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Sammanfattning 
Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör 
efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. De vårdrelaterade infektionerna ökar i 
världen, och genom World Health Organisation (WHO, 2009), Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR (2014) sker ett förebyggande arbete både på nationell- och internationell 
nivå för förbättrad handhygien och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av 
följsamheten till basala hygienrutiner i primärvården.  

Metod: Datainsamlingen genomfördes utifrån en kvalitativ metod med ett asynkroniserat frågeformulär 
via e-mejl med 17 deltagare. Materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarna erfor att följsamheten till basala hygienrutiner i primärvården var ofullständig, och 
uppfattningen var att basala hygienrutiner var en mindre prioriterad fråga i primärvården jämfört med 
slutenvården. Deltagarna beskrev varierande attityder till följsamheten, både på individuell- och 
organisatorisk nivå. Genom bristande samsyn uteblev förbättringsarbete, då strävan mot ett gemensamt 
mål saknades. 

Slutsats: Trots kunskap och förutsättningar för upprätthållande av goda hygienrutiner ansåg 
sjuksköterskorna att det fanns brister i följsamheten inom primärvården. Basala hygienrutiner är ett 
högaktuellt ämne där framarbetade internationella- och nationella arbetsmodeller inte upplevdes vara 
implementerade. 

Nyckelord: Primärvård, följsamhet, basala hygienrutiner, distriktssköterska och vårdrelaterad 
infektion. 

 



   
 

 
 

Summary 
Background: Basal hygiene and care (SOSFS 2015:10) give recommendations on how hygiene routines 
practices should be followed in health care. Deficiency to routines may spread healthcare infections with 
antibiotic resistance as a result. Preventive work is ongoing, both on national and international level by 
WHO (2009), Folkhälsomyndigheten and SKR (2014), with focus on improved hand hygiene and 
reduced spread of antibiotic-resistant bacteria worldwide. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses and district nurses' experiences of the compliance to 
hygiene routines in primary care. 
 
Method: Data collection based on a qualitative method with asynchronous questionnaire via e-mail with 
17 participants were analyzed with a manifest content analysis. 
 
Results: The study demonstrate an experience of incomplete compliance to hygiene routines in primary 
care, with the perception that it is a less prioritized issue compared to hospital care. Experience of 
varying attitudes to compliance were demonstrated, both at individual and organizational levels. As no 
consensus about a finaly goal were reached the improvement work failed. 
 
Conclusion: Despite knowledge and conditions for maintaining good hygiene routines, the nurses 
considered that compliance in primary care were unsuccessful. Hygiene routines are a topical subject 
where elaborated international and national working models with the goal of improving hygiene 
routines were not perceived as implemented. 
 
Keywords: Primary care, compliance, hygiene routines, district nurses' and health- related infection. 
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Inledning  

En väl genomförd handhygien bland hälso- och sjukvårdspersonal i det patientnära arbetet är den 
viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning. Händer som är orena kan överföra bakterier och 
virus till patienter vilket kan orsaka infektioner som i sin tur kan leda till ett vårdlidande och förlängd 
sjukhusvistelse för patienten (Barnett et al., 2014). Enligt WHO (2009) drabbas årligen miljontals 
människor i hela världen av infektioner som uppstår i samband med vård och behandling. I Sverige har 
enligt Folkhälsomyndigheten (2018) var tionde patient på våra svenska sjukhus drabbats av en 
vårdrelaterad infektion (VRI) som vanligtvis orsakats genom smittspridning. De basala hygienrutinerna 
rekommenderas att tillämpas av hälso- och sjukvårdpersonal enligt riktlinjer från Socialstyrelsen 
(SOSFS 2015:10). Utifrån dessa riktlinjer sker genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (2016) 
årligen en nationell punktprevalensmätning av följsamheten till de basala hygienrutinerna och 
klädreglerna i kommuner och regioner. Denna mätning erbjuds samtliga verksamheter inom vård- och 
omsorg samt hälso- och sjukvård i både kommuner och regioner och ska ses som ett stöd i arbetet mot 
hög följsamhet. Detta till trots har de vårdrelaterade infektionerna i Sverige ökat det senaste årtiondet 
(Lindh, Kihlgren & Perseius, 2013). I en studie från Brasilien belyser Aparecida et al. (2017) att 
vårdrelaterade infektioner är en källa till oro över hela världen, och ingen hälso-och sjukvårdsinrättning 
anses vara riskfri. VRI har under lång tid associerats som ett problem inom slutenvården och det finns 
få studier riktade mot primärvården.  Då det visar sig att de vårdrelaterade infektionerna är ett stort 
problem för att upprätthålla den kvalitet och patientsäkerhet som all hälso-och sjukvårdspersonal enligt 
lagar, föreskrifter och rekommendationer är skyldiga att följa sker ett nationellt arbete för att förbättra 
handhygienen och minska spridningen av de antibiotikaresistenta bakterierna (Folkhälsomyndigheten 
& SKR, 2014). Enligt Aparecida et al., (2017) poängteras ett förebyggande nationellt arbete för att 
minska de vårdrelaterade infektionerna, och de epidemier och pandemier som det kan leda till världen 
över. Detta arbete bör prioriteras inom primärvården som ofta är den första instansen som möter 
patienter med exempelvis infektionssjukdomar.  Ämnet är omdebatterat i media där forskare beskriver 
betydelsen av en god handhygien samt sin oro för antibiotikaanvändningen. WHO (2009) och 
Folkhälsomyndigheten och SKR (2014) har upprättat direktiv för basala hygienrutiner i hälso- och 
sjukvården. Av denna anledning är det intressant att studera erfarenheten av följsamheten till basala 
hygienrutiner i primärvården.  

Bakgrund 

Hygienrutiner ur ett historiskt perspektiv 

Lite kuriosa för betydelsen av renlighet och hälsa kan bland annat härledas redan till fornnordisk tid där 
hygieniska standarden var hög.  I Eddadikterna återges att innan de satte sig till bords för att äta 
tvättades händer och även gäster erbjöds handtvätt samt skifte av handkläden som i nutid benämns 
servetter. Dessvärre föll det i glömska genom försämrad kännedom och kunskapsbrist (Wyller, 1990).  

Ignas Philipp Semmelwies (1818–1865) var en förlossningsläkare i Wien som tidigt såg sambandet 
mellan dödligheten i barnsängsfeber och hur handhygienen tillämpades. Han uppdagade att 
avdelningen där enbart läkare och läkarstudenter arbetade hade högre dödlighet kontra där enbart 
barnmorskor utförde förlossningsvården. Då en kollega till honom dog i något som liknade symtomen 
på barnsängsfeber, efter att ha skurit sig under en obduktion, hade Semmelwies en teori om att det 
berodde på något ämne som orsakade dödsfallen. Han uppmanade läkarna att tvätta händerna med 
klorvatten innan de gick in på förlossningsavdelning, detta då effekten uteblivit med enbart tvål och 
vatten. Resultatet blev att dödligheten sjönk avsevärt och Semmelweis kunde genom detta påvisa 
handhygienens förebyggande inverkan på VRI. Detta skulle senare ses som starten på de basala 
hygienrutinerna (Kadar, 2019), och är än idag det viktigaste sättet att upprätthålla personlig hygien och 
förebygga vårdrelaterade infektioner (Haque, Sartelli, McKimm & Abu Bakar, 2018). 

Florence Nightingale (1820 - 1910) anses som urmoder och grundare för den sjuksköterskeprofession 
som är aktuell än idag. Redan i mitten av 1800-talet förstod Nightingale betydelsen av frisk luft, 
hälsosam mat och ren miljö för snabbare återhämtning och minskad dödlighet.  Nightingale arbetade 
aktivt under sitt liv dels med att förbättra sjukvården och sjuksköterskornas arbetsförhållanden, dels 
med att främja hälsa och förebygga sjukdomar där mycket fokus låg på hygien (Nightingale, 1914; Lee, 
Clark & Thompson, 2013). Detta är ett arbete som är lika aktuellt nu som då. De vårdrelaterade 
infektionerna förekommer fortfarande i hög utsträckning och resistenta stammar av bakterier dyker upp 
som ett globalt hot mot folkhälsan (Lee, Clark & Thompson, 2013). 



   
 

2 

Vårdrelaterade infektioner 

Socialstyrelsen (2018) definierar vårdrelaterad infektion (VRI) som: “En infektion som uppkommer hos 
en person under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård 
och omsorg” (Socialstyrelsen, 2018., “En infektion som uppkommer i vården”, st.1). Enligt WHO (u.å) 
drabbas årligen hundratals miljoner människor världen över av VRI. VRI drabbar mellan 3,5% och 12 
% av befolkningen i höginkomstländer jämfört med låginkomstländer där mellan 5,7 % och 19,1% av 
befolkningen drabbas. VRI kan orsakas av olika faktorer men är framförallt beroende av landets 
resurser. Vissa faktorer är mer specifika för länder med begränsade resurser, såsom exempelvis 
miljöfaktorer och avsaknad av kunskap och rutiner kring hygien (ibid.). Meticillinresistenta 
staphylococcus aureus (MRSA) är en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner både i 
hälso-och sjukvården och i samhället, och orsakas främst av bakterier på händerna.  Förekomsten av 
MRSA sträcker sig från <1% i norra Europa till> 40 % i södra och västra Europa. Den låga nivån i de 
nordiska länderna beror dels på ländernas goda arbete mot infektioner dels på den låga andelen 
förskrivna antibiotika (Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2010).  Ökad risk för att 
drabbas av VRI förekommer framförallt vid kvarliggande urinkateter, antibiotikabehandling och 
kirurgiska ingrepp (Socialstyrelsen, 2018). VRI leder även till stora samhällsekonomiska kostnader. 
Enligt SKR beräknas en årlig kostnad runt 6,5 miljarder kronor för cirka 750 000 extra vårddagar då 
patienter har vårdats för VRI. Detta innebär att drygt 65 000 patienter årligen råkar ut för VRI i Sverige 
och det uppskattas att 30–50% av alla VRI i Sverige förmodligen hade kunnat undvikas (SKR, 2017; 
2019).  De vårdrelaterade infektionerna leder till förutom en stor samhällsekonomiska börda, även till 
kostnader för patienten i form av förlorad arbetsinkomst samt kostnader för sjukvård och läkemedel. 
Utifrån patientperspektivet innebär det dessutom ett sjukdomslidande med förlängd sjukhusvistelse 
med ökad risk för död, där även patientens familj och närstående påverkas (Scott, Culler & Rask, 2019). 
Sammanfattningsvis kan VRI bidra till att hota patientsäkerheten och därigenom förutom vårdlidande 
även skapa en förlängd sjukhusvistelse, antibiotikaresistens och död (Socialstyrelsen, 2018). 

Antibiotikaresistens 

Under det senaste århundradet har många mikroorganismer som orsakar infektioner identifierats och 
behandling med antibiotika har i dessa fall haft stora vinster för folkhälsan i många delar av världen 
(Smith, Ikanatha & Read, 2015). De vårdrelaterade infektionerna leder till ökad antibiotikabehandling 
som i förlängningen kan medföra antibiotikaresistens som är ett globalt hot mot folkhälsan (WHO, 
2018). På grund av ökningen av antibiotikaresistenta bakterier förblir VRI att vara en av de största 
dödsorsakerna i de flesta länderna (Haque et.al, 2018). Det befaras att antibiotikaresistenta infektioner 
kan orsaka död för upp till 10 miljoner människor årligen, vilket är mer än någon annan orsak före 2050.  
Som många globala problem är dilemmat ojämnt fördelat, där ungefär 90 % av de förutspådda 
dödsfallen kommer från Asien och Afrika (Islam, Aldstadt & Aga, 2019). Folkhälsomyndigheten, 
Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket har utformat Behandlingsrekommendationer för 
vanliga infektioner i öppenvården (Strama, 2019). Mölstad et al., (2017) har under en 20 års period 
studerat utvecklingen av strategiska program mot antibiotikaresistens i Sverige. I studien beskriver de 
att ett samordnat informationsbyte världen över gällande folkhälsa, djurhälsa, mat- och miljösektorer 
är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens. Sedan 1990-talet har det i Sverige skett en minskning 
i användandet av antibiotika. Sett ur ett globalt perspektiv har Sverige en låg användning av antibiotika 
per person vilket är positivt då det minskar risken för utveckling av resistenta bakterier 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; Mölstad et al., 2017). Sjuksköterskan innehar en stor roll i arbetet mot 
antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Sjuksköterskan bör förklara och informera patienten 
om de risker det medför med intag av antibiotika utifrån evidensbaserade råd, och symtom som 
patienten uppvisar, då de i många fall är drabbade av infektioner som inte kräver antibiotikabehandling 
(Bosanquet, 2018). 

Basala hygienrutiner  

WHO lanserade 2009 en global handhygienskampanj kallad Save lives: Clean your hands, med 
internationella riktlinjer för handhygien i hälso- och sjukvård. WHO menar att en god handhygien är av 
stor betydelse för att förebygga smittspridning, vårdrelaterade infektioner samt motverka 
antibiotikaresistens. Vidare betonas utbildning och praktisk övning för hälso- och sjukvårdspersonal 
samt fortlöpande planering och utvärdering som särskilt viktiga områden i det förebyggande arbetet 
med att förbättra handhygienen. Ungefär 180 länder och 20 000 vårdinrättningar världen över deltar i 
kampanjen Save lives: Clean your hands (WHO, 2009). Utifrån denna kampanj utarbetade 
smittskyddsinstitutet 2012 en nationell arbetsmodell kallad, Rena händer räddar liv. Denna 
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arbetsmodell som sedan 2014 ansvaras av Folkhälsomyndigheten och SKR (2014) och har som mål att 
förbättra handhygienen inom vård och omsorg i Sverige.  Modellen Rena händer räddar liv kan ses som 
ett stöd i det förebyggande arbetet för att bygga upp en god följsamhet till basala hygienrutiner på den 
enskilda arbetsplatsen. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) riktar sig till all 
hälso-och sjukvårdspersonal samt personal inom hemtjänst, särskilda boenden och vissa boenden som 
omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), så kallade LSS-boenden 
och anger kraven som ska ligga till grund för verksamheternas lokala hygienrutiner.  Enligt 
föreskrifterna gäller hygienkraven den som är yrkesverksam eller under utbildning, som har fysisk 
kontakt med patienten inom vård och/eller omsorg där det finns risk för överföring av smittämnen. I 
rutinerna framkommer det tydligt vilka hygienkrav som bör beaktas. Ett av kraven är att arbetskläder 
ska bytas dagligen och ärmarna ska sluta ovanför armbågen. Vidare ska arbetskläderna endast bäras på 
arbetet, men när arbetet bedrivs på flera platser får kläderna bäras på resan mellan platserna. 
Skyddskläder ska användas om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat 
biologiskt material och skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med 
kroppsvätskor. Händerna ska desinfekteras direkt före och efter patientkontakt, och om händerna anses 
smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten före desinfektion. Slutligen ska underarmar och händer vara 
fria från exempelvis smycken, armbandsur, förband, bandage och stödskenor och naglarna ska vara 
kortklippta och fria från konstgjorda material (SOSFS 2015:10). Trots kunskap om betydelsen av en god 
handhygien saknas det evidens och tekniker för hur handhygien ska utföras i primärvården enligt en 
studie utförd i London av Smith (2009). Vidare menar Smith (2009) att det är av stor relevans att 
studera detta då det kan leda till att hälso-och sjukvårdpersonal inom primärvård kan få användbar 
information att omsätta i praktiken för att på så sätt minska smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner. Sax et.al (2007) poängterar i sin studie från Schweiz att det finns brister i 
handhygienrutinerna bland hälso- och sjukvårdspersonal som kan förbättras. De anser bland annat att 
ökad tillgänglighet för handhygien, praktisk övning samt tydliga rutiner på arbetsplatsen kan leda till en 
förbättrad handhygien som blir en naturlig del i arbetet. WHO (2009) skapade ett tydligt och enkelt 
verktyg “My five moments for handhygien”, som beskriver i vilka situationer i det patientnära arbetet 
det är viktigt att utföra handhygien för att på ett effektivt sätt minska smittspridning. Forskning om 
personalens följsamhet till basala hygienrutiner i primärvården är begränsad. Däremot genomför SKR 
(2016) årligen en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner i både kommuner och 
regioner där deltagandet är frivilligt. Den första mätningen genomfördes 2010, och sedan dess har 
följsamheten inom både kommuner och regioner förbättrats. 

Distriktssköterskans specialistområde 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är målet för svensk hälso- och sjukvård en god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare ska hälso- och sjukvården även förebygga ohälsa och 
verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god hälsa uppfylls. Quality and Saftey Education for 
Nurses (QSEN) och Institute of Medicine (IOM) påvisade problem med säkerhet och kvalitet inom 
hälso-sjukvården i USA och utarbetade ett system för att säkra vården, och därigenom utarbetades 
definitionen av de sex kärnkompetenserna (IOM, 2003). Denna definition har tolkats och summerats 
av Svensk Sjuksköterskeförening (2019), och tydliggör de nödvändiga kunskaper som 
distriktssköterskan behöver för att nå hälso- och sjukvårdens målsättning. I distriktssköterskans 
specialistområde beskrivs följande kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Teamsamarbete, 
Informatik, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap och Säker vård (IOM, 2003).  

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har sin strävan i att se hela människan, inte bara de fysiska behoven utan även 
de psykiska, sociala, andliga och existentiella behoven. Personcentrerad vård tar sin utgångspunkt i 
patientens egen upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. Med närvaro, lyhördhet och 
bekräftelse ska distriktssköterskan kunna möta patient och närstående, och utifrån patientens behov 
kunna stödja patientens delaktighet och förmåga till egenvård utifrån ett hälsofrämjande 
förhållningssätt. Distriktssköterskan ska ha kunskap och arbeta med förbättringsarbete gällande 
säkerhet, kvalitet samt kostnadseffektivisering där även patienter och anhöriga kan göras delaktiga 
(Cronenwett, et al., 2007). 

Teamsamarbete 

Teamsamarbete innebär en samverkan i team inom hälso- och sjukvården, samt samverkan med andra 
aktörer såsom polis, socialtjänst och skola. Genom samarbetet kompletterar olika kompetenser 
varandra för att uppnå bästa tänkbara resultat, och en samverkan i team är grunden för en 
personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård (ibid.). 



   
 

4 

Informatik 

Distriktssköterskan ska vara insatt i informations- och kommunikationsteknik för att hälso-och 
sjukvården ska kunna utveckla sin patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet. Distriktssköterskan 
ska vara väl insatt i dokumentation, kommunikation mellan vårdgivare samt medverka till 
utvecklingen av e-Hälsa (ibid.). 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård innebär att distriktssköterskan utför arbetsuppgifter utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Vidare använder sig distriktsköterskan av det tillvägagångsätt som är mest 
fördelaktigt för patienten men som även möjliggör en kostnadseffektivisering för hälso-och sjukvården 
(ibid.). 

Förbättringskunskap  

Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete är en viktig fråga inom distriktsköterskans arbetsområde. 
Distriktssköterskan ska utvärdera sitt eget arbete och bedriva ett hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete utifrån de samhällsförändringar som kan ses påverka den enskilda 
individens och gruppers hälsa. Distriktsköterskan ska medverka till en utveckling av hälso- och 
sjukvården mot att bli säkrare och mer kostnadseffektiv. Vidare behöver distriktssköterskan ha ett 
granskande förhållningssätt för att värdera förändrade riktlinjer och nya rön inom omvårdnaden. En 
viktig aspekt är att distriktssköterskan kan värdera sin egen roll i att förhindra vårdskador 
(Cronenwett et al., 2007).  

Säker vård 

Säker vård innefattar ett säkerhetsarbete för att förhindra misstag som kan leda till skador för patient 
och personal inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet innebär att skydda patienten mot en 
undvikbar skada i samband med vård och behandling. En undvikbar skada är en skada som inte skulle 
uppkommit om rutiner och riktlinjer efterföljts, om evidensbaserade metoder och tekniker följts eller 
om patienten vårdats med rätt kompetens (Cronenwett et al., 2007; SOU, 2018:39). Vårdrelaterad 
infektion är ett exempel på en vårdskada, som bland annat genom följsamhet till de basala 
hygienrutinerna kan undvikas (LLapa-Rodríguez et al., 2018). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av följsamheten till basala 
hygienrutiner i primärvården.  

Material och metod 

Design    

Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av 
följsamheten till basala hygienrutiner i primärvården valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats, 
där de beskrivna erfarenheterna granskades och tolkades förutsättningslöst. Syftet med den kvalitativa 
metoden var att studera och tydliggöra personers upplevda erfarenheter av det fenomen som 
undersöktes (Henricsson & Billhult, 2017; Polit & Beck, 2016).  Med detta som utgångspunkt samlades 
data in genom ett webbaserat frågeformulär. I det fortsatta arbetet benämns deltagarna som 
sjuksköterskor. 

Urval och datainsamling 

Urvalets sociodemografiska förhållande var sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler i mellersta 
och södra delen av Sverige inom både den privata- och den offentliga sektorn. Inklusionskriterier för 
deltagande var att vara verksam sjuksköterska i primärvården. Dessutom önskades deltagande av både 
män och kvinnor med olika etnisk bakgrund ingå i studien, för att spegla en variation i resultatet av 
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deltagare (Persson & Sundin, 2017). Utifrån inklusionskriterierna valdes informanter på de utvalda 
vårdcentralerna genom ett ändamålsenligt urval (Henricson & Billhult, 2017). En viss förförståelse för 
det valda ämnet fanns genom erfarenheter av arbete inom primärvården.  

Utifrån en Sverigekarta utfördes en sammanställning av samtliga regioner i södra och mellersta delen 
av Sverige. Utifrån sammanställningen eftersöktes via sökmotorn Google kontaktuppgifter till 
verksamhetsansvariga på vårdcentraler vid samtliga 13 regioner. Vid sökningen eftersträvades en 
variation av vårdcentraler inom både den privata- och offentliga sektorn. En sammanställning av 
kontaktuppgifter till totalt 31 verksamhetsansvariga varav 17 inom den privata- och 14 inom den 
offentliga sektorn upprättades. Verksamhetsansvariga vid vårdcentralerna kontaktades via e-mejl i 
början av juni för att inhämta tillåtelse att utföra studien i slutet av augusti inom en förbestämd 
tidsperiod på fem veckor. Informationsbrev (Bilaga 1) där syftet med studien tydligt framkom bifogades. 
Verksamhetsansvariga från åtta vårdcentraler lämnade därefter tillåtelse till besvarande av 
frågeformulär via e-mejl, samt kontaktuppgifter till totalt 47 sjuksköterskor. Informationsbrev (Bilaga 
2) och frågeformulär (Bilaga 3) skickades via e-mejl till de sjuksköterskor som visat intresse att delta i 
studien. 

Datainsamlingen genomfördes elektroniskt genom att deltagarna besvarade ett frågeformulär via e-
mejl. Frågeformuläret (Bilaga 3) formulerades med utgångspunkt från studiens syfte där deltagarna 
genom öppna frågor gavs möjlighet att ge innehållsrika och detaljerade beskrivningar av erfarenheter 
inom området (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter varje fråga fanns en svarsruta där informanten direkt 
i frågeformuläret kunde skriva sitt svar med valfritt antal tecken i en ruta som ökade under skrivandet. 
Överst i frågeformuläret framkom nödvändig information om syftet med studien, när och hur frågorna 
skulle besvaras och vad deltagarna skulle göra när frågorna var besvarade. Frågorna i formuläret delades 
upp i sociodemografiska frågor och frågor med strukturerad art. De sociodemografiska frågorna 
baserades på kön, ålder, etnicitet och yrkesverksamma år som sjuksköterska respektive 
distriktssköterska och de strukturerade frågorna utgick från studiens syfte. Huvudfrågan som önskades 
besvaras var: Hur upplevde du att de basala hygienrutinerna efterföljs på din arbetsplats? Denna fråga 
efterföljdes av sju följdfrågor (Bilaga 3).  För att kontrollera om frågeformuläret var relevant i relation 
till studiens syfte genomfördes en pilotundersökning, där en utav deltagarna i studien fick 
frågeformuläret via e-mejl och besvarade frågorna och returnerade därefter direkt till ansvariga. Det 
besvarade frågeformuläret granskades och eftersom pilotundersökningen gav relevant information 
kunde denna inkluderas i studien. Inga ändringar i frågeformuläret utfördes då frågorna ansågs vara 
relevanta för studiens syfte (Polit & Beck, 2016).  Frågeformulären var asynkrona, vilken hade som fördel 
att informanterna kunde svara vid den tidpunkt som passade dem bäst. Deltagarna informerades om att 
de vid ett självvalt tillfälle under en femveckorsperiod skulle besvara frågeformuläret och därefter 
returnera det via e-mejl till någon av de ansvariga (Ali & Skärsäter, 2017). Av de totalt 47 sjuksköterskor 
som tillfrågades om deltagande i studien, var det 34 av dem som visade intresse för deltagande. Av dessa 
34 inkom 17 med sitt skriftliga samtycke samt besvarat frågeformulär inom förbestämd tidsperiod. Till 
de sjuksköterskor som lämnat intresse till deltagande men inte returnerat ifyllt frågeformulär skickades 
påminnelse vid två tillfällen. Då inga ytterligare frågeformulär besvarades efter påminnelserna och då 
syftet ansågs besvarat togs beslutet att studiens resultat skulle baseras på de besvarade frågeformulären. 
Inga förtydligande följdfrågor till deltagarna har efterfrågats. 

 
Studiens resultat baseras på 17 besvarade frågeformulär av sjuksköterskor och distriktssköterskor i 
åldrarna 24–64 (Tabell 1) som arbetar inom primärvården på sju vårdcentraler i södra och mellersta 
delen av Sverige. Åtta av sjuksköterskorna har specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
distriktssköterska och de övriga är sjuksköterskor (Tabell 1). Samtliga deltagare i studien är svenska 
kvinnor där 13 utav dem arbetar inom den offentliga sektorn och fyra arbetar inom den privata sektorn.  
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Tabell 1.Beskrivning av de deltagande sjuksköterskornas ålder, utbildning och yrkeslivserfarenhet   

 

Dataanalys   

För att analysera det insamlade materialet användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Den 
kvalitativa innehållsanalysen är en metod där det insamlade materialet analyseras med fokus på likheter 
och skillnader och har utförts enligt Graneheim och Lundman (2004). Utifrån denna artikels råd har en 
manifest innehållsanalys använts i analysarbetet. Med anledning av den geografiska distansen har 
analysarbetet genomförts genom kommunikation telefonledes och med gemensam tillgång till ett 
dokument på ett webbplatsforum där båda kunde skriva i arbetet samtidigt tillika kommunicerade 
under hela processen. När samtliga frågeformulär var returnerade lästes det nerskrivna materialet 
igenom flera gånger för att skapa en förståelse och helhetsbild av det insamlade materialet. Därefter 
analyserades materialet genom att bryta ner det till meningsbärande enheter. Utifrån de 
meningsbärande enheterna bildades kondenserade meningsenheter för att slutligen bilda koder. Koder 
med liknade innehåll skapade subkategorier och utifrån dessa skapades kategorier som exemplifieras i 
Tabell 2 (Henricsson & Billhult, 2017; Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 2. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet  
 

Kod Subkategori Kategori 

Finns allt som förutsätts för 
att vi ska kunna följa 
hygienrutiner. 
Personalkläder, handsprit, 
tvål, handskar, förkläden 
mm. 

Bra 
omständigheter 

Förutsättning God tillgång 
på material 

Tillfredställand
e resurser 

Goda förutsättningar. Sprit, 
handskar och förkläden på 
alla rum. Bra placerat. 

God tillgänglighet Förutsättning 

Etiska överväganden 

Vid vetenskapligt arbete kallas de etiska övervägande som görs forskningsetik. För god forskningsetik 
när människor är involverade finns upprättade riktlinjer, etiska övervägande och uppförande krav som 
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ställs på forskaren. Dataskyddsförordningen (GDPR) och Lagen om etikprövning handlar om att skydda 
människan och respektera dess integritet vid deltagande i studier (Datainspektionen, 2018; SFS 
2018:1999). Det är av vikt att ta hänsyn till etiska riktlinjer och principer vid forskning när människor 
deltar vilket åskådliggörs i Helsingforsdeklarationen framtagen av World Medical Association (WMA, 
2018). Helsingforsdeklarationen är internationell och dominerande inom medicinsk forskning, där det 
dels beskrivs att hälsa och människovärde ska sättas främst, dels att information om samtycke är 
grundläggande för deltagande i studier (Polit & Beck, 2016; WMA, 2018). I denna studie användes 
forskningsetiska rekommendationer såsom informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017; Polit & Beck, 2016). Vidare har en 
etisk egengranskning enligt anvisningar från Hälsohögskolan vid Jönköping University genomförts. 
Informationskravet innebär att de som berörs av eller ingår i en studie bör vara informerade. 
Information om studien och önskemål om sjuksköterskors deltagande skickades via e-mejl till 
verksamhetsansvariga på de utvalda vårdcentralerna. I informationsbrevet var de etiska riktlinjerna 
specifikt angivna. Efter verksamhetsansvarigas medgivande till genomförandet av studien och erhållna 
kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som visat intresse för medverkan, skickades även information 
om studien till deltagarna. Samtyckekravet innebär att deltagaren själv har rätten att bestämma om sin 
medverkan. I Informationsbrevet till verksamhetsansvarig och till sjuksköterska framkom det tydligt att 
deltagandet i studien var frivilligt och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 
att detta skulle ifrågasättas. I informationsbrevet ombads sjuksköterskan att genom underskrift lämna 
sitt skriftliga samtycke till deltagande. Samtycket skrevs under av sjuksköterskan och fotades eller 
skannades för att returneras till ansvariga via SMS eller e-mejl ( Polit & Beck, 2016). 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas av deltagare ska behandlas konfidentiellt och 
att personuppgifter förvaras utan tillgång för obehöriga. I informationsbrevet försäkrades att inga 
personuppgifter skulle begäras som på något sätt skulle kunna härledas eller spåras till de deltagare som 
besvarade enkäten. Deltagaren informerades om att informationen som framkom under mailintervjun 
skulle behandlas konfidentiellt och de insamlade datamaterialet lästes endast av ansvariga för studien. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter i studiesyftet endast får användas för 
forskningsändamål. Efter avslutad studie förstördes allt intervjumaterial och inga namn eller andra 
personliga uppgifter framkommer i studien.  (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Resultat 

Resultatet baseras på 17 datorstödda intervjuer med sjuksköterskor med erfarenheter av följsamheten 
till basala hygienrutiner i primärvården. Vid analysarbetet av studiens resultat framkom tre kategorier 
och sju subkategorier (Tabell 3).  Resultatet redovisas under följande kategorier: Attityder påverkar 
samsyn, Tillfredsställande resurser och Avsaknad av vägledning.  
 
Tabell 3. Redogörelse av kategorier och underkategorier 

Kategorier Subkategorier 
 

Attityder påverkar samsyn ▪ Lågprioriterad fråga i primärvården 

▪ Varierande attityder hos olika professioner 

Tillfredsställande resurser ▪ Goda grundkunskaper 

▪ God tillgång på material 

▪ Kontroller som påminner 

Avsaknad av vägledning ▪ Uppföljningar med brister 

▪ Önskemål om regelbunden kompetensutveckling 
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Attityder påverkar samsyn 

Lågprioriterad fråga i primärvården 

Merparten sjuksköterskor i studien ansåg att följsamheten till de basala hygienrutinerna var tämligen 
god, och de upplevde att all personal inom primärvården kände till rutinerna men att det i många fall 
inte upplevdes som att rutinen var lika viktigt i primärvården som i slutenvården. Vidare beskrevs att 
riktlinjerna för basal hygien efterföljdes väl, men att det fanns tillfällen då rutinerna inte följdes. Dessa 
tillfällen upplevdes vara att skyddshandskar inte användes i samband med provtagning och att 
skyddsförkläde och skyddshandskar ej alltid användes enligt rutin framförallt i samband med längre 
såromläggningar på sommaren då det upplevdes bli för varmt för sjuksköterskan.  Sjuksköterskorna 
upplevde att det var svårt att bedöma följsamheten för all personal inom primärvården gällande 
handtvätt och handdesinfektion då det patientnära arbetet oftast utfördes självständigt. En deltagare 
hade reflekterat över att läkarnas papperskorgar oftast var tomma, vilket de inte borde vara om de 
utförde handtvätt enligt riktlinjerna. Sammanfattningsvis upplevde merparten av sjuksköterskorna att 
följsamheten till de basala hygienrutinerna var bra, men att det fanns både förutsättningar och 
möjligheter för att det skulle kunna bli bättre. 
 

Bra att diskutera detta då det finns regelverk men kan upplevas som petig om man 
påpekar de långa målade naglarna. Upplevs att det inte är en lika prioriterad fråga 

som i slutenvården (D1) 
 
Det framkom en allmän acceptans och kännedom om arbetsplatsernas brister i följsamheten till de 
basala hygienrutinerna. Deltagarnas erfarenheter tydde på att det upplevdes som okej att inte följa 
rutinerna till punkt och pricka och det var ingen av sjuksköterskorna som hade som mål att följa de 
basala hygienrutinerna till fullo.  På flera utav de arbetsplatser som representerades tydde det även på 
att de basala hygienrutinerna inte var en prioriterad fråga för verksamhetsansvarig. Ansåg inte 
verksamhetsansvarig att det var av allra största vikt att följa hygienrutinerna, så erfor sjuksköterskorna 
att det var svårt att få en samsyn bland samtlig personal i primärvården och därigenom en strävan mot 
ett gemensamt mål för att förbättra följsamheten.  Om all personal ansåg att det var ett viktigt mål att 
sträva mot, kunde de hjälpas åt genom att exempelvis påpeka brister och uppmuntra varandra att följa 
rutinerna. Det framkom att många påminde varandra om att eftersträva god följsamhet, men att de 
ibland upplevde att det var svårt, framförallt där alla i personalgruppen inte ansåg att det var en lika 
prioriterad fråga. 
 

Det är en chefsfråga att förbättra och bibehålla följsamheten. Om inte chefen lyfter det 
på exempelvis arbetsplatsträffar och visar/poängterar att det är viktigt tror jag inte 

övriga som idag inte följer hygienrutiner kommer att ändra sitt beteende (D3) 
 

Majoriteten av sjuksköterskorna erfor att följsamheten till basala hygienrutiner var förhållandevis god, 
samtidigt som det från flera deltagare framkom upplevelser som påvisade motsatsen, det vill säga av 
att det förekom brister i hygienrutinerna.  De sistnämnda beskrev bland annat att det ofta slarvades 
med användning av handskar i samband med provtagning och att det ofta slarvades med förkläden i 
samband med de tillfällen det var rekommenderat att användas. 
 

Tycker nog att det följs i huvudsak, kan vara handskar vid provtagning som inte följs 
(D8) 

Varierande attityder hos olika professioner 

Flera deltagare betonade att följsamheten till de basala hygienrutinerna i de flesta fall efterföljdes av 
sjuksköterskor, men att följsamheten var sämre hos annan personal, såsom undersköterskor, 
sekreterare och läkare. I de flesta fall användes en korrekt klädsel som bland annat innebar att 
arbetskläderna slutade ovanför armbågen och byttes dagligen samt att underarmar och händer skulle 
var fria från smycken, klockor och att naglarna var kortklippta och fria från konstgjorda material. Vidare 
framkom att det förekom att personal använder klockor, ringar och personliga kläder med lång ärm 
under arbetskläderna. Flera utav sjuksköterskorna talade om för sina kollegor när rutinerna inte 
efterföljdes, så att de tillsammans kan hjälpas åt att påminna och uppmuntra varandra för att förbättra 
följsamheten. Men det framkommer även att det i vissa fall kunde vara svårt som kollega att påpeka 
brister i rutinerna hos sina arbetskamrater. 
 

Bra bland sjuksköterskor/distriktssköterskor...Däremot annan personal, 
undersköterskor, sekreterare och hyrläkare har nu kommit efter semestern med fixade 
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gelénaglar med lack, använder ibland egna kläder under tunikor men där den egna 
klädseln syns eller har lång ärm (D1) 

Tillfredställande resurser 

Goda grundkunskaper 

Samtliga deltagare ansåg att det fanns alla förutsättningar på arbetsplatserna för att efterfölja de 
basala hygienrutinerna. Först och främst upplevde merparten av sjuksköterskorna att all personal 
inom primärvården var väl förtrogen med hygienrutinerna och hade den kunskap som krävdes för att 
de basala hygienrutinerna skulle kunna efterföljas. 
 

Alla vet vad som gäller. Praktiskt genomförbart (D2) 
 

Det framkom erfarenhet av att det var upp till varje enskild individ på arbetsplatsen utifrån egna 
förvärvade kunskaper att göra sitt bästa för att följa de basala hygienrutinerna. Samtliga 
sjuksköterskor ansåg att basala hygienrutiner var kunskaper som förvärvats i utbildningen, och där 
fanns en förväntan att alla efterföljde dem.  
 

...Vi tänker nog att det har alla koll på. Upp till var och en att ta sitt ansvar (D2) 
...man tror nog att de kan det (D14) 

God tillgång på material 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns god tillgång till skyddsförkläden, skyddshandskar och 
handdesinfektion i alla undersökningsrum, och att det var lättillgängligt placerat på ändamålsenliga 
platser. Flera beskrev även att det fanns tillgång till handdesinfektion i personalutrymmen såsom 
fikarum. I majoriteten av undersökningsrummen fanns även handfat med tvål, men det saknades i 
något rum. Vidare upplevde deltagarna att det fanns god tillgång på arbetskläder och därmed 
möjlighet till dagligt byte av arbetskläder enligt rutin.   
 

Finns allt som förutsätts för att vi ska kunna följa hygienrutiner. Personalkläder, 
handsprit, tvål, handskar, förkläden mm (D3) 

 
För övrigt uppgavs även att det hos merparten fanns tillgång på papper till britsarna samt 
ytdesinfektionsmedel i varje undersökningsrum. Endast en deltagare angav att det utifrån en 
miljöaspekt inte användes papper till britsarna eller plastpåsar i papperskorgarna eller soptunnorna. 
 

Kontroller som påminner 

Övervägande delen av sjuksköterskor beskrev att det utfördes mätningar av följsamheten till de basala 
hygienrutinerna på deras arbetsplatser. Mätningarna utföres på varierande sätt, mest som 
slumpmässiga kontroller där en slumpmässigt utvald sjuksköterska, ungefär en gång i månaden, fick 
fylla i ett självskattningsformulär baserat på frågor utifrån de basala hygienrutinerna. Vidare fanns det 
hygienombud på flera utav arbetsplatserna, och hygienombuden utförde utöver stickprovskontroller 
ytterligare mätningar och oannonserade kontroller. På de arbetsplatser där hygienombud saknades var 
det mestadels undersköterskorna som utförde slumpmässiga kontroller. 
 

Ja, några ur personalen får varje månad fylla i en lapp där det står om vi följt 
rutinerna angående hygien vid den sista patienten vi hade innan vi fick lappen. Där står 

bland annat om du har använt handskar, förkläde, kortarmad klädsel. Detta följs upp 
som en stående punkt på personalmötet 1 gång/månad (D14) 

 
Samtliga deltagare upplevde att personalen i primärvården påmindes om de basala hygienrutinerna 
oftast genom affischering på arbetsplatsen. Affischeringen påminde personalen om vikten av 
följsamheten till de basala hygienrutinerna, och fanns framförallt på toaletterna med påminnelser om 
handhygien genom handtvätt och handdesinfektion. För en förbättrad följsamhet till basala 
hygienrutiner tyckte merparten av sjuksköterskorna att det var av allra största vikt att fortsätta med 
mätningar och kontroller, samt uppföljningar av dessa via arbetsplatsträffar. De ansåg att 
uppföljningarna var viktiga för att de då kunde läsa var bristerna fanns och på så sätt finna 
gemensamma vägar för att nå förbättring. Vidare menade de att det var genom påminnelser som en 
personlig reflektion över den egna följsamheten möjliggjordes och många ansåg att det var positivt att 
bli påmind och påminna andra om när brister i hygienrutinerna uppmärksammats. Det upplevdes vara 
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viktigt att bristerna uppmärksammades och påtalades för att en förbättring skulle kunna 
åstadkommas. 
 

Avsaknad av vägledning 

Uppföljningar med brister  

Det fanns stora variationer i hur resultatet från de slumpmässiga kontrollerna följdes upp. Flera utav 
deltagarna i studien uppgav att resultatet från mätningarna av följsamheten till de basala 
hygienrutinerna följdes upp regelbundet i samband med arbetsplatsträffarna på arbetsplatsen. Vidare 
beskrev de att uppföljning av hygienrutiner var en stående punkt i dagordningen till 
arbetsplatsträffarna. Några sjuksköterskor uppgav att resultatet av mätningarna skulle följas upp på 
arbetsplatsträffar, men att det aldrig gjordes. Vidare beskrev andra att uppföljningar gjordes på 
samverkansmöten och hygienronder. Några få deltagarna i studien beskrev att uppföljning av 
hygienrutinerna och utförda stickkontroller på arbetsplatserna utfördes regionalt av Vårdhygien. Det 
fanns även några deltagare som var medvetna om att kontroller utfördes, men de visste inte på vilket 
sätt resultatet följdes upp eller om det följdes upp överhuvudtaget. Det framkom en besvikelse över 
avsaknad av återkoppling från mätningarna. Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att det var en viktig 
punkt att ta upp på arbetsplatsträffar men att det aldrig gjordes. 
 

...Resultat ska följas upp på arbetsplatsträffarna men vad jag vet så görs det inte(D3) 

Önskemål om regelbunden kompetensutveckling 

Huruvida personal i primärvården informerades och utbildades i de basala hygienrutinerna rådde det 
delade meningar om bland deltagarna. Flera var osäkra på vilka rutiner arbetsplatserna hade kring 
detta och flera visste med sannolikhet att det inte förekom. Vidare framkom en förväntan att man som 
legitimerad personal i primärvården antogs ha kännedom om de basala hygienrutinerna, och det 
förväntades att personalen tog eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om de basala hygienrutinerna.  I 
samband med nyanställning var det vissa av sjuksköterskorna som informerades om arbetsplatsens 
rutiner gällande detta, medan det på vissa arbetsplatser inte genomfördes alls. 
 
Större delen av sjuksköterskorna angav att nyanställda på deras arbetsplatser fick både muntlig och 
skriftlig information om basala hygienrutiner. Några utav dem beskrev även att nyanställda fick skriva 
under att de tagit del av informationen. Några av deltagarna upplevde att som nyanställd hänvisades 
till att självständigt söka information om basala hygienrutiner via intranätet och på Smittskydd och 
Vårdhygiens nationella och regionala hemsidor på internet. 
 

Alla nyanställda får information och informationsblad angående tillämpning av 
hygienföreskrifter som ska läsas och skrivas på av den anställde (D 10) 

 
Vidare var sjuksköterskorna eniga om att teoretisk utbildning i basala hygienrutiner var sällsynt 
förekommande.  På vissa arbetsplatser förekom det årlig utbildning, medan det på andra förekom då 
och då, men ibland med många års mellanrum, men på de flesta förekom det ingen utbildning alls. 
Praktisk utbildning var det ingen av deltagarna som hade genomgått. På några arbetsplatser fanns en 
utbildad hygiensjuksköterska som arbetade som hygienombud och gick på hygienombudsträffar några 
gånger årligen och sedan delgav övrig personal på arbetsplatsen aktuell information gällande 
hygienrutiner. Enstaka deltagare upplevde att det ibland kunde komma information från Smittskydd, 
men då endast när det förekommit en smittsam sjukdom i regionen.  
 

Teoretisk utbildning via kompetensportalen, tror att det är en gång per år (D7) 
Ja, under mina 4,5 år på hälsocentralen en gång!!! (D13) 

 
Samtliga sjuksköterskor var enade om att följsamheten till de basala hygienrutinerna kunde förbättras 
på arbetsplatserna. Vidare beskrev de på olika sätt förbättringsmöjligheter som de ansåg skulle öka 
möjligheterna till följsamhet av hygienrutinerna i primärvården. Flertalet av deltagarna betonade att 
kunskap om basala hygienrutiner är a och o för att nå en förbättrad följsamhet. Det var ett fåtal 
sjuksköterskor som beskrivit att de fått regelbunden utbildning i basala hygienrutiner på sin arbetsplats, 
men huvuddelen av dem efterfrågade det och ansåg att det skulle leda till ökad kunskap och förbättrad 
följsamhet.  
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Vidare ansåg sjuksköterskorna att ytterligare en förbättringsåtgärd inom området var att fortsätta med 
mätningar av följsamheten av de basala hygienrutinerna såsom det framkom att det gjordes på många 
arbetsplatser idag. Utöver fortsatta mätningar av följsamheten efterfrågades att resultatet av 
mätningarna följdes upp på ett bättre sätt, förslagsvis på arbetsplatsträff eller liknande. Det delgavs 
upplevelser av att om verksamhetschefen tog upp basala hygienrutiner på arbetsplatsträffen och 
påvisade vikten av en god följsamhet ökade chansen till förbättring. Dessutom menade de att man på 
detta sätt påvisade organisatoriskt att detta var en prioriterad fråga även inom primärvården. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Lincoln och Cuba (1985) kan vetenskapliga studiers kvalitet ökas genom en bedömning utifrån 
begreppen trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. Begreppen bör genomsyra 
hela forskningsprocessen. Trovärdighet är ett övergripande begrepp som påvisar om studien är 
tillförlitlig och om tolkningen av data är trovärdig. Bekräftelsebarhet som begrepp omfattar resultatets 
överensstämmelse med insamlade data. Vidare kan studiens pålitlighet påvisas genom beskrivning av 
datainsamlingens genomförande, i relation till förförståelse och tidigare erfarenheter. Slutligen 
begreppet överförbarhet som innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 
eller sammanhang (Polit & Beck, 2016). Genomgående har studiens forskningsprocess diskuterats i 
samband med handledningstillfällen och synpunkter som framkommit har utvärderats och justerats då 
de ansetts viktiga för studiens trovärdighet (Henricson, 2017). 

 

Denna studie baserades på ett frågeformulär där bedömning gjordes att deskriptiv design ansågs lämplig 
utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2016). Valet av metod och ansats ansågs användbar för att besvara 
studiens syfte och för att ge möjlighet att studera sjuksköterskors levda erfarenhet av fenomenet. På 
grund av geografiskt avstånd vid genomförandet av studien, och i nuvarande tider med 
klimatförändringar där minskad bilanvändning är önskvärt var intentionen att vald 
datainsamlingsmetod även kunde vara en del i klimatsmart tänkande. En kvantitativ metod hade inte 
besvarat studiens syfte, och ansågs därför inte passande. Då studien är empirisk valdes en induktiv 
ansats där sjuksköterskors och distriktssköterskors levda erfarenhet har tolkats öppet och 
förutsättningslöst och utifrån det har generella slutsatser kunnat dras. En deduktiv ansats hade påverkat 
studiens trovärdighet och giltighet då analysen hade utgått från en bestämd teori eller modell istället för 
att utgå ifrån innehållet i den beskrivna erfarenheten (Henricson & Billhult, 2017).  

 

Målet med urvalet var att få en stor geografisk spridning för att få en uppfattning om hur de basala 
hygienrutinerna efterföljdes i olika delar av Sverige. Önskvärt var blandade åldrar, kön, etnicitet samt 
yrkesverksamma år som sjuksköterska respektive distriktssköterska, för att eftersträva variationer i 
deltagarnas erfarenheter och för att få en omfattande bild av fenomenet som undersöktes (Polit & Beck, 
2016). Inklusionskriterierna var begränsade och resulterade i att enbart svenska kvinnor deltog, vilket 
är en svaghet i studien. Det hade varit intressant med en större variation av män och kvinnor med olika 
etnicitet i studien, för att ta del av deras erfarenheter av följsamheten av basala hygienrutiner i 
primärvården (Persson & Sundin, 2017). Studien visar dock på en variation av deltagarnas ålder mellan 
24–64 år samt yrkesverksamma år som sjuksköterskor mellan 1–41 år respektive distriktssköterska 
mellan 1–31 år, vilket ökar överförbarheten av studien och trovärdigheten i urvalet (Henricson, 2017). 

 

Informationsbrev skickades via e-mejl i början på juni, med förhoppning om godkännande för 
deltagande i studien innan semestrarna påbörjades. Låg svarsfrekvens från tillfrågade 
verksamhetsansvariga, är en svaghet, som troligtvis påverkades av semester och därigenom minskad 
personalstyrka i verksamheterna.   Polit och Beck (2016) uttrycker att det i en kvalitativ studie inte är 
antalet deltagare som är det huvudsakliga utan hur frågeställningarna har givit kvalitet till studien samt 
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den data som framställs ur frågorna vilket är en styrka. Vidare beskriver även Larsson och Holmström 
(2017) att en genomförd analys av 10–12 intervjuer kan vara tillräckligt för att fånga viktiga 
komponenter i ett resultat, vilket styrker studien. Resultatet baseras på 17 frågeformulär vilket påvisar 
ett bortfall på 50 %, som enligt Polit och Beck (2016) är normalt förekommande vid denna 
datainsamlingsmetod, men de poängterar att ett för stort bortfall kan påverka studiens trovärdighet, 
och som då kan ses som en svaghet. Studiens bortfall ansågs inte påverka resultatet, då de som föll bort 
i studien inte skiljer sig åt gällande kön och ålder jämfört med de som deltog i studien (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Då ett bortfall fanns med i beräkningen vid ett tidigt skede kontaktades så många 
som 31 verksamhetsansvariga, och förväntningen var aldrig att alla skulle lämna godkännande om 
deltagande. Trots ett stort bortfall representeras samtliga utvalda regioner i studien, vilket påvisar en 
variation i resultatet som är en styrka för studien och styrker trovärdigheten samt överförbarheten.   

 

Frågeformuläret utformades med frågor som ansågs relevanta utifrån området som önskades 
undersökas. Vid utformningen av frågeformuläret eftersträvades ett mindre antal väl formulerade frågor 
för att minimera tidsåtgången för deltagarna vid intervjutillfället till maximalt 15–20 minuter. Detta 
utfördes utifrån förförståelsen att tidsbrist ofta är anledningen till att inte delta i studier, vilket kan ses 
som en svaghet. Efter genomförd pilotundersökning granskades det besvarade frågeformuläret men 
inga ändringar utfördes då frågorna besvarade studiens syfte. Pilotundersökning gav en detaljerad och 
väl beskriven bild av området som undersöktes. 

En av fördelarna med webbaserat frågeformulär som datainsamling var den ökade möjligheten att 
genomföra en kvalitativ undersökning med en stor geografisk spridning (Polit & Beck, 2016; Kvale & 
Brinkmann, 2014) för att få en uppfattning om hur de basala hygienrutinerna efterföljdes i olika regioner 
i Sverige 

Att frågeställningarna var asynkrona sågs som en styrka med förhoppningen om att öka 
svarsfrekvensen, då deltagarna själva fick möjlighet att besvara frågeformuläret vid valfri tidpunkt 
under en femveckorsperiod. Med tanke på många sjuksköterskor och distriktssköterskors tidsbrist 
ansågs detta som en lämplig metod, där förhoppningen var att de skulle hinna besvara frågeformuläret 
med eftertanke och utan stress (Ali & Skärsäter, 2017). Vissa delar i frågeformuläret var skrivskyddade 
och kunde inte ändras, men efter varje fråga fanns en svarsruta där deltagarna skulle svara på frågan 
med valfritt antal tecken för att få en så utförlig och beskrivande bild av området som möjligt med rika 
reflektioner (Larsson & Holmström, 2017). Frågeformulären var besvarade på varierade sätt, där vissa 
innehöll utförliga och detaljerade beskrivningar av frågorna och vissa innehöll mer kortfattade svar.  Då 
svarsfrekvensen trots detta var låg kan det misstänkas att den generöst tilltagna tidsperioden om fem 
veckor var för lång och att flera sjuksköterskor och distriktssköterskor glömde bort att svara, detta kan 
ses som en svaghet. På grund av svårigheter med att få gensvar från deltagarna sändes inga följdfrågor 
eller begäran av utvecklande svar till deltagarna, vilket är en svaghet för studien. Några deltagare var 
inte bekväma med att besvara frågeformuläret via e-mejl utan bad om hjälp, men de flesta klarade av 
det enligt instruktionen i informationsbrevet, vilket kan ses som både fördelar och nackdelar med 
genomförande av webbaserat frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta skulle kunna vara 
anledningen till det stora bortfallet, vilket är en svaghet i studien. En annan datainsamlingsmetod såsom 
exempelvis intervju kanske hade ökat deltagandet i undersökningen. Då det saknas ny forskning av 
basala hygienrutiner inom primärvården är systematisk litteraturöversikt ej en lämplig metod och av 
denna anledning ger detta giltighet för genomförande av en empirisk studie (Henricson, 2017). 
Genomförande av ett webbaserat frågeformulär via e-mejl kräver att deltagarna har en viss datorvana 
för att kunna besvara frågeformuläret. Som sjuksköterska och distriktssköterska krävs datorvana, med 
tanke på exempelvis dokumentationsplikt via elektroniska journaler som är en del av det dagliga arbetet 
i primärvården (Kvale & Brinkmann, 2014). Polit och Beck (2016) menar att tillvägagångsätt med 
mejlintervjuer kan vara kostnadseffektivt och ge ökad möjlighet att genomföra en kvalitativ 
undersökning med en stor geografisk spridning. Samtidigt kan det vara en styrka i undersökningen att 
studera följsamheten till de basala hygienrutinerna i olika regioner i södra och mellersta delen av 
Sverige.  Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är fördelen med webbaserade frågeformulär att den är 
självutskrivande, då det ifyllda frågeformuläret är klart för analys direkt när det besvarats, och tiden för 
transkribering behöver inte uppta tid från analysarbetet, vilket ses som en styrka.  

För att stärka studiens trovärdighet användes Graneheim och Lundmans (2004) manifesta 
innehållsanalys, utefter deltagarnas svar har tolkning undvikits, analysarbetet har skett direkt utifrån 
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svaren från frågeformulären. Men författarna återger att någon form av tolkning inte helt kan uteslutas 
av en texts innebörd och betonar att induktiv ansats passar bra när analys av deltagarnas svar sker helt 
förutsättningslöst. Med anledning av den geografiska distansen har analysarbetet genomförts genom 
telefonkommunikation och gemensam tillgång till dokument på ett webbplatsforum. På var sitt håll 
lästes materialet igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild. Därefter skedde ett gemensamt 
analysarbete via telefon där materialet slutligen bildade subkategorier och kategorier. Förutom detta 
förstärktes trovärdigheten ytterligare genom att citat från frågeställningarna har använts i 
resultatredovisningen för att förtydliga studiens resultat (ibid.).  

 

I studien har de tidigare föreskrivna forskningsetiska principerna efterföljts genom den information som 
deltagare har fått i informationsbrevet. Valet av webbaserat frågeformulär som datainsamlingsmetod 
kan ha skapat större anonymitet för deltagarna då personlig kontakt inte har genomförts. Deltagare som 
ingått i studien har returnerat skriftligt samtycke och erhållit upplysning om att deltagandet är helt 
frivilligt samt att de kunde avstå att delta när de så önskade, som skett i enlighet med Datainspektionen 
(2018) och SFS (2018:1999) för respekt och skyddande av personers integritet. Begära av skriftligt 
samtycke kan medverkat till ett stort bortfall, vilket är en svaghet. Vidare bedömdes det inte finnas 
någon risk för igenkänningsfaktor av de som har deltagit i studien då det under sammanställningen av 
frågeformuläret enbart efterfrågades sociodemografiska frågor och hur många verksamma år som 
sjuksköterska respektive distriktsköterska samt att deltagarna kom från ett stort geografiskt område.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskor och distriktssköterskors erfarenheter av följsamheten till 
basala hygienrutiner i primärvården. Utifrån studiens syfte är resultatets huvudfynd att basala 
hygienrutiner är en mindre prioriterad fråga i primärvården, efterfrågan på regelbunden 
kompetensutveckling och att bristande samsyn leder till uteblivet förbättringsarbete. 

Basala hygienrutiner är en mindre prioriterad fråga i primärvården 

Majoriteten av deltagarna i studien anser att följsamheten till de basala hygienrutinerna är relativt god 
och att det finns förutsättningar för att de ska kunna efterföljas. Det framkommer att det finns brister i 
följsamheten, vilket skulle kunna ha samband med att hygienrutinerna inte anses lika prioriterade i 
primärvården som i slutenvården. WHO (2009) har sedan 2009 bedrivit ett internationellt 
förbättringsarbete för god handhygien inom hälso- och sjukvård och detta arbete har på en nationell 
nivå fortsatt genom Folkhälsomyndigheten & SKR (2014) sedan 2012. Detta är ett omfattande arbete 
med en tydligt utarbetad arbetsmodell och tydliga råd och rekommendationer som kan användas som 
stöd i ett förebyggande arbete för att förbättra följsamheten till de basala hygienrutinerna. Det upplevs 
att det är få utav deltagarna som på sina arbetsplatser efterföljer modellen. Det finns många studier 
om följsamheter av basala hygienrutiner i slutenvård, men endast få och till åren komna studier inom 
primärvården. Detta skulle åter igen kunna relateras till att följsamheten till basala hygienrutiner i 
primärvården är ett mindre prioriterat område jämfört med slutenvården. Hur kan detta komma sig? I 
en studie av Aparecida et al. (2017) framkommer det ett förebyggande nationellt arbete med att 
förbättra hygienrutinerna för att minska VRI bör prioriteras inom primärvården då de ofta är den 
första instansen som möter patienter med exempelvis infektionssjukdomar. Men enligt studiens 
resultat indikeras att det förebyggande arbetet med att förbättra hygienrutinerna i primärvården är 
eftersatt. Enligt primärvårdsreformen SOU (2018:39) God och nära vård ska möjligheter skapas för 
en utveckling av en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utifrån denna 
utredning ska det framgå att primärvården ska ansvara för medicinsk bedömning och behandling, 
förbyggande arbete och så vidare. Utredningen är föreslagen att träda i kraft i juli 2020. Kan detta 
förändra attityden till de basala hygienrutinerna i primärvården, när det är primärvården som ska 
komma att bli första linjen i hälso- och sjukvården och det är den första instansen som kommer att 
möta patienten? 
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Efterfrågan på kompetensutveckling 

I studien framkom en förväntan att legitimerad personal inom primärvården antogs ha kunskap och 
kännedom om Socialstyrelsens förskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) och vidare framkom en 
förväntan om eget ansvar att hålla sig uppdaterad om de basala hygienrutinerna.  Majoriteten av 
deltagarna i studien beskriver att teoretisk utbildning i basala hygienrutiner är sällsynt eller aldrig 
förekommande. Ingen av deltagarna har genomgått en praktisk utbildning vilket förespråkas av 
Folkhälsomyndigheten & SKR (2014), men det framkommer en efterfrågan på kompetensutveckling. 
Vidare saknas det stöd från verksamhetsansvarig som är en utav grundförutsättningarna för att 
förbättra handhygienen (ibid.). Utifrån Socialstyrelsens förskrifter om basal hygien (2015:10) sker det 
nationell varje år en punktprevalensmätning av följsamheten till de basala hygienrutinerna och 
klädreglerna i både kommuner och regioner. Samtliga kommuner och regioner i Sverige erbjuds denna 
mätning som ett stöd i arbetet mot hög följsamhet, men det är valfritt om man vill delta eller inte (SKR, 
2016). Övervägande delen av deltagarna beskriver att de mätningar som sker ofta är slumpmässiga 
kontroller som ibland följs upp på arbetsplatsträffar, men flera deltagare saknar uppföljning av 
resultatet av mätningen. I “My five moments for handhygien” beskriver WHO (2009) i vilka situationer 
i det patientnära arbetet som handhygien bör utföras. En studie utförd i Spanien av Martín-Madrazo et 
al. (2012) beskriver att upp till 40 % av hälso- och sjukvårdspersonalen i primärvården brister i 
följsamheten till hygienrutinerna. Genom användning av WHO (2009) evidensbaserade manual “My 
five moments for handhygien” påvisades en förbättring av följsamheten. Här framkommer tydligt att 
information som påminner om att efterfölja basala hygienrutiner förbättrar följsamheten, och med en 
tydlig manual att efterfölja skulle detta kunna leda till en förändrad attityd i primärvården och att basala 
hygienrutiner blir ett prioriterat område även där. Genom detta skulle samtlig personal på en arbetsplats 
kunna få en samsyn med ett gemensamt mål att förbättra följsamheteten. 

Bristande samsyn leder till uteblivet förbättringsarbete 

Några deltagare nämner att de har en sjuksköterska eller distriktssköterska på arbetsplatsen som är 
hygienombud. Detta är till synes en väl fungerande metod, där en medarbetare är expert på området 
och ges möjlighet till fördjupning av nya råd och rön som sedan delges övrig personal. Vidare nämner 
flera deltagare att det på deras arbetsplatser är undersköterskorna som har denna roll, men att det då 
enbart utförs regelbundna stickprovskontroller för att mäta följsamheten, och en fördjupning av 
kunskapen uteblir i dessa fall. Genom kunskapsinhämtning och inhämtning av uppdateringar gällande 
basala hygienrutiner både på ett individuellt plan enligt kompetensbeskrivningen, men även 
organisatoriskt skulle en bättre följsamhet till de basala hygienrutinerna kunna uppnås och därigenom 
skulle de vårdrelaterade infektionerna minska och vårdskadorna undvikas.  Det pågår ett stort arbete 
både nationellt och internationellt för att förbättra hygienrutinerna för att förebygga smittspridning 
som i sin tur kan leda till vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens (WHO, 2009; 
Folkhälsomyndigheten & SKR, 2014). 

Genom distriktssköterskans kärnkompetenser tydliggörs de kunskaper distriktssköterskan behöver för 
att nå hälso- och sjukvårdens målsättning (IOM, 2003). I relation till studiens syfte som var att 
beskriva sjuksköterskor och distriktssköterskors erfarenheter till följsamheten av basala hygienrutiner 
i primärvården hamnar fokus på två utav totalt sex kärnkompetenser, vilka är förbättringskunskap och 
säker vård. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning framgår bland annat att distriktssköterskan 
ska uppmärksamma och driva ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med åtgärder på 
både individ – grupp- och samhällsnivå. Vidare ska distriktssköterskan ha ett granskande 
förhållningssätt och hålla sig uppdaterad gällande nya råd, där en viktig del i sammanhanget även är 
att värdera sin egen roll för att förhindra vårdskador. Kärnkompetensen säker vård innebär att 
distriktssköterskan ska skydda patienten mot en undvikbar skada som kan ske i samband med vård 
och behandling (Cronenwett et al., 2007).  
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Slutsatser 

Det finns goda kunskaper och förutsättningar i primärvården både på en individuell- och organisatorisk 
nivå att upprätthålla god följsamhet till basala hygienrutiner. Detta till trots påvisar erfarenheten brister 
i följsamheten som skulle kunna förklaras av en uppfattning om att basala hygienrutiner inte är lika 
viktiga i primärvården som i slutenvården. Då följsamheten till hygienrutinerna går hand i hand med 
individuella attityder till rutinerna brister verksamheternas samsyn. Trots mycket forskning och 
framarbetade arbetsmodeller på både internationell- och nationell nivå, når inte kunskapen och 
informationen fram till hälso- och sjukvårdspersonalen inom primärvården. Utifrån denna slutsats 
skulle det vara av intresse för fortsatt forskning i huruvida vårdpersonal har kännedom om den globala 
kampanj WHO etablerat, Save lives: Clean your hands och den arbetsmodell som utifrån WHO 
utarbetades internationellt “Rena händer räddar liv”. Skulle en implementering av de arbetsmodeller 
som är framtagna leda till att följsamheten till de basala hygienrutinerna förbättras och vidmakthålls 
inom primärvården? 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan vara ett underlag för vidare förbättringsarbete inom primärvården. Basala 
hygienrutiner behöver prioriteras i högre grad än vad det görs idag, exempelvis genom regelbunden 
utbildning för samtlig vårdpersonal inom hälso-och sjukvården. Ytterligare en del utav ett 
förbättringsarbete skulle kunna vara att införa hygienombud på alla vårdcentraler. Trots att de basala 
hygienrutinerna är kända för de flesta som arbetar inom hälso-och sjukvård, så är följsamheten till 
rutinerna bristfälliga. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem för både patientsäkerheten och för 
kvalitén inom hälso-och sjukvården i både våra kommuner och landsting. Fastän ett mångårigt arbete 
för att förbättra följsamheten, så ökar förekomsten av VRI och antibiotikaresistenta bakterier, vilket 
leder till stora problem och kostnader både på individ- och samhällsnivå världen över. Utifrån detta vore 
det intressant med vidare forskning inom följsamheten till basala hygienrutiner i primärvården, då det 
är sparsamt studerat. Förslagsvis skulle en kvantitativ observationsstudie på vårdcentraler kunna 
utröna hur hygienrutinerna utförs och tillämpas. Alternativt att den årliga punktprevalensmätningen av 
följsamheten till basala hygienrutiner och klädreglerna i kommuner och regioner göras obligatorisk. Ur 
ett patient- och samhällsperspektiv kan studien ha värde genom ökad kunskap om handhygien relaterat 
till minskat lidande för individer och de stora vårdkostnader som vårdrelaterade infektioner utgör.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till verksamhetsansvarig 

Information om studie för magisteruppsats med titel: 

Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården 

Undertecknade studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid 
Jönköpings University. Under höstterminen 2019 kommer utbildningen avslutas med en magisteruppsats 
där datainsamlingen kommer ske genom att sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i primärvården 
i södra och mellersta delen av Sverige besvarar ett webbaserat frågeformulär. 

Bakgrund och syfte 

En väl genomförd handhygien bland hälso- och sjukvårdspersonal är den viktigaste åtgärden för att förebygga 
smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2018). Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner är kända 
för hälso- och sjukvårdspersonal, men trots det så ökar de vårdrelaterade infektionerna. För att förbättra 
handhygienen och minska spridningen av de antibiotikaresistenta bakterierna pågår ett nationellt arbete 
“Rena händer räddar liv” (Folkhälsomyndigheten & Sveriges kommuner och Regioner, 2014). 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av följsamheten till 
basala hygienrutiner i primärvården. Denna studie kan ge ökad förståelse för hur sjuksköterskor och 
distriktssköterskor arbetar med de basala hygienrutinerna i primärvården, och dessutom lyfta upp deras 
praktiska erfarenhetsbaserade kunskap för hur de basala hygienrutinerna kan förbättras för att bibehållas. 

Tillfrågan om deltagande 

Önskemålet är att en/flera sjuksköterskor eller distriktssköterskor på Er enhet besvarar ett frågeformulär vid 
egenvalt tillfälle under tidsperioden vecka 35–40. Tidsåtgången beräknas vara 15–20 minuter, och när 
frågeformuläret är ifyllt returneras det via e-mail till någon av författarna. 

Etiska aspekter 

De sjuksköterskor/distriktssköterskor som är intresserade av att delta i studien kommer via e-mail bli 
informerade om studiens syfte och genomförande. Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna kan när som 
helst välja att avsluta sin medverkan i studien utan att detta kommer att ifrågasättas. Informationen som 
framkommer genom besvarade frågeformulär kommer behandlas konfidentiellt. Efter avslutad studie 
kommer allt material att förstöras och inga namn eller personliga uppgifter kommer att framgå i studien. 
Resultatet utifrån de besvarade frågeformulären kommer sammanställas i en magisteruppsats. 

Kontakt 

Önskar svar via mail senast 2019-06-28. I detta svar önskar vi även namn och mailadresser till intresserade 
medarbetare på er enhet. Mer information ges via mail eller telefon nedan. 

Med vänliga hälsningar Linda Olofsson och Britt-Louice Vince 

Linda Olofsson - E-mail: olli1751@student.ju.se - Telefon: 070-229 83 08                                             

Britt-Louice Vince - E-mail: vibr1763@student.ju.se -Telefon: 070-413 24 00 

Handledare: Margereth Björklund - E-mail: margereth.bjorklund@ju.se - Telefon: 070-276 33 18 

 

Länkar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-
infektioner/handhygien/ 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till sjuksköterska/distriktssköterska 

Information om studie för magisteruppsats med titel: 

Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården 

Undertecknade studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid 
Jönköpings University. Under höstterminen 2019 kommer utbildningen avslutas med en magisteruppsats 
där datainsamlingen kommer ske genom besvarande av ett webbaserat frågeformulär, och vi har fått tillåtelse 
av verksamhetsansvarig på Din enhet att genomföra det med Dig. 

Bakgrund och syfte 

En väl genomförd handhygien bland hälso- och sjukvårdspersonal är den viktigaste åtgärden för att förebygga 
smittspridning. Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner är kända för hälso- och sjukvårdspersonal, 
men trots det ökar de vårdrelaterade infektionerna (Folkhälsomyndigheten, 2018). Syftet med studien är att 
beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av följsamheten till basala hygienrutiner i 
primärvården. Denna studie kan ge ökad förståelse för hur sjuksköterskor och distriktssköterskor arbetar 
med de basala hygienrutinerna i primärvården, och dessutom lyfta upp deras praktiska erfarenhetsbaserade 
kunskap för hur de basala hygienrutinerna kan förbättras och bibehållas. 

Genomförande 

Studien genomförs genom att sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i primärvården i södra och mellersta 
delen av Sverige besvarar ett frågeformulär. I detta e-mail finns även en bilaga med frågeformuläret. Frågorna 
beräknas ta 15–20 minuter att genomföra och under vecka 35–40 väljer du själv när du fyller i formuläret och när 
frågorna är besvarade returneras det via e-mail till någon författarna. 

Etiska aspekter 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avsluta sin medverkan utan att detta 
kommer att ifrågasättas. Informationen som framkommer i det besvarade frågeformuläret kommer att behandlas 
konfidentiellt. Efter avslutad studie kommer allt material att förstöras och inga namn eller personliga uppgifter 
kommer att framgå i studien. Resultatet av de besvarade frågeformulären kommer sammanställas i en 
magisteruppsats.  

Skriftligt samtyckte till att delta i studien 

Genom din underskrift lämnar Du samtycke till att delta i studien och visar att Du är införstådd med att deltagandet 
är frivilligt och att Du när som helst kan avbryta Din medverkan utan närmare förklaring. Samtycket skrivs under 
och fotas eller scannas och returneras via e-mail eller MMS till Linda eller Britt-Louice. 

Ort/Datum: 

Underskrift: 

E-mail:  

Med vänliga hälsningar Linda Olofsson och Britt-Louice Vince 

Linda Olofsson - E-mail: olli1751@student.ju.se - Telefon: 070-229 83 08                                             

Britt-Louice Vince - E-mail: vibr1763@student.ju.se -Telefon: 070-413 24 00 

Handledare: Margereth Björklund - E-mail: margereth.bjorklund@ju.se - Telefon: 070-276 33 18 
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