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Sammanfattning 

Vårdpersonalens låga följsamhet av riktlinjer för handhygien är ett globalt problem 

och en av orsakerna till vårdrelaterade infektioner (VRI). Att förmedla säker vård och 

arbeta förebyggande så att vårdskador undviks är en av vårdpersonalens 

kärnkompetenser. Syftet var att belysa vad som kan påverka vårdpersonalens 

följsamhet till riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvården. Examensarbetet 

utfördes som en allmän litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar fördes till 

resultatet, vilket visade att följsamheten påverkas av både arbetsmiljö och mänskliga 

faktorer. Arbetsmiljö innefattade Fysisk miljö; Organisatorisk och Social arbetsmiljö; 

Teknik. I de mänskliga faktorerna ingick Individ; Vårdteam; Kunskap och Utbildning. 

Två huvudresultat lyftes till diskussion. I den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

sågs tidsbrist och ett tydligt ledarskap ha en påverkan på vårdpersonalens följsamhet 

till riktlinjer för handhygien. I vårdteamet kunde patientinvolvering och fler 

medarbetare i personalens närhet, samt positiva eller negativa förebilder påverka 

vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien. Vidare forskning behövs om 

vad som kan leda till ökad och mer bestående följsamhet av riktlinjer för handhygien. 

Ny teknik kan komma att skapa nya förutsättningar för vårdpersonalen att öka 

följsamheten till riktlinjer för handhygien.   
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Abstract 

Health care workers (HCW) low adherence to guidelines on hand hygiene is a global 

challenge and one of the causes of healthcare associated infections (HCAI). HCW are 

to provide safe care and take precautions as not to harm the patient. Safe care is one 

of the core competences for HCW. The aim was to illustrate factors that can have an 

impact on HCW adherence to guidelines on hand hygiene in a health care setting. The 

thesis was carried out as a general literature study, where 18 articles were included in 

the result. The result showed that both the work environment and human factors have 

an impact on HCW adherence to guidelines on hand hygiene. Work environmental 

factors included the Physical environment; the Organizational and Social work 

environment; Technical equipment. Human factors included the Individual; the 

Nursing team; Knowledge and Education. Two main findings were lifted for 

discussion from the result; in regards of the organizational work environment, lack of 

time and a clear leadership was found to have a an effect on HCW adherence to 

guidelines on hand hygiene. In regards of the nursing team; involvement of the patient 

reminding about hand hygiene, more coworkers in near proximity and positive or 

negative role models, affected adherence to guidelines on hand hygiene. Further 

research is required as to what can lead to increased and sustained adherence to 

guidelines on hand hygiene. New technical equipment may become very important in 

the future and create new ways for HCW to follow the guidelines on hand hygiene.
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Inledning 

Globalt sett är vårdrelaterade infektioner (VRI) den vanligaste komplikationen vid 

sjukhusvård (Allegranzi m.fl., 2010). Förekomsten av VRI är högre i låg- och 

mellaninkomstländer (WHO, 2011). Enligt statistiken från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) drabbas närmare 65 000 patienter årligen på svenska sjukhus av VRI 

och utöver ett personligt lidande för patienten, orsakar den förlängda vårdtiden ökade 

kostnader för samhället (SKL, 2017). Vårdsökande ska kunna förlita sig på att vården 

som tillhandahålls utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

och all vårdpersonal har ett personligt ansvar för hur de utför sina ålagda 

arbetsuppgifter (SFS 2010:659). De sex kärnkompetenserna gäller alla professioner 

inom hälso- och sjukvården där förbättringar av säkerhet och kvalitet gäller all 

vårdpersonal men sjuksköterskan har en speciell roll vad gäller att identifiera problem 

inom detta område och behöver kunna se hur säkerheten påverkas av interaktionen 

mellan människa, teknik och miljö (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Händerna är en 

vanlig smittväg för mikroorganismer mellan vårdpersonal och patient, och 

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram riktlinjer för utförandet av korrekt 

handhygien, samt åtta steg för att kvalitetssäkra genomförandet. Detta räknas som ett 

effektivt preventivt arbetssätt för att förhindra smittspridning och minska antalet 

vårdrelaterade infektioner (WHO, 2009). Trots givna riktlinjer till hands framgår det 

från både svenska och internationella observationsstudier att följsamheten till 

riktlinjerna för handhygien är bristfällig. Flera orsaker kan påverka följsamheten och 

skapa förutsättningar som hindrar eller främjar denna. 

 

Bakgrund 

Historik om vårdmiljö 

Sjukhusvård på 1800-talet innebar ofta stora risker för patienten på grund av den 

bristande kunskapen om vårdhygien. Den första upptäckten av relationen mellan rena 

händer och hälsa inom sjukvården gjordes på 1840-talet av den ungerske läkaren 

Ignaz Semmelweis (Carter, 2016). Han arbetade på ett sjukhus i Wien där nyförlösta 

kvinnor ofta drabbades av barnsängsfeber och avled. Han noterade att dödligheten var 

högre på den delen av avdelningen där läkare förlöste kvinnorna jämfört med 

avdelningen där barnmorskor hjälpte kvinnorna under förlossningen. Semmelweis 

drog slutsatsen att patogenesen för insjuknandet var läkarnas orena händer från 

obduktioner. När läkarna började tvätta händerna med klorinlösning sjönk 

dödligheten av mödrarna från tolv till en procent. Louis Pasteurs forskning om 

mikroorganismer gav vetenskapligt bevis till Semmelweis antaganden (Carter, 2016). 

När Florence Nightingale (1820-1910) anlände till Krimkriget var förhållandena där 

soldaterna vårdades bedrövliga, de skadade soldaterna hade ådragit sig sårinfektioner 

och köldskador. Dödligheten hos soldaterna var mycket hög och Nightingale förstod 

att orsaken till detta var den undermåliga miljön. Hon vidtog sanitära åtgärder för att 



 

 2 

förbättra vårdmiljön och detta i kombination med god omvårdnad gav resultat i ökad 

överlevnad hos soldaterna. I sin omvårdnadsfilosofi kom Nightingale att lägga 

tonvikten på miljöfaktorer, hälsosam kost och hygien för att förebygga infektioner. 

(Alligood, 2018). Nightingale uppmanade även i sin bok sjuksköterskor att hålla god 

handhygien med kontinuerlig handtvätt (Nightingale, 1859/1992). 

 

Riktlinjer för hygienrutiner inom hälso- och sjukvården 

Målet med WHO:s arbete är att säkerställa att alla människor ska kunna ta del av god 

och säker vård vid sjukdom eller skada och få möjlighet till bättre hälsa och 

välmående (WHO, 2019). Sax m.fl. (2007) beskriver WHO:s globala hälsoarbete där 

riktlinjer för fem tillfällen när handhygien ska utföras tagits fram för att förhindra 

smittspridning mellan vårdpersonal, patienter och vårdmiljön. De fem tillfällena 

innefattar följande; före patientkontakt; vid aseptiskt arbete; vid orent arbete; efter 

patientkontakt; efter kontakt med patientens närmiljö. Korrekt handhygien ska utföras 

mellan varje nytt påbörjat tillfälle. WHO:s åtta steg för effektiv handdesinfektion 

innebär; fyll kupad hand med desinfektionsmedel; gnugga handflatorna mot varandra; 

gnugga höger handflata över vänster handrygg med sammanflätade fingrar och vice 

versa; gnugga handflator mot varandra med fingrarna sammanflätade; sammankoppla 

fingrarnas baksida med handflatorna och gnugga; gnugga tummen med motsatt hand 

med roterande rörelse; gnugga fingertopparna i den fria handflatan; låt torka. Hela 

momentet ska pågå under 20-30 sekunder (WHO, 2009).  

Definitionen av basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) 

innefattar handhygien och klädregler. Handhygien innebär att händer och underarmar 

är fria från smycken, bandage, förband och armbandsur. Naglar ska vara korta och 

fria från konstgjorda material. Före och efter patientkontakt ska händerna 

desinfekteras med handdesinfektionsmedel och vara torra innan 

handdesinfektionsmedel används. Händerna tvättas med flytande tvål och vatten om 

synligt smutsiga. Handskar ska användas när det finns risk för kontakt med 

kroppsvätskor. Syftet med detta är att förhindra smittöverföring vid olika 

arbetsmoment inom vård och omsorg. 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste komplikationen vid sjukhusvård och är 

ett pågående globalt problem (Allegranzi m.fl., 2010). I höginkomstländer drabbas 

fem till tio procent av patienter inom slutenvården av VRI. I låg- och 

mellaninkomstländer beräknas siffran vara flerfaldigt högre (WHO, 2011).  

Vårdpersonalens händer vidrör många olika ytor och substanser; patienters och även 

egen hud och slemhinnor, mat och andra föremål. Det totala antalet exponering av 

mikroorganismer kan vara uppemot tiotusen per dag och dessa kan spridas över hela 

vårdmiljön på endast några timmar (Sax m.fl., 2007). Trots evidens för att rätt utförd 

handhygien är den ledande åtgärden för att minska vårdrelaterade infektioner är 

följsamheten globalt i genomsnitt under 50 procent (Pittet & Boyce, 2001). I Sverige 
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är följsamheten högre; 74.1 procent för basala hygienrutiner (SKL, 2019). Längre 

sjukhusvistelse innebär större risk att patienten drabbas av någon form av VRI vilken 

kan leda till komplikationer och i vissa fall även till dödsfall (Watson, Spauldling & 

Dreyfus, 2019). Revelas (2012) definierar VRI som infektioner patienter får under de 

första fyrtioåtta timmarna under sjukhusvistelsen eller inom 30 dagar efter denna, och 

är inte relaterade till den sjukdom som orsakat att personen uppsökt vård. Det finns 

olika anledningar till att VRI uppstår. Patienter som vårdas på sjukhus har oftast 

svagare immunförsvar, många medicinska procedurer forcerar kroppens naturliga 

skydd vid medicinska behandlingar och om vårdpersonalens följsamhet till basala 

hygienrutiner inte är strikt kan patogener sprida sig mellan patienter och vårdpersonal 

(Revelas, 2012). Enligt statistiken från SKL (2017) drabbas närmare 65 000 patienter 

årligen på svenska sjukhus av VRI av olika allvarlighetsgrad, och i cirka 1500 fall 

avlider patienten. Utöver det personliga lidandet orsakar den förlängda vårdtiden 

kostnader som beräknas till närmare 6,5 miljarder kronor och cirka tio procent av 

kostnaden utgörs av slutenvården. För att identifiera skador i vården och öka 

kunskapen om förekomst av vårdrelaterade infektioner, använder SKL 

punktprevalensmätningar som verktyg i det förebyggande arbetet och dessa utförs en 

gång om året på varje enhet och avdelning runt om i Sverige (SKL, 2018). För att 

kunna göra bättre uppskattning av effekterna av VRI genom statiska metoder är det av 

stor vikt att veta vid vilken tidpunkt en infektion uppstår (Watson m.fl., 2019). 

Läkemedelsgruppen antibiotika används för att behandla bakteriella infektioner och är 

en standardbehandling inom sjukvården. Antibiotikaresistens uppstår naturligt men 

överanvändning påskyndar resistensen (WHO, 2018). Det finns flera exempel på 

ökande resistens hos bakterier som leder till infektion. Bland dessa finns den 

meticillin-resistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) (Carlet m.fl., 2011). 

Antibiotikaresistenta bakterier förlänger sjukhusvistelse, ökar dödligheten och kräver 

behandling med dyra, toxiska antibiotika (Revelas, 2012). 

 

Säkerhetskultur 

Säkerhetskulturen i hälso- och sjukvårdens organisation innefattar att säker vård har 

hög prioritet, främjas genom undervisning och övningar samt att det läggs tyngdvikt 

vid teamarbete. Sker det misstag eller skador blir ingen utpekad, transparens och 

ansvarstagande värderas i verksamheten, och även att patienten engageras. Det finns 

gemensamma värderingar och mål (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Utmärkande för 

en organisation med hög säkerhetskultur är att den är medveten om faror och risker 

samt arbetar aktivt för att kunna förutse dessa och ha handlingsberedskap när de 

uppstår (Reason, 2000). De personer som söker vård ska kunna förlita sig på att 

vården som tillhandahålls utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet och all vårdpersonal har ett personligt ansvar för hur de utför sina ålagda 

arbetsuppgifter (SFS 2010:659). Hälso- och sjukvårdens verksamhet räknas som en 

riskfylld bransch och vårdrelaterade skador av olika slag inträffar trots att säker vård 

eftersträvas och är i lag reglerad (Leijonhufvud & Nilheim, 2007). Inom sjukvården 

finns det många faktorer som kan leda till misstag och det finns en stor risk att 
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misstagen leder till skada (Ödegård, 2007). Det finns olika sätt att se på händelser där 

patientsäkerheten brustit, antingen med en individ modell eller med ett systembaserat 

sätt. James Reasons (2000) systembaserade så kallade Schweizerostmodell, vilken 

ursprungligen togs fram för industri- och flygbranschen, har kommit att användas 

inom sjukvården. Denna modell illustrerar att det finns olika lager av barriärer i 

organisationen vilka ska skydda patienten mot risker och Reason (2000) menar att det 

är orätt att peka ut enskilda individer eftersom det finns ett samband mellan denne och 

brister i en organisations säkerhetskultur. Vidare beskriver Ödegård (2007) att 

engagemang, kompetens och medvetenhet är tre centrala områden som påverkar 

patientsäkerheten vilken högsta ledning står ansvariga till. 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) definieras patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada, det vill säga patienter ska inte skadas i samband med hälso- och 

sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte utför åtgärder som är 

motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) fastslår att vården ska hålla god kvalitet och hygienisk standard, med 

systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring för att kraven på säker vård ska kunna 

uppfyllas. 

Sherwood & Barnsteiner (2013) beskriver de sex definierade kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Dessa har sitt ursprung i USA, där 

Institute of Medicine of the National Academies (IOM) och Quality and Safety 

Education for Nurses (QSEN) kartlade dessa kompetenser, vilka alla professioner 

inom hälso-och sjukvården behöver ha för att säkerställa god och säker vård. 

Förbättringar av säkerhet och kvalitet gäller all vårdpersonal men sjuksköterskan har 

en speciell roll vad gäller att identifiera problem inom dessa områden och behöver 

kunna se hur säkerheten påverkas av interaktionen mellan människa, teknik och miljö. 

 

Problemformulering 

Vårdrelaterade infektioner innebär ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader 

för hälso- och sjukvården. Genom att följa WHO:s riktlinjer för handhygien kan 

vårdpersonal förhindra att mikroorganismer sprids mellan patienter och vårdpersonal 

och därigenom minska förekomsten av VRI. Trots att det finns evidens att handhygien 

är den mest centrala, preventiva åtgärden mot VRI är följsamhet till riktlinjer för 

handhygien globalt i genomsnitt under 50 procent. Att motverka fortsatt utveckling 

och spridning av multiresistenta bakterier är av vikt men också att belysa vad som 

påverkar följsamheten.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa vad som kan påverka vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för 

handhygien inom hälso- och sjukvården. 
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Metod 

Examensarbetet har genomförts som en allmän litteraturöversikt. Syftet med en 

litteraturöversikt är att söka, granska och analysera vetenskapliga artiklar samt 

redovisa resultatet i en sammanställning av studien (Friberg, 2012). 

Databearbetningen har genomförts enligt Henricsons (2017) metod vid analys av data.  

Litteraturstudien gjordes med en induktiv ansats (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Datainsamling 

En inledande översiktssökning utfördes i PubMed och Cinahl för att identifiera 

tidigare forskning relaterat till studiens syfte (Friberg, 2012). PubMed innehåller 

förutom omvårdnad även medicin och odontologi baserade artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Cinahl står för Cumulative Index of Nursing and Allies och är en 

databas specialiserad på omvårdnadsforskning men täcker även sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015). 

Utifrån Friberg (2012) egentliga informationssökningen då det slutgiltiga urvalet av 

litteratur arbetades fram, genomfördes två databassökningar i PubMed och Cinahl där 

ett antal sökord valdes ut då de bäst motsvarade syftet: Hand washing, Hand hygiene, 

Hand disinfection, Adherence, Compliance, Guideline, Nursing, patient safety (tabell 

3, bilaga A). Utifrån Forsberg & Wengström (2015) användes ämnesorden MeSH 

(Medical Subject Headings) i databasen PubMed och subject headings med tillval 

major concept i databasen CINAHL för att specificera sökningen ytterligare. Den 

booleska operatorn OR användes för att bredda sökfältet och den booleska operatorn 

AND för att föra samman två sökord och begränsa sökningen för att finna artiklar 

som svarade mot studiens syfte. Fritextsökning i kombination med ämnesord 

användes för att specificera sökningen ytterligare. Enligt Forsberg & Wengström 

(2015) valdes inklusionskriterier för den egentliga informationssökningen och 

innefattade publicering från 20140101-;, engelska språket och research article 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Cinahl 

I den första av två egentliga artikelsökningar i databasen CINAHL användes de 

avgränsande sökorden: hand washing, hand disinfection, guideline, adherence, 

compliance, patient safety (tabell 3, bilaga A). Subject headings med tillval major 

concept användes för sökorden hand washing, guideline adherence. De fria sökorden 

hand washing, hand disinfection, compliance or adherence lades till. Den booleska 

operatorn AND och OR användes. Inklusionskriterier för utvalda artiklar innefattade 

publicering från år 20140101-;, engelska språket och research article. Sökningen gav 

32 träffar och 32 titlar lästes samt alla tillgängliga abstrakt lästes. En artikel valdes ut 

till resultat. (tabell 4, bilaga B). 

Den andra artikelsökningen i databasen Cinahl använde det avgränsande sökorden: 

hand washing, hand disinfection, guideline, adherence, compliance, nursing (tabell 3, 
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bilaga A). Subject headings med tillval major concept användes för sökorden hand 

washing, guideline adherence. De fria sökorden hand washing, hand disinfection, 

compliance or adherence, nursing lades till. Den booleska operatorn AND och OR 

användes. Inklusionskriterier för utvalda artiklar innefattade publicering från år 

20140101-;, engelska språket och research article. Sökningen gav 81 träffar och 81 

titlar lästes samt alla tillgängliga abstrakt. Två artiklar valdes ut till resultat (tabell 4, 

bilaga B). 

 

PubMed 

Vid den första av två egentliga artikelsökningar i databasen PubMed användes 

sökorden: hand hygiene, hand disinfection, guideline, adherence, compliance, patient 

safety (tabell 3, bilaga A). MeSH (Medical Subject Headings) användes för sökorden 

hand hygiene, guideline adherence, patient safety. De fria sökorden hand hygiene, 

hand disinfection, compliance or adherence, patient safety lades till. Den booleska 

operatorn AND och OR användes. Inklusionskriterier för utvalda artiklar innefattade 

publicering från år 20140101-; och engelska språket. Sökningen gav 114 träffar och 

114 titlar och alla tillgängliga abstrakt lästes. Sju artiklar valdes ut till resultat (tabell 

4, bilaga B). 

Den andra artikelsökningen i databasen PubMed använde de avgränsande sökorden: 

hand hygiene, hand disinfection, guideline, adherence, compliance, nursing (tabell 3, 

bilaga A). MeSH (Medical Subject Headings) användes för sökorden hand hygiene, 

guideline adherence. De fria sökorden hand hygiene, hand disinfection, compliance 

or adherence, nursing lades till. Den booleska operatorn AND och OR användes. 

Inklusionskriterier för utvalda artiklar innefattade publicering från år 20140101-; och 

engelska språket. Sökningen gav 215 träffar och 215 titlar lästes samt tillgängliga 

abstrakt. Åtta artiklar valdes ut till resultat (tabell 4, bilaga B). 

 

Databearbetning 

Exklusionskriterier innefattade artiklar med studiedeltagande av endast studenter, 

enbart självrapporterad följsamhet av vårdpersonal, ekonomisk ersättning för 

studiedeltagande samt studier med endast mätning av följsamhet. Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall användes för att kvalitetsgranska alla lästa artiklar. 

Bedömningsmallen har olika kategorier för poängsättning där resultatet sammanställs 

i poäng som sedan sammanställs i procent vilka tolkas utifrån grad I, grad II och grad 

III, där grad I är högst kvalitet, grad II är medelkvalitet och grad III innebär lägst 

kvalitet. Då databearbetningen genomförts enligt Henricsons (2017) metod vid analys 

av data, resulterade processen i ett systematiskt arbetssätt i tre steg för att bearbeta 

insamlad data till litteraturöversikten. Under första steget lästes materialet ett flertal 

gånger. Efter flera genomläsning enskilt diskuterades artiklarna tillsammans. Under 

andra steget jämfördes innehåll, meningsenheter identifierades i artiklarnas resultatdel 

och dessa kodades och kategoriseras med koppling till syftesformuleringen. Som en 



 

 7 

hjälp i analysarbetets kategorisering skapades en tabell (tabell 1). Det tredje steget 

innebar att helheten skapades i resultatet i förhållande till studiens syfte. 

Sammanlagt 18 artiklar valdes ut till resultatet i examensarbetet och fördes över till 

mallen för artikelöversikt (Carlsson & Eiman, 2003), se tabell 5, bilaga C.  

 

Tabell 1. Samtliga artiklars identifierade kategorier 
 

Artikel och år Fysisk 

arbetsmiljö 

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö 

Teknik Individ Vårdteam Kunskap och 

utbildning  

Arai m.fl. 2016   x    

Al Salman m.fl. 

2015 

  x    

Chen m.fl. 2016 x x    x 

Diwan m.fl. 

2016 

x x     

Farhoudi m.fl. 

2016 

x     x 

Fuller m.fl. 

2014 

 x     

Giordani m.fl. 

2014 

   x   

Hoffman m.fl. 

2018 

 x    x 

Kirk m.fl. 2016 x     x 

Létourneau 

m.fl. 2018 

 x  x  x 

McInnes m.fl. 

2014 

 x   x  

Monsalve m.fl. 

2017 

    x  

O´Donoghue 

m.fl. 2016 

x     x 

Oliveira & 

Pinto, 2018  

    x  

Pong m.fl. 2018   x    

Sadule-Rios 

m.fl. 2017 

x x     

Yanke m.fl. 

2018 

x      

Zhang m.fl. 

2018 

 x     

 

Forskningsetiska överväganden 

Ställningstagande till forskningsetik bör påbörjas redan före ett vetenskapligt arbete 

och även fortgå under hela studien. Även litteraturstudier vid examensarbete kräver 

etisk reflektion (Henricson, 2017). Det finns etiska lagar, riktlinjer och etiska 

principer att förhålla sig till i alla avsnitt av ett vetenskapligt arbete. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) är en känd riktlinje som 

har fokus på medicinsk klinisk forskning, och den grundläggande principen är att 

omsorg om individen ska gå före vetenskapens intresse. 
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Etiska principer är handlingsregler som är utgångspunkten när det gäller 

forskningsetik. Henricsson (2017) lyfter fram Belmontrapporten etiska dokument som 

består av tre principer, vilka är respekt för individen, göra gott-principen och 

rättviseprincipen. Att visa respekt för individen innebär först en respekt för autonomi, 

alla människor har rätt att bestämma över sina liv. 

I Sverige måste godkännande erhållas från Etikprövningsmyndigheten (2019) innan 

forskning får påbörjas. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) är en svensk lagstiftning, vilken innehåller bestämmelser för att 

forskning ska utföras med respekt för människovärdet. Detta innebär att när 

forskningsarbete bedrivs behöver det ske med hänsyn till mänskliga rättigheter, 

grundläggande frihet och personlig integritet. Elva av arton resultatartiklar hade 

genomgått etisk prövning. Två av artiklarna var otydliga kring de etiska 

ställningstagandet. Tre av artiklarna sökte etisk prövning, men det ansågs inte finnas 

behov. Två resultatartiklar som inte granskats efter etiska aspekter och saknar 

motivering har ändå valts ut till denna litteraturöversikt då de ansågs tillföra ett 

resonemang för arbetets belysta område som svarade till syftet. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i två teman, arbetsmiljö och människa med tillhörande 

underkategorier (Tabell 2). Totalt ingick 18 artiklar i resultatet och länder som 

representeras är Australien (n=1), Bahrain (n=1), Brasilien (n=2), Hong Kong (n=1), 

Indien (n=1), Iran (n=1), Japan (n=1), Kanada (n=2), Kina (1n=), Storbritannien 

(1n=), Taiwan (n=1), Tyskland (n=1), USA (n=3), USA och Kanada (n=1). 

 

Tabell 2. Faktorer som påverkar följsamheten i två tema samt underkategorier 

Tema Underkategori 

Arbetsmiljö Fysisk miljö 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Teknik 

 

Människa Individ  

Vårdteam 

Kunskap och utbildning 
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Arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö 

Brist på tillgång till material som behövs för att utföra handhygien; placering av 

material samt den fysiska miljöns utformning, är faktorer som hindrar 

vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien (Diwan m.fl., 2016; Kirk 

m.fl., 2016; Létourneau, Alderson & Leibing, 2018; Sadule-Rios & Aguilera 2017; 

Yanke, Moriarty, Carayon & Safdar, 2018). Diwan m.fl. (2016), Kirk m.fl. (2016) och 

Yanke m.fl. (2018) lyfter att brist på tillgång till material eller placering av 

handdesinfektionsmedel ansågs påverka följsamheten till riktlinjer för handhygien. 

Felaktig placering av handfat var ett stort hinder för följsamheten till handhygien 

(Kirk m.fl., 2016; Sadule-Rios & Aguilera 2017; Yanke m.fl., 2018). Kirk m.fl. 

(2016) och Sadule-Rios och Aguilera (2017) skriver att vårdpersonalen ansåg att de 

skulle vara mer benägna att använda handdesinfektion om det placerades på lämpligt 

ställe i patientens närmiljö. Enligt Sadule-Rios och Aguilera (2017) och Yanke m.fl. 

(2018) framkom önskemål om fler antal handfat och dess placering. Visuell 

påminnelse i form av posters i olika utförande och format, utplacerade på strategiskt 

utvalda platser, sågs i kombination med andra strategier öka följsamheten till riktlinjer 

för handhygien (Chen m.fl., 2016; Farhoudi m.fl., 2016; O´Donoghue, Ng, Suen & 

Boost, 2016).  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Hög arbetsbelastning upplevdes av vårdpersonalen vara en anledning till att riktlinjer 

om handhygien inte följdes (Diwan m.fl., 2016; Fuller m.fl., 2014; Sadule-Rios & 

Aguilera, 2017; Zhang, Kong, Lamb & Wu, 2018).  

Detta orsakades av tidsbrist som arbetsbelastningen upplevdes orsaka samt att akuta 

situationer uppstod då handhygien inte kunde prioriteras (Diwan m.fl., 2016; Fuller 

m.fl., 2014). Fuller m.fl. (2014) beskriver att följsamhet till handhygien kunde 

påverkas av att det glömdes bort av vårdpersonalen på grund av distraktion av både 

icke akut och akut situation som kunde uppstå.  

Hälso- och sjukvårdens ledarskap på olika nivåer visade sig ha en påverkan på 

följsamheten till handhygien för vårdpersonalen (Chen m.fl., 2016; Hoffman m.fl., 

2018; Létourneau m.fl., 2018; McInnes, Phillips & Middleton, 2014). Diskussionen 

fördes även kring disciplinära åtgärder för bristande följsamhet (Mclnnes m.fl., 2014). 

Det framkom av ledare och vårdpersonal att vikten av tydliga direktiv från ledarhåll 

med hög säkerhetsmedvetenhet är av betydelse för att skapa en större följsamhet till 

handhygien (Chen m.fl., 2016; Létourneau m.fl, 2018; McInnes m.fl., 2014). 

Teknik 

Användandet av teknik för att underlätta observation av följsamheten till handhygien 

gjorde att följsamheten ökade (Al Salman, Hani & de Marcellis-Warin, 2015; Arai 

m.fl., 2016; Pong, Holliday & Fernie, 2018). Al Salman m.fl. (2015) och Pong m.fl. 

(2018) visar att införandet av ett övervakningssystem, där även vårdpersonalen fick 
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direkt återkoppling genom att bära en knapp som vibrerade när handhygien-tillfälle 

missats, ökade följsamheten till handhygien. Arai m.fl. (2016) beskriver hur 

installation av endast elektronisk trådlös mätapparat i handsprit pumparna, samt 

feedback till vårdpersonalen om resultatet, ökade följsamheten av handhygien. Al 

Salman m.fl. (2015) beskriver hur systemet ifrågasattes av delar av vårdpersonalen 

vilka upplevde det som negativt och som ett sätt för ledningen att utöva övervakning. 

Vårdpersonalen på en av två avdelningar var positiva till interventionen och där ökade 

följsamheten mest. 

Människa 

Individ 

Inre motiverande faktorer kunde främja följsamheten till handhygien (Giordani, 

Sonobe, Ezaias, Stone & Michie, 2014; Létourneau m.fl., 2018). Att vara tillfreds 

med sig själv både privat och i sitt yrkesliv, att vara ansvarsfull och flexibel samt att 

känna delaktighet på sin arbetsplats, utgjorde faktorer vilka hade positiv inverkan på 

följsamheten till handhygien (Giordani m.fl., 2014). Att utföra handhygien inför 

mötet med patient sågs som en naturlig del av omvårdnaden, med en pliktkänsla att 

skydda patienten från att drabbas av vårdrelaterade infektioner (Létourneau m.fl., 

2018). Känslan av yrkesansvar hos den enskilda individen utgjorde positiv inverkan 

på följsamhet till handhygien (Giordani m.fl., 2014; Létourneau m.fl., 2018). 

Vårdteam 

Vårdteamets samverkan sågs kunna påverka vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien (McInnes m.fl., 2014; Monsalve m.fl., 2017; Oliveira & Pinto, 2018). 

Enligt Monsalve m.fl. (2017) kunde det påvisas att när annan vårdpersonal var i 

närheten ökade följsamheten. Positiva förebilder ansågs kunna påverka 

vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien (McInnes m.fl., 2014). 

McInnes m.fl. (2014) och Oliveira och Pinto (2018) beskriver att följsamheten skulle 

förbättras om patienten var mer delaktig i att påminna om följsamhet till handhygien. 

Enligt Oliveira och Pinto (2018) anser majoriteten av vårdpersonalen att patienter har 

rätt att påminna personalen, men nära hälften av dem kände sig obekväma om de blev 

påminda av patienten att utföra handhygien.  

 

Kunskap och utbildning  

Följsamhet till riktlinjer för handhygienrutiner påverkades av den kunskap och 

utbildning som fanns att tillgå för vårdpersonalen (Chen m.fl., 2016; Farhoudi m.fl., 

2016; Hoffman m.fl., 2018; Kirk m.fl., 2016; Létourneau m.fl., 2018; O´Donoghue 

m.fl., 2016). Chen m.fl. (2016), Farhoudi m.fl. (2016) och Hoffman m.fl. (2018) 

beskriver intervention som följde WHO:s strategi för handhygien, varav träning och 

utbildning ingår. En konstaterad ökning av följsamheten kunde ses inom de flesta 

yrkesgrupper på berörda enheter. Hoffman m.fl. (2018) beskriver hur återkommande 

utbildning kunde påverka och upprätthålla följsamheten till handhygien under fem år. 

Även obligatoriska kliniska träningstillfällen gavs då UV-lampor användes för att 
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visualisera vikten av rätt handhygien teknik. O´Donoghue m.fl. (2016) visar att en 

generell ökning av följsamhet till handhygien framkom bland vårdpersonal som 

kunde kopplas till ny intagen kunskap om vårdrelaterade infektioner inom området 

och Létourneau m.fl. (2018) beskriver att vårdpersonalen insåg vikten av fortlöpande 

utbildning för ökad följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv design 

som ansågs passa det valda syftet, vilket var att överskådligt belysa vad som kan 

påverka vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer om handhygien. En 

litteraturöversikts resultat ska ge svar på dess syfte och framarbetas systematisk 

(Friberg, 2012). Syftet i denna litteraturöversikt har fokus på vårdpersonal istället för 

sjuksköterskan då följsamhet till handhygienrutiner bidrar till säker vård och angår 

alla som arbetar inom hälso-och sjukvården (SFS 2010:659). Hjälp togs av 

bibliotekarie för att få en ökad kunskap om de olika databasernas funktion och för att 

få struktur på artikelsökningen. Med detta och kurslitteraturen som grund, utfördes 

därefter sökningen gemensamt av skribenterna. Utifrån Fribergs (2012) beskrivning 

vid val av sökord bestämdes sökorden, samt underförstådda termer patient safety och 

nursing med koppling till syftet då det sågs ge mer relevanta sökträffar i förhållande 

till syftet. Två systematiska sökningar genomfördes med samma sökord i databaserna, 

något ämnesord skilde sig åt mellan databaserna. Utifrån Henricsson (2017) 

genomfördes sökningarna i två databaser för att öka chansen att finna artiklar med 

koppling till litteraturöversiktens syfte. Sökning gjordes även i PsycINFO men gav 

inga relevanta träffar. Ämnesord kombinerades med fritextsökningar (tabell 4, bilaga 

B) då endast sökning på ämnesord gav för få träffar. Detta resulterade i cirka 400 

sökträffar och dessa abstrakt delades upp och lästes individuellt för att sedan 

presenteras i korthet för varandra och diskuteras gemensamt. Hade alla tre läst alla 

abstrakt hade det kunnat anses öka trovärdigheten. I början av arbetsprocessen bestod 

avgränsningen av publicerade artiklar från de senaste tio åren. Hade avgränsningen av 

år minskats tidigare hade materialet varit mer överskådligt under arbetsprocessen. Det 

upplevdes samtidigt som en utmaning att få ett hanterbart material utan att det 

inkräktade på den breda forskningsgrund som önskades få ta del av. En litterär 

avgränsning gjordes då inklusions- och exklusionskriterier diskuterades fram av 

skribenterna emellan utifrån Forsberg & Wengström (2015) samt efter syftets 

avgränsade sökord. Inklusionskriterier innefattade engelska språket, publicering under 

senaste fem år, granskade originalartiklar, tydligt beskrivet urval och etikprövning 

gjorts. Henricson (2017) menar att ett kvalitetskriterium för en studie är att texterna 

som används ska vara vetenskapligt publicerade. Exklusionskriterier innefattade 

studiedeltagande av endast studenter, enbart självrapporterad följsamhet av 

vårdpersonal, ekonomisk ersättning för studiedeltagande samt studier med endast 

mätning av följsamhet. Exklusionskriterierna gjorde insamlad data mer relevant och 
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hanterbar. Att studiedeltagande av endast studenter exkluderats kan ses som en 

svaghet då dessa artiklar hade kunnat påverka resultatet. Undantag har ansetts få göras 

gällande etisk granskning då två av resultat artiklarna ansågs hålla god kvalitet och 

tillföra en viktig aspekt till litteraturöversikten. Detta kan anses påverka studiens 

kvalitet enligt Henricsson (2017). Enligt Carlsson och Eimans (2003) kvantitativa och 

kvalitativa bedömningsmall, kvalitetsgranskades potentiella resultatartiklar och 

därefter valdes artiklar med grad I och II valdes ut.  

Då databearbetningen genomförts enligt Henricsons (2017) metod vid analys av data, 

resulterade processen i ett systematiskt arbetssätt i tre steg för att bearbeta insamlad 

data till kandidatuppsatsen vilket gav struktur i arbetet. De artiklar som var mer 

särskilda i sitt resultat kunde inte placeras i någon av kategorierna och fördes till en 

egen kategori av möjliga resultatdiskussion artiklar. Henricson (2017) menar att 

trovärdighet och bekräftelsebarhet ökar i en studie, om utomstående ger synpunkter 

på tolkning av data. Litteraturöversiktens olika delar har granskats under arbetets 

gång av handledare och andra kursdeltagare. Studierna som presenterades i resultatet 

utfördes i ett flertal olika länder, vilket ansågs överförbart till svenska förhållanden 

inom hälso- och sjukvården, eftersom riktlinjerna för handhygien överensstämmer 

med WHO:s riktlinjer, med tillägget före och efter användning av handskar i Sverige. 

Utav de 18 artiklarna som valdes ut till resultatet, med tydlig koppling till 

litteraturöversiktens syfte, hade 14 stycken kvantitativ ansats, tre kvalitativ och en 

mixad metod. Fördelen med att använda kvantitativa vetenskapliga artiklar är att de 

ger möjlighet att kunna generalisera resultatet på grund av att dessa studier innehåller 

ett större urval (Forsberg & Wengström, 2015). De artiklar med kvantitativ ansats 

använde enkätundersökningar, observationer och randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) i sin metod. Resultatartiklarna i varje kategori har till viss del haft olika 

studiemetod vilket kan ses som en begränsning, då RCT är den mest tillförlitliga 

studiemetoden, och ökar en studies trovärdighet (Henricson, 2017). Forsberg & 

Wengström (2015) lyfter att nackdelen med kvantitativ data, då resultatet inte är djupt 

beskrivande och forskarens subjektiva upplevelse av omvärlden kan påverka 

forskningsprocessen. Antalet resultatartiklar med kvalitativ ansats i 

litteraturöversikten var få. Fördelen med kvalitativ ansats är att den eftersträvar att 

beskriva och förstå helheten av ett fenomen inom omvårdnadsforskning enligt 

Forsberg och Wengström (2015). Artiklarnas innehåll förklarades tydligt för läsaren 

och gav en förståelse till studiens helhet. Mixad metod har både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Fördelen med mixad metod är att det fenomen som undersöks kan 

belysas ur olika synpunkter (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visar på att följsamhet till riktlinjer för handhygien kan 

påverkas av flera olika faktorer. Av dessa fördes två kategorier från resultatet till 

diskussion. 
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Organisatorisk och social arbetsmiljö 

I denna litteraturöversikt upplevde vårdpersonal arbetsbördan och tidsbrist som ett 

hinder till följsamhet av riktlinjer för handhygien (Diwan m.fl., 2016; Fuller m.fl., 

2014; Sadule-Rios & Aguilera, 2017; Zhang m.fl., 2018). Akuta situationer sågs 

kunna uppstå då handhygien inte kunde prioriteras (Diwan m.fl., 2016; Fuller m.fl., 

2014). Detta stöds av Knoll, Lautenschlaeger och Borneff-Lipp (2010) som visar på 

att upplevelsen av obalans mellan arbetsinsatser och tillgänglig tid för att utföra dessa 

har en negativ inverkan på följsamhet till handhygien. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) är ett skydd för patienten i både akut och icke akut situation för att hindra 

att vårdskada uppstår och hälso- och sjukvårdslagen fastslår att allt arbete inom hälso- 

och sjukvården ska förebygga ohälsa (SFS 2017:20). Även om det kan upplevas 

nödvändigt i en vårdsituation att prioritera andra åtgärder än följsamheten till 

riktlinjer för handhygien, kan det som Pittet och Boyce (2001) och Revelas (2012) 

beskriver, leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Fuller m.fl. (2014) visar på 

att följsamhet till handhygien kunde påverkas av att det glömdes bort av 

vårdpersonalen på grund av distraktion av både icke akut och akut situation som 

kunde uppstå, vilket har stöd av Ay m.fl. (2019) som berättar att hög omsättning av 

personal skapade personalbrist, vilket ledde till att inskolning av ny vårdpersonal var 

ett kontinuerligt problem som ledde till tidsbrist. Ett flertal studier visar på betydelsen 

av handhygien och sambandet som finns mellan bristande utförd handhygien och 

vårdrelaterade infektioner (Erasmus m.fl., 2009; Pittet & Boyce, 2001; Revelas, 2012) 

men Erasmus m.fl. (2009) lyfter även fram att korrekt utförd handhygien är 

tidskrävande och påverkar arbetstempot och vidare fanns en rädsla hos 

vårdpersonalen att komma efter i sitt arbete om inte alla följde riktlinjerna för 

handhygien. Sinkowitz-Cochran m.fl. (2012) beskriver att ett engagerat ledarskap 

även högre upp i hälso- och sjukvårdens organisation påverkade hela organisationen 

och ledde till bättre följsamhet av vårdpersonalen till riktlinjer för handhygien, samt 

färre upplevda barriärer till att kunna utföra handhygien då en mer positiv attityd hos 

vårdpersonalen kunde ses. 

Hälso- och sjukvårdens organisation har ett ansvar att främja hög säkerhetskultur 

vilket innebär att säker vård prioriteras (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Genom 

balanserad personaltillgång samt hanterbart antal patienter på avdelning kan 

vårdpersonalen förses med ökad tid till att kunna följa riktlinjer för handhygien och 

därigenom öka patientsäkerheten. Detta stöds både av Zhu m.fl. (2012) som skriver 

att personalbrist av sjuksköterskor hade negativ inverkan på både patientsäkerhet och 

vårdkvalitet, och av Cunningham, Kernohan och Rush (2015) vilka påvisar samband 

mellan den procentuella beläggningen av patienter och antal patientfall med MRSA.  

Reason (2000) illustrerar genom sin systemmodell att enskilda individer inte ska stå 

ansvariga för de misstag som begås eftersom orsaken kan härledas till en brist i 

organisationen. Belela-Anacleto, Peterlini och Pedreira (2017) visar dock att det finns 

en etisk aspekt i att följa riktlinjer för handhygien och att även om det bör finnas ett 

systemtänkande gällande misstag som kan begås inom hälso- och sjukvården så kan 

det inte bortses från det faktum att den individuella vårdpersonalen har ett ansvar 
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gentemot patienten att bedriva säker vård. 

Det framkom av både personer i ledande roll och vårdpersonal, att vikten av tydliga 

direktiv från ledarhåll med hög säkerhetsmedvetenhet, är av betydelse för att skapa en 

större följsamhet till riktlinjer för handhygien (Chen m.fl., 2016; Hoffman m.fl., 2018; 

Létourneau m.fl., 2018; McInnes m.fl., 2014). Detta har även medhåll i annan 

forskning där det framkommer att ett tydligt ledarskap som prioriterade handhygien, 

gav stöd till vårdpersonalen och återkoppling om resultatet av följsamhetsmätningar, 

kunde öka följsamheten (Huis m.fl., 2013; Rodriguez m.fl., 2015). En av faktorerna 

som hade positiv inverkan på följsamheten till riktlinjer för handhygien hos 

vårdpersonalen, var att chefer på högre nivå visade sitt engagemang gällande 

handhygien genom att lyfta ämnet på avdelningarna varje månad (Rodriguez m.fl., 

2015). Ett samband kan ses när Piras, Minnick, Lauderdale, Dietrich och Vogus 

(2018) stärker ledarskapets betydelse då sjuksköterskorna upplevde att deras 

subjektiva normer rörande följsamhet till handhygien, påverkades mest av 

sjuksköterskor i ledande roll. 

I resultatet framkom att disciplinära åtgärder för bristande följsamhet till riktlinjer för 

handhygien skulle kunna bli aktuellt (Mclnnes m.fl., 2014) men Reason (2000) menar 

att det är av vikt att vårdpersonal känner det finns en öppenhet att kunna rapportera 

brister i patientsäkerheten utan risk för påföljd. Vidare skriver Ödegård (2007) att det 

kan på grund av komplexiteten i hälso- sjukvården förorsakas vårdskada genom 

misstag både på individ och organisationsnivå, och därav är ett ledande arbetssätt med 

engagemang, kompetens och medvetenhet av vikt. Dock lyfter Saint m.fl. (2010) att 

ledarskapets nivå i hälso- och sjukvårdens organisation med engagemang i det VRI-

förebyggande arbetet, inte var av större betydelse. Det som sågs vara framgångsrikt 

var att ledarna var visionärer, hade ett strategiskt tankesätt och kunde framföra sina 

mål på ett inspirerande sätt. 

 

Vårdteam 

Sherwood och Barnsteiner (2013) beskriver att samverkan i vårdteam där även 

patienter och anhöriga ingår, är en kärnkompetens som angår alla professioner inom 

hälso- och sjukvården och vårdteamet sågs ha en påverkan på följsamheten till 

riktlinjer för handhygien (McInnes m.fl., 2014; Monsalve m.fl., 2017; Oliveira & 

Pinto, 2018). Monsalve m.fl. (2017) visar att när vårdpersonal befann sig i närheten 

av varandra vid olika arbetsmoment sågs detta öka följsamheten till riktlinjer för 

handhygien i förhållande till ensamarbete och McInnes m.fl. (2014) lyfter fram att 

positiva förebilder ansågs öka vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för 

handhygien. Detta styrks av Kwok, Harris och McLaws (2017) som även påvisar att 

när vårdteamet hade god sammanhållning, kände trygghet och upplevde 

arbetsuppgifterna vara intressanta och tilltalande, ökade följsamheten till riktlinjer för 

handhygien. Erasmus m.fl. (2009) påvisar däremot att negativa förebilders inställning 

till handhygien hade en påverkan och bidrog genom grupptryck till att vara ett hinder 

för följsamhet till riktlinjer för handhygien.  

McInnes m.fl. (2014) och Oliveira och Pinto (2018) beskriver att följsamheten till 
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riktlinjer för handhygien skulle förbättras om patienten var mer delaktig i att påminna 

vårdpersonalen om detta. Enligt Oliviera och Pinto (2018) anser majoriteten av 

vårdpersonalen att patienter har rätt påminna vårdpersonalen, men nära hälften av 

dem kände sig obekväma om de blev påminda av patienten att utföra handhygien. 

Gällande involvering av patienten för att öka följsamhet av handhygien kan 

utmaningar ses då patienter inte kan eller vill medverka av olika anledningar. Pittet 

m.fl. (2011) beskriver att patienter inte gärna påminde vårdpersonalen om att utföra 

handhygien, då de tog för givet att det redan var utfört. Detta har stöd av Longtin, 

Sax, Allegranzi, Hugonnet och Pittet (2009) som beskriver att en majoritet av 

patienterna inte kände sig bekväma med att påminna vårdpersonalen om handhygien. 

Sande-Meijide m.fl. (2019) lyfter att den vanligaste orsaken till att patienter och deras 

anhöriga inte ville påminna vårdpersonalen om att utföra handhygien, var på grund av 

rädsla för att skapa irritation eller att de skulle få sämre vård av denna anledningen. 

Majoriteten av vårdpersonalen var positiva till att involvera patienten i sin vård men 

endast cirka en tredjedel av dem tyckte att patienter skulle påminna dem att utföra 

handhygien. Vidare reflektion är att det faktum att patienten befinner sig i ett 

sjukdoms- eller återhämtningstillstånd, kan vara en tillräckligt stor utmaning för 

patienten, då de är i behov av att känna trygghet och tillit till vårdpersonalens 

kompetens. Sutton, Brewster och Tarrant (2019) skriver att vårdpersonalen befarade 

att patienters involvering i det preventiva arbetet med infektionskontroll kunde skapa 

oro hos patienter samt ha en negativ inverkan på patienternas tillit till vårdpersonalen.  

 

Konklusion och implikation 

Trots tillgänglig evidens för att följsamhet till riktlinjerna för handhygien är en viktig 

del av det preventiva arbetet mot vårdrelaterade infektioner, är följsamheten fortsatt 

låg. Resultatet visade att det finns ett flertal faktorer som kan påverka vårdpersonalens 

följsamhet till riktlinjer för handhygien. Två kategorier lyftes fram till diskussion; 

organisatorisk och social arbetsmiljö samt vårdteam. I den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ses tidsbrist ha en negativ påverkan på följsamhet till riktlinjer för 

handhygien. Ett engagerande och tydligt ledarskap på olika nivåer i hälso- och 

sjukvårdens organisation där handhygien prioriteras, visar sig ha positiv inverkan på 

följsamheten. I vårdteamet kan patientinvolvering gällande handhygien upplevas både 

positiv och negativ av både vårdpersonal och patienter. Fler medarbetare i 

vårdpersonalens närhet samt positiva eller negativa förebilder ses påverka 

följsamheten till riktlinjer för handhygien.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar både vad som kan hindra och främja följsamhet till 

riktlinjer för handhygien hos hälso-sjukvårdspersonal. Allt detta underbyggs med 

hjälp av olika metoder i forskningsarbete; intervju, observation och intervention av 

vårdpersonal. Vidare forskning inom området behövs om vad som kan leda till ökad 

och mer bestående följsamhet av riktlinjer för handhygien. Ny teknik kan komma att 

spela en större roll i framtiden och skapa nya förutsättningar för vårdpersonalen att 
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öka följsamheten till riktlinjer för handhygien. Denna litteraturöversikt belyser vad 

som kan påverka följsamhet till riktlinjer för handhygien, vilket berör all vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården. Utifrån sjuksköterskans ledande roll och 

omvårdnadsansvar, kan denna verka som förebild för att ge god och säker vård samt 

motivera medarbetare till följsamhet av riktlinjerna för handhygien. 
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Sökord Cinahl PubMed 

Handhygien 
Hand washing, Hand 

disinfection 

Hand hygiene, Hand 

disinfection 

Följsamhet Adherence, Compliance Adherence, Compliance 

Riktlinjer Guideline Guideline 

Omvårdnad Nursing Nursing 

Patientsäkerhet Patient safety Patient safety 
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* = tidigare lästa abstract som ingår i urval 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
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träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-03-08 Cinahl 

MM ”Handwashing”) OR ”hand 

washing” OR ”hand 

disinfection” AND (MM 

”Guideline adherence”) OR 

compliance or adherence AND 

(MM ”Patient Safety”) OR 

”patient safety”) 

Limits – Date: 20140101-; English 

Language; Research Article – 

Search modes – Boolean/Phrase 32 32(2*) 5 1 

2019-03-08 PubMed 

("Hand Hygiene"[Mesh] OR 

"hand hygiene" OR "hand 

disinfection") AND ("Guideline 

Adherence"[Mesh] OR 

compliance or adherence) AND 

("Patient Safety"[Mesh] OR 

"patient safety") 

Limits – Date: 20140101-; English 

Language 114 112(1*) 15 7 

2019-03-13 Cinahl 

(MM ”Handwashing”) OR 

”hand washing” OR ”hand 

disinfection” AND (MM 

”Guideline adherence”) OR 

compliance or adherence AND 

nursing 

Limits – Date: 20140101-; English 

Language; Research Article – 

Search modes – Boolean/Phrase 81 79(1*) 8 2 

2019-03-13 PubMed 

("Hand Hygiene"[Mesh] OR 

"hand hygiene" OR "hand 

disinfection") AND ("Guideline 

Adherence"[Mesh] OR 

compliance or adherence) AND 

nursing 

Limits – Date: 20140101-; English 

Language 215 210(3*) 14 8 
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Tabell 5: Artikelöversikt 

Artikel 1 Kvalitativa artiklar   

 

 

Referens Létourneau, J., Alderson, M., & Leibing, A. (2018). Positive deviance and hand hygiene of nurses 

in a Quebec hospital: What can we learn from the best?. American journal of infection control, 

46(5), 558-563. doi: 10.1016/j.ajic.2017.10.005 

Land  

Databas 

Kanada  

PubMed 

Syfte Att kartlägga ifall det fanns gemensamma eller olika faktorer på två vårdavdelningar som främjade 

den höga följsamheten av sjuksköterskor till riktlinjer för handhygien 

Metod:  

Design 

Kvalitativ    

Etnografisk innehållsanalys 

Urval Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i Montreal som fört statistik över vårdpersonalens 

följsamhet till handhygien sedan 2013. Utifrån given data kunde studien genomföras 2015 och då 

lyfta fram två vårdavdelningar med högst presenterad följsamhet. Totalt 21 sjuksköterskor, 15 från 

kirurgisk avdelning och sex från palliativ avdelning deltog i studiens följande intervjuer. 

Datainsamling Observation pågick under cirka 3 timmar i veckan under två till tre månader på de två 

avdelningarna för att få en insikt i det dagliga arbetslivet och deras påverkan av följsamhet till 

handhygien för sjuksköterskorna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt och 

spelades in då sjuksköterskorna berättade om deras syn på preventiva åtgärder för vårdrelaterade 

infektioner på avdelning och svårigheter de upplevde genom applicering av nya åtgärder kopplat 

till följsamhet av handhygien. 

Dataanalys Insamlad data under intervjuerna transkriberades ord för ord och konversationer från 

observationsperioden skrevs ner för hand. All data kodades med ett databearbetningsprogram 

(QDA) för att sedan en innehållsanalys kunde sammanföras med hjälp av Pattons metod. En 

kvalitativ dataanalytiker konsulterades under 3 tillfällen för att säkra trovärdigheten av 

dataanalysens process och studien presenterades sedan för samtliga deltagare för godkännande.  

Det centrala begreppet för studien var positiva åtgärder som ledde fram till en förklaring av de två 

vårdavdelningarnas högre följsamhet till handhygien än övriga på sjukhuset 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats I resultatet framgick det ett flertal faktorer som påverkade följsamhet till handhygien som var både 

delade och specifika för de båda vårdavdelningarna. De gemensamma faktorerna var kunskap om 

vikten av handhygien som åtgärd för att förhindra vårdrelaterad infektion, professionens ansvar 

och uppmärksamhet gentemot patientsäkerheten, samt tillgång och tillgänglighet för 

handdesinfektionsmedel. Specifika faktorer som påverkade vårdavdelningarnas följsamhet till 

handhygien var det tydliga ledarskapet ifrån huvudansvarig sjuksköterska på den kirurgiska 

avdelningen med god återkoppling till vårdpersonalen. Sjuksköterskorna ifrån den palliativa 

avdelningen lyfte fram vikten av det medmänskliga bemötandet med patienten som innebar att 

skapa lugn och ro i en säker miljö var två faktorer som påverkade följsamheten till handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 95% 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens McInnes, E., Phillips, R., Middleton, S., & Gould, D. (2014). A qualitative study of senior hospital 

managers´ views on current and innovative strategies to improve hand hygiene. BMC Infectious 

Diseases, 14(611), 1471-2334. doi:10.1186/s12879-014-0611-3 

Land  

Databas 

Australien   

PubMed 

Syfte Att identifiera högre sjukhuschefers syn på nuvarande och innovativa strategier för att förbättra 

följsamheten till handhygien samt ifall individuella brister till följsamheten borde korrigeras 

genom disciplinära åtgärder. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Semistrukturerad intervju 

Urval Totalt 13 deltagare med chefsansvar inom hälso- och sjukvården med erfarenhet av WHO:s fem 

riktlinjer och patientsäkert arbete mellan 2-33 år uvaldes till att delta i studien på ett sjukhus i 

Sydney. Antalet deltagare lades medvetet till efter hand som studien pågick för att säkra sig om en 

bredd av åsikter kopplat till syftet.   

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer med fyra öppna frågor under 30 minuter spelades in och 

genomfördes med deltagare och en av studiens författare. Deltagarna fick möjlighet att ge sina 

förslag på förbättring av strategier eller förslag på nya sätt att förbättra följsamheten till 

handhygien. 

Dataanalys Intervjuerna avpersonifierades och transkriberades av det inspelade materialet ord för ord för att 

skapa en tematisk analys. Kodningen utvecklades genom upprepade läsningar av materialet av två 

forskare. En del återkommande tema identifierades av forskarna och andra av deltagarna. Urvalet 

från det transkriberade materialet följde fram till kodningen efter diskussion och dubbla 

genomgångar med två av studiens medlemmar. Citat från deltagarna togs med för att belysa det 

tematiska innehållet i studien. Tematisk analys av insamlad datatranskribering genom intervjuer 

visade på sju tema som reflekterade över både nya och modifierade strategier som påverkar 

följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sju tema identifierades i studien som kan påverka följsamheten till handhygien; kulturförändring 

på arbetsplats genom ett synligt ledarskap, ett förnyat budskap, sammankoppla WHO:s fem 

moment under hela vårdförloppet för patienten, relevant och återkopplingsbara revisionsresultat 

till vårdpersonal, patientens delaktighet och disciplinära åtgärder för vårdpersonalen vid bristande 

följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 95% 



BILAGA C  

 

Artikel 3 Kvalitativ/kvantitativ artikel 

 

 

Referens Al Salman, J. M., Hani, S., & de Marcellis-Warin, N. (2015). Effectiveness of an electronic hand 

hygiene monitoring system on health care workers´compliance to guidelines. Journal of infection 

and public health, 8, 117-126. doi: 10.1016/j.jiph.2014.07.019 

Land  

Databas 

Bahrain 

Pubmed 

Syfte Att utvärdera påverkan teknologi kan ha i sjukvården och identifiera potentiellt motstånd till 

innovationer 

Metod:  

Design 

Kvalitativ/kvantitativ 

Intervju samt observation med övervakningssystem 

Urval All vårdpersonal på två hjärtavdelningar. 

Datainsamling Under 28 dagar. Deltagarna informerades om studiens syfte samt att information behandlades 

konfidentiellt. Semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor, läkare, 

infektionskontrollpersonal, ledning, It-personal, patienter och familjer. Utförande av handhygien 

observerades med sensorer, vilka placerades ovanför varje säng. Automatiska tvål- och 

handspritspumpar installerades. 

Vårdpersonalen bar knappar (badges) vilka kommunicerade med sensorerna och pumparna via 

wifi. Knapparna signalerade till sensorn när vårdpersonalen var hos patienten och när pumpen 

användes signalerade den till knappen att handhygien utförts och knappen signalerade till sensorn 

att handhygien utförts. De handhygientillfällen som uppmärksammades av systemet var för och 

efter patientkontakt. Om tillfälle missats lös knappen röd och vibrerade som en påminnelse. 

Knapparna lämnades över vid slutet av varje arbetspass till nästa personal. Forskarna var 

närvarande vid varje skift för att kontrollera knapparnas funktion och placering samt för att 

intervjua vårdpersonalen. Efter den inledande veckan spelades intervjuerna in och de vanligaste 

förekommande frågorna sammanställdes till ett underlag för intervjuerna. 

Dataanalys Datan analyserades med systemets mjukvara 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien välkomnades först för att övergå i skepticism hos en del av deltagarna vilka 

inte  samarbetade optimalt och vissa ville inte bära knapparna. En del kände det som att systemet 

gav ledningen svepskäl för att övervaka dem. Bättre kommunikation om fördelarna med systemet 

som ett sätt att undvika smittspridning gjorde deltagarna mer positiva. Avdelning två visade större 

intresse och motivation till interventionen än avdelning ett där en del av vårdpersonalen kände sig 

övervakade. Totalt 15769 tillfällen för handhygien uppmättes av systemet på de två avdelningarna. 

Första dagen var följsamheten på avdelning ett ca 60% för att på sista dagen öka till ca 70% med 

ett genomsnitt på 63%.  Motsvarande på avdelning två var 60% och 85% med ett snitt på 75%. 

Sammantaget på båda avdelningarna hade morgonpasset minst följsamhet och nattpasset högst. 

Pumpen med handsprit användes 79% av tillfällena och tvålen 21%. Läkare hade 60% följsamhet 

och ssk 69%. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 70 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4  Kvantitativa artiklar 

 

 

 

Referens Arai, A., Tanabe, M., Nakamura, A., Yamasaki, D., Muraki, Y., Kaneko, T., … Ito, M. (2016). 

Utility of electronic hand hygiene counting devices for measuring physicians´ hand hygiene 

adherence applied to outpatient settings. American journal of infection control, 44, 1481-1485. 

doi: 10.1016/j.ajic.2016.08.002 

Land  

Databas 

Japan 

Pubmed 

Syfte Att utvärdera användning av mätning av handhygien med elektronisk räknare i öppenvård och 

effekten av feedback på läkares beteende gällande handhygien 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

Urval 280 läkare på sjukhusmottagning på ickekirurgiska avdelningar. 

Datainsamling 130 pumpräknare installerades på varje skrivbord på tre olika våningar på ett sjukhus. Den 

elektroniska pumppräknaren placerades i undersökningsrummet under handspritspumpen som 

endast användes av läkaren, vilken skickade information trådlöst till en dator, vilken då atomatiskt 

beräknar hur mycket handsprit som använts. Information om antalet patienter hämtades från 

besöksstatistiken. Studien pågick i tre månader inklusive en månad med baselinemätning 

Dataanalys Statistisk analys med SPSS version 22. Kategoriska variabler jämfördes med Pearsons ꭓ² test. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vid baseline mätning var följsamheten 10.7 %, efter en månad och feedback 13.2%, efter 

feedback och vid studiens slut hade den ökat till 18.2% 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 74% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Chen, J. K., Wu, K. S., Lee, S., Lin, H. S., Tsai, H. C., Li, C. H., … Chen, Y. S. (2016). Impact of 

implementation of the World Health Organization multimodal hand hygiene improvement strategy 

in a teaching hospital in Taiwan. American journal of infection control, 44, 222-227. 

doi:1016/j.ajic.2015.10.004  

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Att bedöma påverkan av införandet av WHO:s förbättringsstrategi av följsamhet till handhygien 

på flertal indikatorer, inkluderat statistisk följsamhet till handhygien och vårdrelaterade 

infektioner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Kvasiexperimentell  

Urval Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i södra Taiwan med 2463 anställda vårdpersonal, 

varav 542 läkare, 1197 sjuksköterskor, 514 biomedicinsk tekniker och 215 undersköterskor. 

Datainsamling Under 2010-2011 genomfördes en före och efter studie genom interventionskampanj av WHO:s 

förbättringsstrategi med fem steg som pågick före införandet av interventionen mellan två till fyra 

månader (organisations förberedelser, baslinjemätning och värdering, visuella åtgärder i 

sjukhusmiljön, uppföljning och utvärdering genom frågeformulär, utvärdering av kostsamhet och 

ekonomisk besparing av kampanjen). Studien genomfördes sedan med fem strategier 

(systemåtgärder i organisationen, träning och utbildning av ledare och vårdpersonal, utvärdering 

och återkoppling varje månad, visuella påminnelser, samt ledningens påverkan att skapa ett 

säkerhetsklimat i organisationen) som skulle påverka vårdpersonalens följsamhet. 

Infektionskontrollanter registrerade förekomst av VRI före och efter intervention. 

Dataanalys Mellan juni 2010 och september 2011 observerades totalt 7232 tillfällen efter WHO:s fem 

tillfällen av följsamhet till handhygien. Insamlad data jämfördes med chi2-test och analyserades 

genom det medicinskanalytiska verktyget SPSS (version 18). Resultatet ansågs vara statistiskt 

signifikant ifall p-värde var mindre än 0,05. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Efter införande av interventionen sågs en generell ökning efter 12 månader av följsamheten till 

WHO:s fem tillfällen för handhygien inom alla yrkesgrupper från 62,3 % till 73,3 % (p < 0,01). 

efter tolv månader med störst signifikat ökning av sjuksköterskor (69,1 % till 81,2 %) följt av 

läkare (35,5 % till 51,7 %). Mätningar av generellt förekommande infektioner som kunde vara 

vårdrelaterade sjönk under studien från 3,7 % till 3,1 % (p < 0,05). Efter interventionen ökade 

antalet desinfektionsmedel hållare från 885 till 1995 som strategiskt placerades i patientnära 

miljöer på allmänna vårdavdelningar.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Diwan, V., Gustafsson, C., Klintz, S. R., Joshi, S. C., Sharma, M., Shah, H., Pathak, A., ... Stålsby 

Lundborg, C. (2016). Understanding healthcare workers self-reported practices, knowledge and 

attitude about hand hygiene in a medical setting in rural India. Public Library of Science one, 

11(10). doi: 10.1371/journal.pone.0163347 

Land  

Databas 

Indien 

PubMed 

Syfte Att beskriva självrapporterat utövande av och utvärdera kunskap och attityder om handhygien 

bland vårdpersonal på ett landsbygdssjukhus i Indien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

Urval All vårdpersonal, instruktörer och föreläsare samt studenter på universitetssjukhuset. 

Inklusionskriterier var att deltagarna arbetade på sjukhuset, var involverade i utbildning av 

studenter eller var studenter. Deltagande var anonymt. 

Datainsamling Deltagarna, totalt 489 individer fick information om projektet och avsikten med studien, varav 

53% (259 st) svarade på enkäten. Datainsamlings-instrumentet bestod av flervalsfrågor och 

byggde på WHO:s riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvården Några frågor lades till 

från experter på infektionskontroll och efter resultat från en tidigare studie. Frågeformuläret 

förtestades för validitet. Därefter skapades två olika frågeformulär: ett för deltagare utan 

patientkontakt och ett för deltagare med. Båda formulären hade fokus på kunskap och attityder till 

handhygien. I frågefortmuläret som riktades till deltagare med patientkontakt fanns även frågor 

rörande självskattad följsamhet. 

Dataanalys Den insamlade datan lades in i dataprogrammet EpiData och därefter användes IBM SPSS för att 

analysera denna. Svaren kategoriserades efter yrkesgrupp. Data om självskattad följsamhet, 

kunskap om när handhygien ska utföras och uppskattad risk för överföring av smitta analyserades 

utifrån WHO:s ”five moments for hand hygiene” vilket resulterade i 14 punkter plus två punkter 

om handskanvändning, sammanlagt 16 punkter. Sex punkter kategoriserades under moment ett 

(före direktkontakt med patient), två punkter under moment två (efter kontakt med patienter 

moment två (före rent arbete), tre punkter under moment tre (efter exponering av kroppsvätska), 

två under moment fyra (efter direkt patientkontakt) och en punkt under moment fem (efter 

direktkontakt med patient). Ett självskattningsresultat för utförande av handhygien beräknades 

fram per deltagare till de 16 punkterna. ”Alltid” fick ett poäng, ”ibland” fick 0.5 poäng och 

”aldrig” noll poäng. 

Bortfall 47% 

Slutsats Kunskapen om när handhygien ska utföras var hög även om det finns kunskapsluckor gällande 

WHO:s ”five moments”. Följsamheten varierade gällande de olika tillfällena. Av svaren framkom 

det att 95% utförde handhygien för att skydda sig mot smitta och 94% för att undvika sprida 

smitta mellan patienter. Mer än 50% uppgav att de alltid utförde handhygien utom före direkt 

patientkontakt och mellan kontakt med olika patienter. 10% utförde aldrig handhygien. 

Huvudorsaker till att inte utföra handhygien uppgavs vara tidsbrist på grund av hög arbetsbörda, 

ojämn vattentilllgång, uppkomst av akuta situationer, ej tillgång till handfat, otillgängligt material. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Farhoudi, F., Dasgti, A., Davani, M., Ghalebi, N., Sajadi, G., & Taghizadeh, R. (2016). Impact of 

WHO Hand Hygiene Improvement Program Implementation: A Quasi-Experimental Trial. 

BioMed Research International. doi: 10.1155/2016/7026169 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Att bedöma effekten av införandet av WHO:s strategi genom upprepad utbildning till förbättrad 

följsamhet av handhygien för vårdpersonalen på ett universitetssjukhus i ett utvecklingsland. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell  

Urval Genom ett randomiserat urval utifrån 54 avdelningar där alla medicinska områden ingick valdes 

14 avdelningar ut till studien. 

Datainsamling Pågick ett år (2014-2015), på 14 avdelningar. Studien delades upp i fem steg, med utgångspunkt 

från WHO:s strategi för följsamhet till handhygien; organisations förberedelser, baslinje mätning 

och värdering, genomförande av intervention, uppföljning och utvärdering, vidare planering och 

repitition av cykeln. Observation av vårdpersonalens följsamhet fokuserade på WHO:s fem 

tillfällen till god handhygien. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med verktyget för medicinsk statistik (SPSS, version18) och 

konstaterad signifikant skillnad i studiens resultat ansångs vara p-värde under 0,05.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Efter intervention steg vårdpersonalens följsamhet till handhygien med en generell ökning från 

29,8 % - 70,98 %. En signifikant förbättring visades hos sjuksköterskor och läkare (p<0,001). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Fuller, C., Besser, S., Savage, J., McAteer, J., Stone, S., & Michie, S. (2014). Application of a 

theoretical framework for behavior change to hospital workers’ real-time explanations for 

noncompliance with hand hygiene guidelines. American Journal of Infection Control, 42, 106-

110. doi:10.1016/j.ajic.2013.07.019 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Att undersöka vårdpersonals orsaker till icke- följsamhet av riktlinjer för handhygien med hjälp av 

beteendeteorin “Theoretical Domains framework” för att samla information till framtida studie. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie med randomiserande klinisk prövning 

Urval Data som insamlats från elva intensivvårdsavdelningar och tjugotvå akutvårdsavdelningar för 

äldre- och allmänsjukvård på tretton sjukhus från England och Wales. Föremål för studien var 

sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. 

Datainsamling Ansvariga för datainsamlingen utgjordes av infektionssjuksköterskor, specialist- och 

grundutbildade sjuksköterskor. 

Samtal med vårdpersonal, som vid varje tillfälle av sämre följsamhet fick förklara anledningen för 

en avdelningssjuksköterska, som dokumenterade detta i realtid på formulär för uppföljning. 

Dataanalys De insamlade svaren klassificerades i tolv standardiserade beteendeområden som tagits fram av 

den ansvariga forskningsgruppen. Förklaringarna för brist på följsamhet tolkades individuellt av 

två medlemmar i denna grupp. Oenigheter diskuterades och ibland fick en tredje medlem 

involveras för att diskutera vidare tills enighet uppnåtts. 

Efter detta undersökte ytterligare två medlemmar av gruppen data som kunde visa olika teman, 

vilka sedan delade in vårdpersonalens förklaringar i individuella områden. Här använde man åter 

diskussioner tills enighet var nådd. Ett ramverk för tolkning skapades, där varje förklaring 

tolkades individuellt och åter fördes en diskussion tills enighet uppnåtts. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det största område som påverkade följsamheten var; minne/uppmärksamhet/beslutsfattande; vilket 

kunde kopplas till icke följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Giordani, A. T., Sonobe, H. M., Ezaias, G. M., Valerio, M. A., & Andrade, D. (2014). The nursing 

team’s compliance with hand hygiene: motivational factors. Rev Rene, 15(4), 559-568. doi: 

10.15253/2175-6783.2014000400002 

Land  

Databas 

Brasilien 

Cinahl 

Syfte Att identifiera faktorer som motiverade vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien 

på ett sjukhus i Londrina, Brasilien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 135 vårdpersonal deltog i studien med mer än ett års arbetserfarenhet på ett mellanstort sjukhus i 

Brasilien under två månaders tid. För inkluderas i studien krävdes att deltagarna hade arbetat mer 

än ett år inom yrket och att de skulle vara aktiva dvs. vara i tjänst under perioden då studien 

genomfördes. De som hade frånvaro på grund av sjukledigheten eller semester gallrades bort från 

studien. 

Datainsamling Studien pågick under två månader och utfördes av två forskare, varav en ingick i vårdteam på det 

studerade sjukhuset. Frågeformulär fylldes i av deltagarna. Frågorna hade två huvudområden med 

sex underkategorier baserade på Two-Factory teorin och WHO:s riktlinje till handhygien. Varje 

fråga hade fem val och deltagarna fick svara på alla frågor med en siffra. 

Dataanalys Insamlad data sammanställdes i Excel och analyserades i Statistical Package for the Social 

Sciences Program (SPSS) version 16.0. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien visade att majoriteten av vårdpersonalen ansåg att motiverande faktorer gällande 

följsamhet till riktlinjer för handhygien var intresse för arbetet, möjlighet till flexibilitet i 

prioritering av vårdinsatser. Cirka en tredjedel av vårdpersonalen uppgav motiverande faktorer 

som självförverkligande och bekräftelse och att vara tillfreds med sig själv, både privat och i sitt 

yrkesliv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 72% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hoffman, M., Sendlhofer, G., Pregartner, G., Gombotz, V., Tax, C., Zierler, R., & Brunner, G. 

(2018). Interventions to increase hand hygiene compliance in a tertiary university hospital over a 

period of 5 years: An iterative process of information, training and feedback. Journal of Clinical 

Nursing, 28, 5-6. doi: 10.1111/jocn.14703 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Att undersöka ifall en upprepande process av information och utbildning i kombination med 

återkoppling till vårdpersonal och organisationens ledning kunde förbättra följsamheten till 

handhygien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Observationsstudie med interventioner under 5 år 

Urval Sammanlagt 6009 vårdpersonal på 49 avdelningar (kirugisk och icke-kirurgisk) under fem år. 

Datainsamling Observationer genomfördes en gång om året under fem år.   

Alla fem tillfällen enligt WHOs riktlinjer delades upp och observerades av samma observatör på 

en och samma avdelning under hela studien. 

Dataanalys Efter insamlad data genom observation med direkt återkoppling från observatören till 

vårdpersonal, dokumenterades resultatet genom ett digitalt verktyg; ”National Reference Centres 

for Surveillance” (NRZ). Dokumentationen sammanställde observationstillfällena och sände 

resultat till organisationens ledning. All analys utfördes med statistikprogrammet R version 3.4.2. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Efter WHO kampanj med ökad utbildning och involvering av ledarskap steg följsamheten på 

avdelningarna (kirurgisk och icke kirurgisk)från 2013-2017 11,6 % respektive 15,8 %. En generell 

ökning av vårdpersonalens följsamhet till WHO:s fem moment för god handhygien sågs på alla 

avdelningar ifrån 81,9 % till 94 % (p < 0,002). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

Referens Kirk, J., Kendall, A., Marx, J. F., Pincock, T., Young, E., Hughes, J. M., & Landers, T. (2016). 

Point of care hand hygiene-where´s the rub? A survey of US and Canadian health care workers´ 

knowledge, attitudes, and practices. American Journal of Infection Control, 44, 1095-

101.doi:10.1016/j.ajic.2016.03.005  

Land  

Databas 

USA och Kanada 
Pubmed 

Syfte Att jämföra kunskap om och attityder till handhygien hos vårdpersonal i patientnära arbete, mellan 

USA och Kanada. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval Enkäterna i denna studie genomfördes genom att via e-post bjuda in 4807 legitimerade läkare och 

legitimerade sjuksköterskor i båda länderna att svara på frågor för att komma vidare till en online 

enkäten. De legitimerade läkarna och sjuksköterskorna skulle vara involverade i kliniskt arbete 

med minst 50 procent direkt patientkontakt. De skulle ha god förmåga att förstå och skriva det 

engelska språket, och registrerades i ett företag som arbetar med datainsamling till enkäterna. 

Datainsamling 200 läkare och sjuksköterskor från USA och 150 från Kanada gav fullt svar på enkäten. Det finns 

två delar i enkäten, först en introduktion om WHO:s riktlinjer för handhygien och den andra delen 

bestod av 32 frågor, vissa var flervalsfrågor och vissa ja/nej frågor. 

Dataanalys Två grupper i dataanalysen, USA(n=200) och Kanada(n=150). Deltagarnas ålder, kön, 

utbildningsnivå och antal år på arbetsplatsen ingick i varje grupp. Student t-test användes i studien 

för att presentera data på intervallnivå. 

Bortfall Av de 4807 deltagare som bjöds in till att svara på enkäten föll 4457 deltagare bort på grund av de 

antingen inte uppfyllde kraven eller att de själva valde att inte fullt ut besvara enkäten. 

Slutsats Deltagaren från båda länder tyckte att några av de betydande hindren till att hålla god handhygien 

var att torkmaterial för handtvätt, handdesinfektion och även handfat inte var placerade på 

praktiska ställen. Tillgång till material för handtvätt och handdesinfektion var också ett hinder. 

Studien visade även att vissa av deltagaren föredrog att tvätta händerna med tvål och vatten 

framför att använda desinfektionsmedel pga att de hade en föreställning om att händerna skulle 

blir torra eller skadade vid användandet av desinfektionsmedel. Kunskapsmässigt var de 

kanadensiska deltagarna bättre än de amerikanska gällande WHO:s 5 moment riktlinjer för 

handhygien. De amerikanska deltagarna var mer bekanta med Centers for Disease Controls 

riktlinjer för handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

Referens Monsalve, M. N., Pemmaraju, S. V., Thomas, G. W., Herman, T., Segre, A. M., & Polgreen, P. M. 

(2017). Do Peer Effects Improve Hand Hygiene Adherence among Healthcare Workers? Infect 

Control Hosp Epidemiol, 35(10), 1277-1285. doi: 10.1086/678068 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att identifiera om följsamhet till handhygien påverkades av det sociala nätverket, mer specifikt 

om närvaro av annan vårdpersonal kunde påverka följsamheten till handhygien positivt.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

Urval Läkare, sjuksköterskor och intensivvårdspersonal som arbetade på en intensivvårdsavdelning med 

20 sängar på ett stort universitetssjukhus. 

Datainsamling Ett automatiskt system för övervakning för att avläsa om vårdpersonal utförde handhygien när de 

gick in och ut ur en patients rum och att uppskatta var eller hur nära annan vårdpersonal befann sig 

under tiden. Denna övervakning utfördes med trådlösa sensorer för att mäta hur långt ifrån andra 

kollegor befann sig i förhållande till hur stor följsamheten till handhygien var. Sensorer 

registrerade även handspritsanvändningen. Den sensorbärande vårdpersonalen delades in i tre 

grupper, läkare, sjuksköterskor och intensivvårdspersonal och de valdes slumpmässigt ut inom 

varje grupp och fick vara anonyma. 

Dataanalys Ett tillfälle definierades som en ”möjlighet till handhygien”, när vårdpersonal gick in eller ut ur en 

patients rum. Om sensorn både uppfattade en möjlighet till handhygien och handdesinfektions 

pumpmätaren aktiverades, ansågs handhygien vara utförd. Både möjlighet och aktivitering av 

pump skulle svara mot samma individ och utföras inom trettio sekunder efter att samma 

vårdpersonal registrerats i närheten av en patients rum. 

Ett poängsystem utvecklades för att påvisa hur närheten av annan vårdpersonal hade positiv effekt 

på följsamheten. Sum of received signal strength index (SRSSI) innebar mätning av antalet 

sensorbärande vårdpersonal i rummet, som visade hur många av vårdpersonalen som vistades i 

närheten av varandra och hur det påverkade följsamheten till handhygien. Mätning gjordes av 

sambandet mellan sociala variabler och följsamhet genom att använda linjär regression. 

 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Efter tio dagars observation, var följsamheten till riktlinjer för handhygien 27%. 25% när 

vårdpersonal gick in patientens rum och 28% när de lämnade. Följsamhet till handhygien sågs 

vara högre när annan vårdpersonal fanns i närheten. Nattskiftet hade högre följsamhet än dagskift 

och sjuksköterskors följsamhet var högre än läkares. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens O´Donoghue, M., Ng, S., Suen, L., & Boost, M. (2016). A quasi-experimental study to determine 

the effects of a multifaceted educational intervention on hand hygiene compliance in a 

radiography unit. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 5(36). doi: 10.1186/s13756-

016-0133-4 

Land  

Databas 

Hong Kong 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av en intervention med fokus på kunskap och attitydförändring för att 

förbättra följsamheten till handhygien för vårdpersonalen på en röntgen avdelning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentel 

Urval All heltidsanställd vårdpersonal på en röntgenavdelning, i patientnära arbete och utan allergi mot 

handdesinfektionsmedel, som var villiga att delta tillfrågades. 76 röntgensjuksköterskor, 17 

sjuksköterskor och nio undersköterskor deltog 

Datainsamling Studien pågick under 20 veckor och bestod av en baslinjemätning genom observation av 

följsamhet till riktlinjer för handhygien under 3 veckor följt av intervention under två månader och 

sedan avslutande observation igen. Deltagarnas besvarade anonymt frågeformulär före och efter 

interventionen 

Dataanalys Demografiska egenskaper utvärderades med Pearson chi2-test. 

Frågeformulären kategoriserade deltagarnas svar efter ett siffersystem, utifrån deras kunskap och 

attityd till följsamhet till handhygien där noll stod för brist på kunskap eller mycket negativ attityd 

och fem för hög kunskap eller hög positiv attityd. Medianvärde på 25 och 75 % kvartiler 

framkom. Den observerade följsamheten före och efter intervention använde chi-två-test och 

siginifikant skillnad visades (p < 0,05). 

Bortfall Av studiens 102 deltagare slutförde 85 det anonyma frågeformuläret i början av studien och 76 

avslutade frågeformuläret i slutet av studien. 

Slutsats Interventionsprogramet enligt WHO:s strategi ledde till en generell ökning inom alla 

yrkesgrupper. Sammankoppling mellan observation och frågeformulär kunde inte genomföras på 

grund av det anonyma deltagande till frågeformuläret. Den inledande observationen visade att 62 

av 214 potentiella tillfällen till utförd handhygien med en generell följsamhet inom alla 

yrkesgrupper till 29 % . Följsamhet till riktlinjer för handhygien före och efter patientkontakt steg 

efter intervention med en generell ökning av vårdpersonalen till 23 % (p<0,012). Röntgen 

sjuksköterskor och undersköterskor gjorde den högsta ökningen till förbättrad följsamhet. 

Grundutbildade sjuksköterskor gjorde inte en signifikant ökning av sin följsamhet före och efter 

intervention i studien. Analys av svaren från frågeformulär visade på att övervägande god 

grundkunskap redan fanns att tillgå hos vårdpersonalen med viss förbättring i avseendet att förstå 

vikten av god handhygien som påverkar patientens hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94%   



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

 

 

 

 

 

Referens Oliveira, A. C., & Pinto, A. S. (2018). Patient participation in hand hygiene among health 

professionals. Rev Bras Enferm, 71(2), 259-264. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0124 

Land  

Databas 

Brasilien 

Pubmed 

Syfte Att undersöka vårdpersonals uppfattningar och attityder om patienter som deltar i handhygien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 150 vårdpersonal i tre grupper svarade individuellt på frågeformulär på arbetsplatsen. Läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor med nio års genomsnittlig arbetserfarenhet, genomsnittlig 

ålder var 35, 74,7% var kvinnor. All vårdpersonal var utbildad och arbetade på medicin- och 

kirurgavdelningar, samt arbetade med direkt patientkontakt. I urvalet hade vårdpersonal gallrats 

bort som varit lediga på grund av sjukfrånvaro eller annan ledigheten under perioden då studien 

genomfördes. 

Datainsamling Frågeformulär vilket bestod av 5 delar, frågorna rörde vårdpersonalens uppfattning om relationen 

mellan vårdrelaterade infektioner och handhygien, vårdpersonalens kunskap om handhygien och 

uppfattningar om följsamheten till handhygien.    

Dataanalys Insamlad data analyserades med datorprogram Statistical Package for Social Sciences program 

(SPSS). Genom beskrivande statistik sammanfattande man den inhämtade datan. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats 90% av deltagarna ansåg att följsamheten av handhygien kunde minska vårdrelaterade infektioner. 

94,7% av deltagarna ansåg att det var viktigt att utföra handhygien innan och efter patientkontakt 

för att förebygga infektion. Det fanns fler deltagare som föredrog att tvätta händer med vatten och 

tvål än handdesinfektion med alkohol. Det fanns flera anledningar till att man valde tvål och 

vatten över användandet av handdesinfektion och anledning som flertalet rapporterade var att det 

var ett mer effektivt och smidigt sätt att tvätta händerna på, följt av anledningar som praktiska skäl 

samt slutligen följt av anledningen att man gjorde det av gammal vana. 83.3% av deltagare tyckte 

att det skulle öka vårdpersonalens följsamheten till handhygien om patienter kunde påminna 

vårdpersonalen om handhygien men 48% skulle känna sig obekväma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% 



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

 

 

 

 

Referens Pong, S., Holliday, P., & Fernie, G. (2018). Effect of intermittent deployment of an electronic 

monitoring system on hand hygiene behaviours in health care workers. American Journal of 

Infection control, 1-5. doi: 10.1016/j.ajic.2018.08.029 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av oregelbunden aktivering av elektroniskt övervakningssystem på 

vårdpersonalens utförande av handhygien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Elektonisk observation 

Urval Vårdpersonalen på rehabiliteringsavdelningen där studien gjordes. 

Datainsamling Vårdpersonalen tilldelades elektroniska smarta knappar (”smart badges”). Dessa kommunicerar 

med låg infraröd ljussignal med elektroniska räknare i sprit- och tvålpumparna samt med 

monitorer i alla övervakade zoner, salarna inkluderat. 111 väggmonterade sprit- och tvålpumpar 

utrustades med kontroller.  Knapparna ger påminnelse till vårdpersonalen genom vibration när 

handhygien-tillfälle missats. Ett tillfälle räknas som missat när vårdpersonalen gått in eller ut ur en 

sal utan att handhygien utförts inom en viss tid. Knapparna togs på i början av varje arbetspass och 

lämnades vid slutet. Systemet aktiverades tre gånger med sex månaders intervall och varje 

aktivering varade i fyra veckor. Pumpräknarna fortsatte räkna genom hela studien. 

Dataanalys Systemet räknar ut utförandet genom att dela antal handhygien som utförs inom en minut innan 

eller 20 sekunder efter inträde i eller utträde ur en övervakad zon dividerat med totalt antal inträde 

och utträde (= tillfällen för handhygien). Enkel linjär regression användes för att utvärdera 

effekten av tid, mätt varje vecka i 56 veckor, av utförande av handhygien och personaldeltagande. 

Det samlade utförande av handhygien beräknades på varje enhet. Deltagandet beräknades på 

procent av använda knappar jämfört med antalet knappar som användes första veckan. Den första 

veckan av aktivering av systemet mättes och användes som baseline-mätning. Analys av 

variations-skillnad användes för att uppfatta skillnad mellan de tre aktiveringarna. Multipla 

variationsjämförelser med one way analys. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vid varje aktivering av systemet sågs en signifikant ökning av användandet av tvål- och 

handspritspumparna i patientrummen och de placerade i korridoren, av vårdpersonalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 70% 



BILAGA C  

 

Artikel 16 

 

 

 

 

Referens Sadule-Rios, N., & Aguilera, G. (2017). Nurses´ perception of reasons for persistent low rates in 

hand hygiene compliance. Intensive and critical care nursing, 42, 17-21. doi: 

10.1016/j.iccn.2017.02.005 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utforska sjuksköterskors upplevelse av anledningen till ihållande låg grad av följsamhet till 

handhygien på intensivårdsavdelning och deras rekommendationer för förbättring 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

Urval Bekvämlighetsurval. Heltidsarbetande dag- eller nattarbetande intensivvårdssjuksköterskor 

tillfrågades om att delta i studien. De som svarade ja gavs en kopia av frågeformuläret. 

Datainsamling Studien pågick under en månad. Frågeformuläret innehöll 18 flervalsfrågor samt två öppna frågor 

med möjlighet att förklara de mest hindrande faktorerna och ge förslag på förbättringsåtgärder. 

Formuläret besvarades anonymt och lämnades därefter i en låst låda. Efter detta hade inte 

forskarna vidare kontakt med sjuksköterskorna. Forskarna tömde lådan efter varje arbetspass. 

Enkäten besvarades av 47 sjuksköterskor. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att sammanfatta svaren med SPSS, version 23.0. Innehållet av 

svaren från de öppna frågorna summerades och analyserades baserat på upprepning och antal svar. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Huvudanledningar till låg följsamhet till riktlinjer för handhygien som framkom i studien var hög 

arbetsbelastning och underbemanning, svårighet att ta på handskar när händerna är våta, tvättfat 

svårt att nå, produkterna olägligt placerade, hudirritation, brist på lämpliga hygienprodukter 

och  avsaknad av hudvårdsprodukter. Den vanligaste förekommande orsaken var att det inte fanns 

handfat utanför salarna och avsaknad av handfat. Den öppna frågan där sjuksköterskorna fick 

utrymme att förklara sin syn på de huvudproblem för följsamhet som finns besvarades av 25 

studiedeltagare. Det framkom att olägligt placerade tvättfat, brist på tvättfat och tidsbrist 

var  huvudorsak. Förslag på förbättringsåtgärder gavs av 32 sjuksköterskor och dessa var att 

placera handsprit på ställe som är lätt att nå, lämpligen vid handskarna, nära patientsalen, i salens 

ingång, på samma ställe alla salarna, placera handfat på sjuksköterskreceptionen och andra 

lämpliga ställen, tillgång till bra hudvårdsprodukter, utbildning för familjer, patienter och läkare, 

fler kollegor för att få mer tid, placera ut visuella påminnelser om handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% 



BILAGA C  

 

Artikel 17 

 

 

 

 

 

 

Referens Yanke, E., Moriarty, H., Carayon, P., & Safdar, M. (2018). A qualitative, interprofessional 

analysis of barriers to and facilitators of implementation of the Department of Veterans Affairs’ 

Clostridium difficile prevention bundle using a human factor engineering approach. American 

Journal of Infection Control, 46, 276-284. doi:10.1016/j.ajic.2017.08.027 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Att undersöka vad som hindrande, respektive främjade att arbeta enligt det arbetssystem som den 

amerikanska regeringen tagit fram för att förebygga en infektion av Clostridium difficile infektion 

(CDI). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanaly 

Urval Fyra fokusgrupper bestående av läkare, allmänläkare, sjuksköterskor och tekniker som jobbade på 

samma sjukhus. Deltagarna fick instruktioner att identifiera hinder samt det som främjande 

användandet av arbetssättet för att förebygga CDI infektion genom att svara på öppna frågor, där 

svarens spelades in. 

Totalt 22 stycken deltagare för alla fyra grupperna. 

Datainsamling Fyra grupper med deltagare i respektive grupp fick svara på frågor kring CDI 

infektionsprevention. Deltagarna blev inbjudna via e-post. Öppna frågor som diskuterades i de 

olika grupperna spelades in. 

Dataanalys Det inspelade material blev transkriberat till text och identifierande information 

avanonymiserades. Texten organiserades och strukturerades för vidare behandling och 

presentation. Svaren kodades och rangordnades och trovärdighet i svaren bedömdes. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Flera anledningar dök upp bestående av både hinder och främjande faktorer till följsamhet av 

arbetssättet med att förebygga CDI infektioner. Det som underlättade var snabba test av CDI för 

snabb diagnostik. Hinder för god följsamhet till handhygien var att tvättställen var för få i antal, 

deras dåliga placering samt att de var nedskräpade 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79% 



BILAGA C  

 

Artikel 18 

 

 

Referens Zhang, S., Kong, X., Lamb, K.V., & Wu, Y. (2018). High nursing workload is a main associated 

factor of poor hand hygiene adherence in Beijing, China: An observational study. International 

journal of nursing practice, doi: 10.1111/ijn.12720 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Att genom direktobservation undersöka om sjuksköterskans arbetsbörda påverkar följsamheten till 

handhygie samt att undersöka om sjuksköterskor föredrar handtvätt med tvål eller 

handdesinfektionsmedel. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

Urval 64 sjuksköterskor och undersköterskor anställda på fyra olika avdelningar (neurologi, hjärt, allmän 

och thorax) på ett universitetssjukhus i Beijing som ville delta i studien vilken utfördes 64 dagar, 

utspridda på ett halvår. En sjuksköterska valdes slumpvis ut på morgonen för att observeras under 

dagen. 

Datainsamling Alla observationer gjordes av samma person, på dagpass, under åtta h. Deltagarna var ovetande 

om anledningen till observationen. Arbetsbörda per arbetspass räknades ut genom att observatören 

mätte med stoppur all tid som lades på direkt eller indirekt omvårdnad. För att analysera 

arbetsbördans effekt på handhygien delades deltagarna i tre grupper baserat på arbetat pass (8-16, 

8-17 eller 8-18). Arbetsbördan räknades ut genom att all direkt och indirekt patientkontakt mättes 

med tidtagarur av observatören under 8h. 

Dataanalys Statistikprogrammet som användes var SPSS 21.0. Jämförelse mellan grupper gjordes med T-test 

och one way analysis för arbetstid. Kategorisk data beskrevs med frekvens och procent. Chi2test 

eller Fisher´s exact test användes för att avgöra samband mellan följsamhet till handhygien och 

arbetsbörda och demografisk data. Spearmans test användes för att undersöka samband mellan 

följsamhet till handhygien och arbetsbörda, arbetspass och avdelning. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det sågs ett samband mellan hög arbetsbelastning och minskat följsamhet av handhygien på de 

olika avdelningarna med lägst resultat på den allmänna avd. där arbetsbördan var störst (7.2 h av 

de åtta observerade timmarna). Det framkom även att sjuksköterskorna föredrog att tvätta 

händerna med handtvål framför handsprit trots att handsprit tog hälften så lång tid att använda (35 

mot 69 sekunder). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 72% 
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