lidande för patienten samt ökade kostnader för samhället (WHO, 

2016). Syftet var att undersöka vårdpersonalens följsamhet till handhygien inom en 

medicinsk akutvårdsavdelning.  Data har samlats in genom regelbundna observationer 

varje månad från 2013 till 2018 på en medicinsk akutvårdsavdelning i södra Sverige. 

Följsamheten till användning av handsprit före patientkontakt är lägre jämfört med 

användning av handsprit efter patientkontakt hos både undersköterskor och 

sjuksköterskor. Studien visar att undersköterskor har högst följsamhet till handhygien 

vid användning av handsprit både före och efter patientkontakt, jämfört med 

sjuksköterskor. Vid användning av handskar skiljer det sig under åren.  För att uppnå 

en god följsamhet för handhygien hos vårdpersonal kan verksamheten identifiera 

brister i det patientnära arbetet och sträva efter att förbättra rutiner för basala 

hygienrutiner. 

 

Nyckelord: Följsamhet, Handhygien, Basala hygienrutiner, Vårdrelaterade 

infektioner, Säker vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Summary  

The most common transmission pathway within the care sector is contact 

contamination via hands. Of this, it is necessary and of great importance to apply basic 

hygiene routines in all care work where hand hygiene is a large part. Basic hygiene 

routines are the most important to prevent health-related infections (VRI). The 

patient-related work must be preventative in order to prevent a patient from being 

affected or at risk of suffering healthcare to perform a safe care. Globally, VRI is the 

most common type of care injury today and creates unnecessary suffering for the 

patient and increased costs for society. The purpose was to investigate the Healhcare 

professionals adherence to hand hygiene based on care-related infections within a 

medical emergency department.  The aim of the study was on to investigate nurses and 

assistant nurses' adherence to hand hygiene. Data has been collected through regular 

observations every month  

from 2013 to 2018 at a medical emergency department in southern Sweden.  

The adherence to the use of handsprays prior to patient contact is lower compared to 

the use of hand sprays after patient contact with both nurses and nurses. The study 

shows that assistant nurses have the highest degree of adherence to hand hygiene when 

using handsprays both before and after patient contact, compared to nurses.  

The use of gloves differs over the years. In order to achieve a good compliance for hand 

hygiene with healthcare professionals, the business can identify deficiencies in patient-

related work and strive to improve routines for basic hygiene procedures. 

 

Keywords: Compliance, Hand hygiene, Basic hygiene routines, health-related 

infections, Safe care 
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Inledning 

För att en säker vård ska ges, ska vårdpersonalen arbeta utefter fastställda rutiner. I 

det patientnära arbetet ska vårdpersonal använda sig utav standardiserade 

arbetsmetoder och bedöma risker för att förhindra att patienter drabbas 

vårdrelaterade infektioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Infektioner som 

patienter kan drabbas av i samband med vård kallas för vårdrelaterade infektioner 

(VRI). Det är infektioner som uppstår i samband med undersökning, vård eller 

behandling (Socialstyrelsen, 2018).  Globalt sett är VRI den vanligaste typen av 

vårdskada idag och skapar onödigt lidande för patienten samt ökade kostnader för 

samhället (SKL, 2017). Det kostar samhället 6.5 miljarder kronor per år och medför 

750 000 extra vårddagar på grund av VRI i Sverige (SKL, 2018). Att få VRI som en 

komplikation vid sjukhusvård är inget nytt utan det är känt sedan långt tillbaka, redan 

innan det fanns kunskap om bakterier och smittspridning (Socialstyrelsen, 2018).  

Därför är en utav hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgifter att förebygga infektioner 

(Klang, o.a., 2014). Vid patientnära arbete är händerna det viktigaste redskapet och då 

kontaktsmitta via vårdpersonalen händer är den vanligaste smittvägen. God 

handhygien är bland de viktigaste åtgärderna för att kunna förhindra 

smittspridningen. När följsamheten till att handhygien är god, bidrar det till säker vård 

(Allegranzi & Pittet, 2009). Uppskattningsvis kan 50% av alla VRI undvikas ifall basala 

hygienrutiner sköts på rätt sätt (SKL, 2017).  
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Bakgrund 

Den första händelsen som påvisar att antiseptiska preparat minskar VRI gjordes av 

Ignaz Semmelweiz år 1846. Han observerade att kvinnor som blev förlösta av läkare på 

sjukhus i Wien blev sjukare i större grad än de som förlöstes av barnmorskor på 

distriktet. Läkarna i Wien gick direkt från obduktion till förlossning med att bara tvätta 

händerna med tvål och vatten. Händerna stank fortfarande trots att de var tvättade. 

Under en obduktion skadade sig en läkare på ett smutsigt instrument vilket ledde till 

att han blev sjuk och avled. Läkarens symtom var liknande som de kvinnor som dött i 

barnsäng. Ignaz förstod då sambandet med bakterierna från liken och kvinnornas 

dödsfall. Han beslöt då att läkarna skulle tvätta sig med klorinblandning mellan 

avdelningarna vilket resulterade i att dödfallen sjönk till 1% från 10% (Nuland, 2004). 

Smittvägar via händer 

Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer 

som innebär att mikroorganismer förs över från en person till en annan person (Edberg 

& Wijk, 2014).  Indirekt kontaktsmitta är när en person vidrör vid något som är 

förorenat med smittämnen och sedan för över smittan till någon annan person (Edberg 

& Wijk, 2014). För att kunna reducera indirekt och direkt kontaktsmitta så att 

överföring av mikroorganismer inte ska ske, krävs det att basala hygienrutiner följs. 

För att undvika att mikroorganismer överförs via händer ska basala hygienrutiner 

tillämpas vilket. Det innebär att händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, 

bandage, förband, stödskenor eller motsvarande, Naglarna ska vara korta och fria från 

konstgjorda material, Händerna ska desinfekteras och skyddshandskar ska användas 

vid risk för kontakt med kroppsvätskor (SOSFS 2015:10, 2015).  Följs de basala 

hygienrutinerna i alla vårdsituationer minskar risken att patienter drabbas av VRI 

genom indirekt eller direkt kontaktsmitta (Flanagan, Welsh, Kiess, Hoke, & 

Doebbeling, 2011).  

 

Riktlinjer 

Det är inte alltid enskilt smittsamma patienter och smittbärare som lyckas identifieras. 

Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt vårdarbete ska basala hygienrutiner 

(SOSFS 2015:10, 2015) tillämpas där handhygien är en stor del. Det är det absolut 

viktigaste för att förebygga VRI. Basala hygienrutiner innefattar utöver handhygien 

även användning av arbetskläder och skyddskläder samt hår och skägg ska fästas upp 
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(SOSFS 2015:10, 2015). Vid vårdhygieniska åtgärder som ska vidtas i ett patientnära 

arbete är målsättningen att förebygga infektioner hos patienter genom att hindra 

smittspridningen mellan patienter och smittspridningen från personal till patient och 

tvärtom. Enligt socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 

2015:10, 2015), ska den som är yrkesmässigt verksam inom en verksamhet som 

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (SFS , 2017). Riktlinjer iakttas där det finns risk 

för överföring av smittoämnen. Riktlinjerna innebär att händerna ska desinfekteras 

med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat medel med 

motsvarande effekt omedelbart före och efter ett vårdmoment och vara torra innan de 

desinfekteras. Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion om 

de är eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av en person som kräks eller har diarré 

ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. 

Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med 

kroppsvätskor under ett vårdmoment och händerna ska vara torra när handskarna 

sätts på. Skyddshandskar som användas i ett vårdmoment ska vara för engångsbruk 

och ska bytas mellan varje vårdmoment (SOSFS 2015:10, 2015). Handhygien bland 

vårdpersonal ska användas korrekt för att uppnå bästa möjliga skydd för såväl 

vårdpersonal som för patient. World Health Organization (WHO) har ett utfärdat 

system som kallas ”five moments” (WHO, 2009) för hur handhygien ska användas 

vilket socialstyrelsens modell är utfärdad ifrån. De fem momenten är till för att sätta 

en global standard gällande handhygien. Rutinerna för handhygien ska användas 

innan vårdpersonal vidrör en patient, innan rena och sterila procedurer, efter kontakt 

med kroppsvätskor, efter vidröring av patient och dess omgivning. 

 

Vårdrelaterade infektioner 

VRI är ”en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av 

åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, 

eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning” (Socialstyrelsen, 2011). VRI uppkommer på två olika sätt. Genom 

exogen smitta överförs mikroorganismer mellan vårdpersonal och patient eller mellan 

patient och patient. Det andra är endogen smitta då personen smittar sig själv, 

mikroorganismer från en del av kroppen hamnar på en annan del där de kan föröka sig 

och orsaka en infektion (SKL, 2014). För de personer som har nedsatt immunförsvar 

är risken större att drabbas av VRI. Antibiotikabehandling som slår ut den normala 
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bakteriefloran och hög ålder är riskfaktorer för att drabbas av VRI då immunförsvaret 

är försämrat.  

 

VRI orsakar förlängda vårdtider, stora onödiga kostnader för vården och dödlighet 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt SKL:s rapport ”vårdrelaterade infektioner 2017” (SKL, 

2017) var en tredjedel av alla vårdskador VRI där 30–50 % av skadorna troligtvis hade 

kunnat undvikas. Våren 2018 var de vanligaste VRI-diagnoserna luftvägar (26%), mag-

tarmkanalen (16%) och urinblåsa (14%) (SKL, 2018). Av alla de observerade patienter 

har 8,9% fått VRI. Stor del av VRI är möjligt att undvika med förebyggande åtgärder 

enligt WHO (2016). Det förebyggande arbetets kostnader är mycket lägre än 

kostnaderna för skadorna som orsakas av vården (SKL, 2017). Kunde skadan ha 

undvikits när den har uppstått i kontakt med vården klassas den som vårdskada. För 

att det ska klassas som vårdskada räknas lidande, sjukdom, fysisk och psykiska in i 

beräkningarna. Socialstyrelsens beskrivning av vårdskada är skada som är orsakad av 

vården (Socialstyrelsen, 2010). Den vanligaste vårdskadan i Sverige idag är just VRI 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Internationellt är synen på vårdskador olika där till 

exempel hur lång tid efter ett vårdbesök vårdskadan har uppkommit. Det finns ingen 

internationell standard för definition av vad som är en vårdskada (Cardoso, o.a., 2014). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden hos varje patient och ska arbeta 

personcentrerat. Omvårdnadsarbetet ska genomföras med hänsyn till patientens 

vanor, tro och värderingar samt respekt för patientens rättigheter. De fyra 

grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskor har är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). För 

att sjuksköterskor ska kunna förebygga VRI ska grundlig användning av medicinsk och 

kirurgisk aseptik tillämpas för att kunna förhindra överföring av mikroorganismer 

(Klang, o.a., 2014). Deras arbete ska grunda sig på evidens och beprövad erfarenhet 

och är skyldiga att bidra till att deras arbete vid patienten har hög patientsäkerhet. I 

deras arbete ska det rapporteras till vårdgivaren om det uppstått eller hade kunnat 

uppstå vårdskada. Vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera verksamheten och vidta 

åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada (2010:659). 
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Säker vård 

Säker vård är en pågående process och ska alltid finnas med i det omvårdnadsarbetet. 

Det är många faktorer som påverkar säkerheten i vården där arbetsrutiner som 

exempelvis handhygien (Ahmed Awaji & Al-Surimi, 2016). Följsamhet till god 

handhygien är en av pelarna för säker vård. Inom sjukvården finns det risker för 

vårdskada eftersom den idag är en komplex kombination av processer, tekniker och 

mänskliga samspel. Den komplexa situationen medför hot mot patientsäkerheten. Det 

är därför viktigt att utarbeta eller utveckla system att arbeta efter som riktar in sig på 

kvalitet och säkerhet för patienten (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). 

Att identifiera, rapportera och systematiskt analysera vårdskador för att samma fel inte 

ska upprepas. För sjuksköterskor finns det en kompetensbeskrivning med sex 

kärnkompetenser, där säkervård är en utav dem. Det patientnära arbetet ska ske 

förebyggande för att kunna förhindra att en patient drabbas eller riskerar att drabbas 

av vårdskada, exempelvis VRI genom ett patientsäkert arbete för att utföra en säker 

vård (Socialstyrelsen, 2018). Det står i patientsäkerhetslagen att hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldig till att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls 

och att vårdgivaren ska ta till de åtgärder som krävs för att förebygga vårdskador. Det 

innebär att de som är i kontakt med hälso- och sjukvårdande åtgärder inte ska drabbas 

av skada i samband med detta eller för att vården inte vidtar de åtgärder som behövs 

(SFS 2010:659). En god handhygien bidrar till kvalitet och säkerhet inom vården 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Syfte 

Syftet var att undersöka undersköterskor och sjuksköterskors följsamhet till 

handhygien inom en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Metod 

Design 

Studien är empirisk kvantitativ där data samlats in genom observationer enligt ett 

protokoll med siffror och text i tabeller. Empiri innebär information samlas från 

verkligheten, till exempel observation på vårdavdelning. Studien är en icke 

experimentell retrospektiv studie då data redan samlats in under 2013 - 2018 

(Henricson, 2012). 
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Urval och datainsamling 

Observationerna gjordes på en medicinavdelning på ett sjukhus i södra Sverige under 

åren 2013 - 2018. Observationerna gjordes regelbundet 10 stycken varje månad per år. 

De personer som utförde observationerna kallas hygien-observatörer som arbetar på 

avdelningen och har fått instruktioner för basala hygienrutiner och klädsel vid 

patientnära kontakt för att kunna genomföra observationerna. Urvalet var 

slumpmässigt både avseende personalkategori och arbetsmoment. Hygienprotokollet 

som observatörerna använde sig utav var framställt av en hygiensjuksköterska och 

utformad för att observera följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. 

Observationerna gjordes vid patientnära arbete, omvårdnadsarbete, undersökning och 

behandling. Noteringar gjordes av varje moment och godkändes om kraven uppfylldes. 

Resultatet registreras i MOA (mätning och analys) som är ett program där resultaten 

av hygienprotokollet registreras. Studien var gjord på 664 observationer, på 

undersköterskor och sjuksköterskor (Tabell 1) och ur hygienprotokollet (Bilaga 1) 

kontrollerades handsprit före och efter patientkontakt samt korrekt användning av 

handskar.  

 

Tabell 1. Antal sjuksköterskor och undersköterskor som observerats. 

 

 

 

 

År Sjuksköterskor Undersköterskor Totalt 

2013 73 39 112 

2014 71 42 113 

2015 78 38 116 

2016 71 40 111 

2017 63 52 115 

2018 45 52 97 
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Dataanalys 

Kvantitativa data sammanställs i datorprogrammet IBM SPSS v.25 (Statistical Package 

for the Analysis in Social Science) (SPSS, 2018) för statistisk analys och analyserades 

deskriptivt genom antal och procent där olika variabler jämfördes. Variablerna utgår 

ifrån hygienprotokollets 8 punkter (Bilaga 1). I SPSS är svaren kodade från svar JA till 

siffran 1, NEJ till siffran 0 och EJ AKTUELLT till siffran 2. Tabellerna är gjorda i IBM 

SPSS och diagrammen är gjorda i Microsoft Excel. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som görs vid vetenskapligt arbete kallas forskningsetik. 

Personuppgiftslagen och Lagen om etiskprövning (SFS 2018:1999, 2018) handlar om 

att skydda människan och respektera människovärdet när han eller hon deltar i 

studien. Det uppfylls då dem som blev observerade var anonyma. Vetenskapsrådet 

finansierar forskning inom alla vetenskapsområden och arbetar för att öka förståelsen 

för forskningens samhällsnytta (Vetenskapsrådet , 2018). Det finns fyra principer på 

en etiks modell som haft stort inflytande för etik inom vården. Göra-gott-principen, 

autonomiprincipen, rättviseprincipen och icke skada principen. Studien görs för att få 

reda på hur följsamheten till handhygien är. Den handlar om att vårdpersonal ska 

handla för att förebygga skada som kan uppstå, minska skada som redan uppstått och 

att främja det goda som redan finns, där god handhygien är en bidragande faktor till 

det. Data som används i studien innehåller inga personuppgifter då de observerade är 

anonyma för att förhindra att någon kommer till skada eller lidande. I studien är 

deltagarna helt anonyma, protokollet avslöjar inte vem som är observerad mer än 

vilken profession individen har, vilket säkerställer den observerades autonomi. Data 

har behandlats lika oavsett profession på deltagaren (Sandman & Kjellström, 2013; 

Groves, Meisenbach & Scott-Cawiezell, 2011). Verksamhetschef och enhetschef har fått 

information om hur data kommer användas (Bilaga 2).  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science
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Resultat 

 
Det är skillnad på följsamheten till handsprit före patientkontakt och efter 

patientkontakt (Figur 1). Följsamheten till användning av handsprit före 

patientkontakt har minskat från 2013 till 2018 hos både sjuksköterskor och 

undersköterskor medan följsamheten till användning av handsprit efter 

patientkontakt är högre år 2018 jämfört med 2013. Följsamheten till användning av 

handsprit är högre efter patientkontakt jämfört med före patientkontakt. 

Undersköterskor har år 2013 en följsamhet på 98 % som sedan ökar till 100 % mellan 

år 2014 – 2018 vid handsprit efter patientkontakt. Sjuksköterskor har inte lika hög 

följsamhet som undersköterskor vid användning av handsprit efter patientkontakt. 

Deras följsamhet var mellan 97 % till 99 % mellan åren 2013 – 2017 som sedan 2018 

ökade till 100 %. Vid användning av handsprit före patientkontakt var 

undersköterskors följsamhet högre jämfört med sjuksköterskors. Undersköterskors 

följsamhet var som lägst 87 % år 2018 jämfört med sjuksköterskor på 78 % samma år. 

År 2016 var undersköterskors följsamhet som högst på 95 % medan Sjuksköterskors 

högsta följsamhet var 89 % år 2015.  

 
 

 
Figur 1. Användning av handsprit före och efter patientkontakt i procent. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sjuksköterskor före 84 85 89 82 81 78

Undersköterskor före 95 88 92 95 94 87

Sjuksköterskor efter 99 97 99 99 97 100

Undersköterskor efter 98 100 100 100 100 100

75%

80%

85%

90%

95%

100%

HANDSPRIT FÖRE OCH EFTER 
PATIENTKONTAKT

Sjuksköterskor före Undersköterskor före Sjuksköterskor efter Undersköterskor efter
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Från år 2013 till år 2016 hade sjuksköterskor en högre följsamhet till korrekt 

användning av handskar jämfört med undersköterskor. Från år 2016 till år 2018 var 

det istället undersköterskor som hade högst följsamhet jämfört med sjuksköterskor 

(Figur 2). Följsamheten till korrekt användning av handskar hos sjuksköterskor var 

100 % under åren 2013 – 2015. Från år 2016 minskade följsamheten och var som lägst 

94 % år 2017. Undersköterskors följsamhet till korrekt användning av handskar 

minskade från 100 % år 2013 till 95 % år 2015. Under åren 2016 och 2017 ökade 

undersköterskors följsamhet och år 2017 var följsamheten till korrekt användning av 

handskar återigen 100 %.  

 

 

 
Figur 2. Korrekt användning av handskar vid patientkontakt i procent. 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sjuksköterskor korrekt användning 100 100 100 99 94 96

Undersköterskor korrekt användning 100 98 95 98 100 98

90%

92%

94%

96%

98%

100%

KORREKT ANVÄNDNING AV HANDSKAR

Sjuksköterskor korrekt användning Undersköterskor korrekt användning
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
För att mäta följsamheten till handhygien har protokollet Mätningar av följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler (Bilaga 1.) använts. Mätningarna är tänkta att 

användas som pedagogiskt stöd utan att peka ut någon enskild person i verksamheten. 

Systematiska mätfel förhindras av att det mätinstrument som används i studien 

faktiskt mäter det som är avsett att mätas (Dahmström, 2011).  

 

Det som bestämmer om resultatet av en studie går att applicera på flera förhållanden 

är nivån av reliabilitet och validitet (Henricson, 2012). Validiteten beror på hur väl 

studien lyckats framställa verkligheten (Dahmström, 2011). Mätinstrumentet är 

utformat efter att mäta det som är studiens syfte, vilket är en styrka. I denna studie kan 

den mänskliga faktorn komma att påverka datainsamlingen. Följer observatören ett 

förutbestämt arbetssätt stärker det studiens reliabilitet vilket är en styrka (Patel & 

Davidsson, 2011). Reliabilitet är användbarheten och tillförlitligheten av ett 

mätinstrument. Om denna studie skulle genomföras igen på samma personer och ge 

samma resultat, har denna studie en hög reliabilitet. Den slumpmässiga variationen är 

dock viktigt att medveten om (Ejvegård, 2009).   

 

Observationerna är gjorda av verksamheten själva vilket kan öka risken för 

missvisande resultat då verksamheten vill visa på goda resultat vilket är en svaghet 

(Ejvegård, 2009). Observatörerna har fått instruktioner på hur handhygienen ska 

bedömas korrekt och likvärdig hos alla observerade vilket ökar trovärdigheten. Om 

arbetsbelastningen är hög kanske det inte finns tid att göra en korrekt observation. Ifall 

observatören fyller i protokollet i ett senare skeende kan trovärdigheten sjunka på 

grund av att det finns risk att minnas fel (Ejvegård, 2009).  

 

Protokollet i denna studie har använts över lång tid och är tydligt utformat så att 

observatören ska kunna fylla i på rätt sätt oavsett omständigheterna (Patel & 

Davidsson, 2011), vilket stärker trovärdigheten för studien. Resultatet kan användas 

till förbättringsarbete för den aktuella vårdavdelning där observationerna är gjorde. 

Det är inte lämpligt att generalisera då studien inte är tillräckligt omfattande. 
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Resultatdiskussion  

Studien visade att följsamheten till handhygien var hög vid användning av handsprit 

efter patientkontakt och vid användning av handsprit före patientkontakt var 

följsamheten lägre, på den observerade avdelningen. Undersköterskor är mer 

följsamma än sjuksköterskorna till användning av handsprit både före och efter 

patientkontakt. Vid användning av handskar är det hög följsamhet där det skiljer 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor under åren vilka som har högst följsamhet. 

Resultatet visar på att finns brister i patientsäkerhetsarbetet gällande handhygien då 

följsamheten inte är hundraprocentig i resultatet. Det är vid användning av handsprit 

före patientkontakt som det är lägst följsamhet jämfört med användning av handsprit 

efter patientkontakt och korrekt användning av handskar. Studiens resultat jämfört 

med andra studier visar att handhygien är bristfällig efter en utförd vårdåtgärd 

(Krediet, Kalkman, Bonten, Gigengack, & Barach, 2011). Krediet et al (2011) menar 

också på att följsamheten till handhygien är som högst efter kontakt med 

kroppsvätskor. En av orsakerna till att handhygien inte följs kan vara på grund av stress 

och personalen upplever att det inte alltid finns tid till att följa rutinerna helt korrekt 

(Zavalis, Marques Vianna, de Souza Velasque, Schutz, & Aragao Machado, 2015). 

 

Trinkof et al (2011) menar på att dödligheten i pneumoni, som dålig handhygien kan 

orsaka, är högre på sjukhus där sjuksköterskorna hade personalbrist och långa 

arbetspass. Studier som har undersökt detta menar på att anledning till att handhygien 

inte tillämpas kan vara hög arbetsbelastning och akuta situationer. Ifall sjuksköterskan 

upplevde tidsbrist minskade följsamheten till handhygien (Erasmus, o.a., 2009; 

Sharma, Puri, & Whig, 2011). I en annan studie tyder på att om personal inte har klara 

och tydliga rutiner på hur de sköter handhygienen eller kravet på handhygien från 

kollegor är lågt, sjunker följsamheten (McLaws, Maharlouei, Yousefi, & Askarian, 

2012). 

 

Tillämpningen av handsprit är bättre efter patientkontakt än före. Vården måste kunna 

säkerställa att personal arbetar på ett säkert sätt (Groves, Meisenbach, & Scott-

Cawiezell, 2011). Undersköterskor och sjuksköterskor måste hålla sig uppdaterade 

gällande handhygien i arbetet för att kunna upprätthålla säker vård. Vårdpersonal ska 

arbeta evidensbaserat och hålla sig uppdaterade på handhygiensrutiner och genom det 

arbeta patientsäkert (Filippnini, Sessa, Giuseppe, & Angelillo, 2011). Följs inte 
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riktlinjer och rutiner för handhygien finns det en ökad risk för att bakterier sprids. Det 

finns tydliga samband mellan VRI och handhygien (McCalla et al., 2018). Det är 

vårdgivarens ansvar att personal har möjlighet att bedriva så säker vård som möjligt. 

Då studiens resultat visar att följsamheten till handhygien inte alltid följs, är vården 

som utförs inte säker (SFS 2010:659, 2010).  Har sjuksköterskor mer kunskap om den 

senaste forskningen minskar fallen VRI i vården, då säkrare vård för patienten kan 

bedrivas (Filippnini, Sessa, Giuseppe, & Angelillo, 2011). 

 

Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskor och undersköterskors följsamhet till god 

handhygien inte alltid följs. För att uppnå hög följsamhet till handhygien hos 

vårdpersonal kan verksamheten identifiera brister i det patientnära arbetet och sträva 

efter att förbättra rutiner för basala hygienrutiner. Det bidrar därmed till att ge en ökad 

förståelse för hur viktigt det är med god följsamhet till handhygien. God handhygien 

är en viktig del i det patientnära arbetet för att säker vård ska ges. 

 

Förväntade kliniska implikationer 

Det behövs satsas mer på handhygien inom vård och omsorg då sjuksköterskor och 

undersköterskors följsamhet till god handhygien är bristande. Mer utbildning gällande 

basala hygienrutiner och dess betydelse, för vårdpersonal kan minska fallen av VRI. 

Genom att genomföra utbildningar och hygienkampanjer skapas en mer medvetenhet 

hos vårdpersonal som bidrar till förbättring av följsamheten till god handhygien. 

Affischer med instruktioner på hur handhygien ska utföras med rätt teknik och vid rätt 

tillfälle påminns vårdpersonal. Vårdpersonal behöver även förutsättningar för att 

kunna ha en god handhygien, där hög arbetsbelastning för varje enskild vårdpersonal 

är en risk för bristande följsamhet till att en god handhygien följs. 
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Bilagor 
 

Bilaga. 1 
 

 
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler som fylls i av observerande personal. 
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Bilaga. 2                                                                                               

 
                 Informationsbrev till kliniken  
 

Bakgrund 

Globalt sett är VRI den vanligaste typen av vårdsskada idag och skapar onödigt 

lidande för patienten samt ökade kostnader för samhället. Enligt Sveriges Kommuner 

och Landsting kostar VRI 6.5 miljarder kronor och 750 000 extra vårddagar. Vid 

patientnära arbete är händerna det viktigaste redskapet och då kontaktsmitta via 

vårdpersonalen händer är den vanligaste smittvägen är god handhygien bland de 

viktigaste åtgärderna för att kunna förhindra VRI. Uppskattningsvis kan hälften av 

alla VRI undvikas ifall basala hygienrutiner sköts på rätt sätt. När följsamheten till de 

basala hygienrutinerna är hög, bidrar det till säker vård. 

Syfte 

Syftet var att undersöka Undersköterskor och sjuksköterskors följsamhet till basala 

hygienrutiner med fokus på handhygien inom en medicinsk akutvårdsavdelning. 

Tillfrågan om deltagande 

Önskemålet är att få ta del av era hygienobservationer genom MOA. Det gäller data 

insamlad mellan 2013-01-01 till 2018-10-22 utifrån mätinstrumentet ”Mätning av 

följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler”.  

Hantering av data  

Informationen kommer att användas till examinationsuppgift i 

Sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Studiens 

observationsplats eller individer kommer inte kunna identifieras i kommande 

resultat.  
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