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Sammanfattning:  Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste förekommande 

komplikationerna inom svensk sjukvård. Den drastiska ökningen 

av multiresistenta bakterier ökar sannolikheten för att insjukna i en 

multiresistent vårdrelaterad infektion och aktualiserar därmed 

problemet med den bristande följsamheten till handhygien. För att 

lyckas med att minska vårdrelaterade infektioner krävs en optimal 

följsamhet till handhygien, då handhygien anses vara det i särklass 

effektivaste sättet att förhindra smittspridning. Forskning pekar 

dock i motsatt riktning och visar en genomsnittlig följsamhet på 40 

procent. En litteraturstudie utfördes med syfte att utifrån the 

Theory of Planned Behaviour belysa de faktorer som påverkar 

vårdpersonalens följsamhet till handhygien. Resultatet visar att 

kunskap påverkar vårdpersonalens föreställningar om, och ökar de 

positiva attityderna till handhygien. Vårdkulturen påverkar 

vårdpersonalens subjektiva normer vilket har både positiv och 

negativ inverkan på följsamheten. Tid och fysiska 

omgivningsfaktorer är betydelsefulla för personalens uppfattning 

om sin egen förmåga att utföra handhygien. Ingen av dessa 

påverkansfaktorer kan dock ensam stå som en förklaring till det 

handhygieniska beteendet eller ensam utgöra en åtgärd för att 

optimera följsamheten. Mer kvalitativ forskning är önskvärd inom 

området för att identifiera nya faktorer som påverkar följsamheten 

och ökar förståelsen för vårdpersonalens handhygieniska beteende. 
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Abstract:   Health care-associated infections are one of the most common 

complications in Swedish health care. The dramatically increase of 

multiresistant microbes enhance the probability to catch a 

multiresistant health care-associated infection and therefore put the 

insufficient rate of hand hygiene compliance in the light. Hand 

hygiene is considered to be the most effective way of preventing 

cross infections. To achieve a reduction in health care-associated 

infections; hand hygiene must reach an optimal compliance rate. 

Previous research shows a compliance rate of 40 percent. A 

literateur review was chosen as method with the aim of using the 

Theory of Planned Behaviour to illustrate factors influencing the 

rate of hand hygiene compliance in health care settings. The result 

shows knowledge as a factor influencing health care workers 

conceptions of hand hygiene practice and the culture affects their 

subjective norms which have both positive and negative effect on 

hand hygiene behavior. Time and factors in the surrounding 

environment also have importance for health care workers 

thoughts about their own ability to perform hand hygiene. None of 

these factors can alone explain the hand hygiene behavior of health 

care workers or by it self work as a key to optimize hand hygiene 

compliance rate. More qualitative research on this subject in order 

to identify new factors influencing hand hygiene compliance rate 

is desirable. This would increase the understanding of health care 
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Inledning 

Handhygien är det enskilt bästa sättet att förhindra vårdrelaterade infektioner (World 

Health Organization [WHO], 2008; Socialstyrelsen, 2006; Storr & Clayton-Kent, 2004; 

Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2002; Ericson & Ericson, 2002). 

Trots detta säkra samband visar forskning (CDC, 2002) att vårdpersonal har en 

bristande följsamhet till god handhygien. Inom svensk sjukvård är vårdrelaterade 

infektioner en av de vanligaste förekommande komplikationerna (Socialstyrelsen, 2006) 

och beräknas drabba 11 % av de patienter som vårdas på sjukhus (Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2008). Detta leder till ekonomiska förluster för samhället och 

orsakar ett onödigt lidande för de individer som drabbas (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Vårdrelaterade infektioner är inte enbart ett uppmärksammat problem i Sverige utan 

även ett internationellt hot mot patientsäkerheten (WHO, 2008; Socialstyrelsen, 2006). 

Mot bakgrund av detta har WHO skapat en allians, World Alliance for Patient Safety, 

som under projektnamnet Clean Care is Safe Care arbetar mot målet att reducera 

infektioner som uppkommer i samband med vård eller behandling. 2007 införde 

Socialstyrelsen i Sverige föreskrifter (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- 

och sjukvården innehållande bland annat riktlinjer för god handhygien. 

 

En tredjedel av alla vårdrelaterade infektioner skulle kunna förebyggas men då krävs att 

följsamheten till handhygien är optimal (Socialstyrelsen, 2006). I enlighet med 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha 

förmågan att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker likaså ha förmågan att följa 

gällande författningar, riktlinjer och rutiner. Att som sjuksköterska inte utföra god 

handhygien är således ett åsidosättande av kompetensbeskrivningen och ett hinder i det 

förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.  

 

 

Bakgrund 

Smitta och smittspridning   

För att en infektion ska kunna uppstå krävs att en patogen mikroorganism får fäste i 

kroppens vävnader och börjar föröka sig (Storr & Clayton-Kent, 2004; Ericson & 

Ericson, 2002). Dessa mikroorganismer kan spridas till mänsklig vävnad genom 

direktsmitta, från person till person, där skillnad görs mellan luftburen smitta, 

kontaktsmitta och sexuellt överförbar smitta. Mikroorganismer kan också smitta genom 

indirekt smitta mellan personer samt via omgivningen (SKL, 2008; Giesecke, 2003). 

Inom sjukvården utgör kontaktsmitta, främst indirekt kontaktsmitta via tillfälligt 

förorenade händer, den vanligaste smittvägen (Socialstyrelsen, 2006; Storr & Clayton-

Kent, 2004; CDC, 2002; Pittet, 2001). För att en potentiellt patogen mikroorganism ska 

kunna orsaka en infektion krävs att den överförs från en plats till en annan. Till detta 

moment bidrar händerna genom att förflytta mikrober från ett ställe till ett annat på 

samma patient, endogen smitta, eller till en annan patient, exogen smitta (Storr & 

Clayton-Kent, 2004). Enligt Giesecke (2003) finns det fem sätt att förhindra 

smittspridning. Den smittbärande kan göras smittfri eller en barriär kan skapas mellan 

den smittbärande och eventuell mottagare. Det tredje sättet är att bryta smittvägen vilket 

god handhygien i vården syftar till. Slutligen kan individen skyddas från smitta genom 
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yttre åtgärder alternativt göras oemottaglig för smitta genom vaccination eller 

profylaktisk behandling. 

 

De mikroorganismer som återfinns på huden hos människor är residenta och transienta. 

Den residenta hudfloran är den så kallade normala hudfloran och ingår i kroppens 

försvar mot farliga bakterier (Storr & Clayton-Kent, 2004). Bakterier som kommer att 

tillhöra hudfloran endast tillfälligt kallas för transienta (Socialstyrelsen, 2006). Dessa 

bakterier utgör målgruppen vid handhygien. Vissa transienta mikroorganismer kan 

överleva flera timmar på icke desinfekterade händer (Storr & Clayton-Kent, 2004).  

 

Flera samverkande faktorer krävs för att vårdpersonalen via sina händer ska kunna 

överföra patogener från en patient till en annan. Den första är att mikroorganismer som 

förekommer på patientens hud och/eller i patientens närhet överförs till vårdpersonalens 

händer (CDC, 2002). Det sprids stora mängder partiklar från huden och en stor del av 

dessa bär på bakterier. Patientens omedelbara omgivning såsom sängkläder och 

sängmöbler kommer härmed att bli förorenade av patientens flora. På detta vis kan 

vårdpersonalens händer bli kontaminerade med patientens hudflora utan direkt kontakt 

med patienten (Socialstyrelsen, 2006; CDC, 2002). Dessa mikroorganismer måste sedan 

ha förmågan att överleva under ett antal minuter på vårdpersonalens händer. Därefter 

krävs att handhygienen är otillräcklig eller obefintlig och till sist att vårdpersonalens 

händer kommer i direktkontakt med en patient eller ett föremål som i sin tur kommer i 

kontakt med patienten (CDC, 2002). 

 

 

Historik    

Olika spridningsvägar för infektioner har varit kända sedan mitten av 1800-talet 

(Ericson & Ericson, 2002). Ignaz Semmelweiss är en av föregångarna till vårdhygien 

och kan anses vara den första som införde handhygieniska riktlinjer när han 1847 

spikade upp följande på barnabördshuset i Wien; ”Numera får undersökning av 

patienter utföras endast av personer som tvättat händerna i klorvatten” (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 11). Semmelweiss hade observerat en hög dödlighet i barnsängsfeber 

på den avdelningen som sköttes av läkarstudenter samtidigt som dödligheten var 

betydligt lägre på avdelningen som sköttes av barnmorskor. Semmelweiss noterade 

även en otrevlig odör från händerna på de läkarkandidater som gick mellan 

obduktionssalen och förlossningssalen trots att de tvättat sig med tvål och vatten. När en 

kollega, efter att ha stuckit sig på en kniv under en obduktion, insjuknade och senare 

avled i samma sjukdom som kvinnorna drabbades av, förstod Semmelweiss att de 

utsatts för samma smitta och att denna smitta återfanns i de döda kropparna. Efter att 

handtvätt med klorvatten införts sjönk dödligheten från 10 till 1 %. Under Krimkriget 

utkristalliserades betydelsen av god hygien för att minska infektioner och sänka 

dödligheten. Vid denna tidpunkt ansågs sjukhusen farligare än slagfälten. När Florence 

Nightingale tillsammans med sina sjuksköterskor anlände till fältsjukhuset bevittnade de 

misären som rådde och åtog sig som första uppgift att tvätta och städa. Den hygieniska 

standarden förbättrades successivt genom att bland annat sängar byggdes och avlopp 

konstruerades om. Efter drygt en månads tid hade Nightingale med dessa åtgärder fått 

ned dödligheten från 42 till 2 %. Först runt 1880 utvecklades metoder för sterilisering 

av operationsinstrument, vilket gjorde att operationer kunde utföras utan att efterföljas 

av svåra infektioner.  
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Vårdrelaterade infektioner    

Socialstyrelsens definition av vårdrelaterade infektioner är ”sjukdomar som uppkommer 

i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvården eller 

tandvården” (Socialstyrelsen, 2006, s. 19). Detta gäller oavsett om det är patienterna 

eller den vårdande personalen som drabbas. De tidigare använda begreppen 

sjukhusinfektioner och nosokomiala infektioner ansågs alltför snäva, då dessa begrepp 

enbart omfattade de infektioner som patienter ådragit sig under sjukhusvistelse, och har 

därför successivt upphört att gälla (Socialstyrelsen 2006; Andreassen, Hægeland & 

Wilhelmsen, 2002). 

  

Enligt Socialstyrelsen (2006) uttrycks förekomsten av vårdrelaterade infektioner 

antingen som prevalens eller som incidens. I Sverige uppskattas att ett genomsnitt på 10 

% av de personer som behandlas inom sluten vård drabbas av en eller flera infektioner 

med stora variationer mellan olika sjukhus. En nationell mätning av vårdrelaterade 

infektioner i Sverige som SKL utförde i maj 2008 visade på en incidens på 11, 3 % . 

Vårdrelaterade infektioner visade sig vara lika vanligt hos kvinnor som hos män. WHO 

(2008) uppskattar att 5 till 10 % av de patienter som vårdas på akutsjukhus i de 

industrialiserade länderna drabbas av en vårdrelaterad infektion och att siffran kan stiga 

till 25 % i utvecklingsländerna. En undersökning från 2002 gjord i USA (Klevens et al., 

2007) visar att vårdrelaterade infektioner främst utgörs av urinvägsinfektioner 36 %, 

postoperativa sårinfektioner 20 %, pneumonier 11 % och invasala infektioner 11 %.  I 

Sverige är urinvägsinfektioner 19 % den vanligaste vårdrelaterade infektionen följt av 

hud- och sårinfektioner 15 % och pneumonier 13 % (SKL, 2008). Socialstyrelsen 

(2006) konstaterar att vårdrelaterade infektioner resulterar i förlängda vårdtider och 

innebär en ökad kostnad för vården. Mortaliteten i vårdrelaterade infektioner bedöms i 

Sverige till 0,9 % . I 2,7 % av det totala antalet dödsfall anses de vara en bidragande 

dödsorsak. I USA bedöms mortaliteten i vårdrelaterade infektioner till cirka 5,8 % 

(Klevens et al., 2007). 

 

I samma takt som förekomsten av multiresistenta bakterier (MRB) ökar, ökar också 

sannolikheten att bli infekterad av en sådan bakterie under vårdtiden (Socialstyrelsen, 

2006). Multiresistenta organismer definieras som organismer, i huvudsak bakterier, som 

är resistenta mot en eller flera klasser av antibiotika (Siegel, Rhinehart, Jackson & 

Chiarello, 2006). Totalt 11 028 fall av methicillinresistenta Staphylococcus aureus 

(MRSA) anmäldes i Sverige under 2007 vilket är en ökning med 7 % från 2006. Cirka 

en tredjedel av dessa smittades utomlands. Även fallen av vancomycinresistenta 

Enterococcus (VRE) har ökat under de senaste åren. Under 2007 rapporterades 53 fall 

vilket är den högsta siffran sedan anmälningsplikten infördes 2000 (Strama, 2007). 

Enligt smittskyddsinstitutets (SMI) statistik har fram till november 2008 435 fall av 

VRE rapporterats (SMI, 2008) vilket är en betydande ökning sedan förra året. 

 

 

Vårdhygien  

Det arbete vars syfte är att begränsa vårdrelaterade infektioner kallas för vårdhygien 

(Socialstyrelsen, 2006). De vårdhygieniska åtgärderna ska förhindra smittspridning 

mellan vårdtagare så väl som mellan vårdtagare och personal. Det vårdhygieniska 

arbetet består både av akuta insatser och långsiktigt preventivt arbete. I Sverige utgörs 
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basen i det vårdhygieniska arbetslaget av hygienläkare och hygiensjuksköterskor vars 

arbetsuppgifter består i att bland annat ansvara för att de vårdhygieniska metoderna 

hålls uppdaterade, lättillgängliga och kända. De ska även övervaka infektionsläget, 

bakterieekologi och resistensläget. Enligt Ericson och Ericson (2002) berörs samtliga 

professioner i vården av det vårdhygieniska arbetet då det även innefattar basala 

hygienrutiner, personlig hygien, metoder för desinfektion och sterilisering samt städning 

och metoder för hantering av smutstvätt och avfall. 

 

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är god handhygien 

(Socialstyrelsen, 2006; Storr & Clayton-Kent, 2004; CDC, 2002; Ericson & Ericson, 

2002). Alkoholbaserade handdesinfektionsmedel är en viktig beståndsdel i handhygien 

då de reducerar de transienta bakterierna mycket effektivare än enbart handtvätt med 

tvål och vatten (Socialstyrelsen, 2006; CDC, 2002; Pittet, 2001). CDC (2002) har 

granskat ett antal studier mellan 1847 och 1999 rörande relationen mellan handhygien 

och vårdrelaterade infektioner och funnit att en sådan finns. Handdesinfektion reducerar 

vårdrelaterade infektioner. Pittet (2001) framhåller att redan Semmelweiss konstaterade 

att en god handhygien var det enskilt bästa och enklaste sättet att förhindra 

smittspridning. 

 

CDC gav 2002 ut riktlinjer för handhygien inom sjukvården. Varje rekommendation i 

dessa riktlinjer har poängsatts efter evidensgrad. Riktlinjerna är indelade i grupper och 

berör när och hur händerna ska tvättas, preoperativ handdesinfektion och val av 

handhygieniska produkter. Riktlinjerna tar också upp rekommendationer för hudvård av 

personalens händer och rekommendationer för att öka följsamheten. 2007 publicerades 

resultatet från en undersökning av effekterna av införandet av dessa riktlinjer (Larson, 

Quiros & Lin, 2007). Författarna till artikeln undersökte förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner före och efter införandet av CDC:s riktlinjer. Resultatet visade på en 

signifikant minskning av ventilationsassocierade pneumonier och av bakteriemier 

orsakade av centrala venkatetrar. Däremot sågs ingen signifikant skillnad i antalet 

urinvägsinfektioner eller postoperativa sårinfektioner. 

 

Kungliga Medicinalstyrelsen i Sverige gav 1959 för första gången ut Råd och 

anvisningar rörande förebyggande av nosokomiala infektioner (Socialstyrelsen, 2006). 

I december 2007 trädde Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och 

sjukvården i kraft (SOFSF 2007:19). I 2§ i denna föreskrift står det bland annat att 

hälso- och sjukvårdspersonalen vid undersökning, vård och behandling eller vid direkt 

kontakt med patienter ska följa basala hygienrutiner för att minska risken för 

vårdrelaterade infektioner. För att kunna utföra god handhygien ska arbetskläder vara 

kortärmade och smycken samt armbandsur inte bäras. Händerna ska desinfekteras med 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje direktkontakt med en patient 

samt före och efter användning av handskar. Synligt smutsiga händer tvättas med tvål 

och vatten före desinfektion samt alltid vid vård av patient med gastroenterit. Händerna 

ska vara torra innan de desinfekteras. Handskar ska användas vid risk för kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material och tas av direkt efter ett arbetsmoment 

samt bytas mellan olika moment.  

 

I Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal (SKL, 2008) återfinns riktlinjer för 

användandet av de basala hygienrutinerna utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. 
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Riktlinjerna inkluderar vissa tillägg såsom att naglar ska hållas kortklippta och utan 

färgat nagellack eller lösnaglar samt att handkräm ska användas vid behov. 

 

De handlingar som faller under begreppet handhygien skiljer sig åt mellan olika länder 

(National Patient Safety Agency [NPSA], 2008; SOSFS 2007:19; CDC, 2002). Bland 

annat rekommenderar de handhygieniska riktlinjerna i Storbritannien, utgivna av NPSA 

(2008), att handhygien ska utföras efter kontakt med patientens närmiljö, vilket inte 

framkommer som en indikation för handhygien i svenska riktlinjer (SOSFS 2007:19). I 

CDC:s riktlinjer (2002) ges ingen rekommendation om att vårdpersonalen bör avstå från 

att bära ringar eller armband, då det inte anses finnas tillräcklig evidens för att styrka 

olämpligheten i bärandet. I Sverige finns dock en sådan rekommendation (SOSFS 

2007:19). Gemensamt för riktlinjerna är att begreppet innefattar två olika moment, 

handtvätt och handdesinfektion, med syftet att avlägsna den transienta hudfloran. 

Handtvätt innebär att händerna tvättas med tvål och vatten medan handdesinfektion 

avser användandet av en antiseptisk lösning, vanligen alkohol (NPSA, 2008; SOSFS 

2007:19; CDC, 2002; Pittet, 2001). 

 

I CDC:s (2002) generella riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvården har 

författarna analyserat observationsstudier av följsamheten till handhygien mellan 1981 

och 2000 och noterat att följsamheten varierat mellan 5 och 81 % med ett genomsnitt på 

40 %. En senare undersökning från Sydney och Birmingham 2002 visar på en 

följsamhet på 59,6 % respektive 52,2 % (Bahal, Karamchandani, Fraise & McLaws, 

2006). I en litteraturgenomgång av Pittet (2001) noteras att följsamheten av handhygien 

varierar mellan sjukhus, professioner i vården och arbetsförhållanden.  

 

Begreppet följsamhet används främst för att beskriva i vilken grad patienters beteende 

överrensstämmer med råd från vården (Bondesson, 2004). Ordet följsamhet härstammar 

ifrån det engelska ordet compliance som betyder foglighet, överrensstämmelse och som 

bland annat används för att beskriva efterlydnad av krav eller rekommendationer 

(Dictionary, u.å.; Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Det svenska ordet följsam innebär 

att smidigt anpassa sig efter något (NE, u.å.). Inom detta område används begreppet 

följsamhet för att beskriva i vilken grad vårdpersonalens beteende överrensstämmer 

med de handhygieniska riktlinjerna.    

 

Tidigare forskning pekar på att handskanvändning påverkar följsamheten till 

handhygien i en negativ riktning (Flores & Pevalin, 2006; Girou et al., 2004). 

Socialstyrelsen och Tenorio et al. (2006; 2001) poängterar vikten av att desinfektera 

händerna efter användandet av handskar, då handskar lätt går sönder och händerna 

förorenas när handskarna tas av. Handskar utgör inget komplett skydd mot 

mikroorganismer utan ska användas för att skydda händerna från att bli kraftigt 

förorenade vid exempelvis kontakt med kroppsvätskor. Handskar används alltså för att 

minska mängden smittämnen som når handen, så att handdesinfektionsmedlet kan 

avlägsna de återstående transienta bakterierna på ett effektivt sätt. Flores och Pevalin 

(2006) har studerat sambandet mellan handskanvändning och handhygien. Resultatet 

visade att handskar användes i 92 % av de observerade tillfällena. Hälften av dessa 

tillfällen utgjordes av felaktig användning, vilket definierades av författarna som att 

handskar användes i situationer där sådana inte krävdes. I samma studie utfördes 

handhygien i 73 % av de fall då handskar inte användes och i 66 % av de fall då 

handskar användes. I studien gjord av Girou et al. (2004) var följsamhet till handhygien 
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efter handskanvändning 51,5 %. Vid över hälften av alla patientkontakter, som gjordes 

utan att ha föregåtts av adekvat handhygien, var orsaken att personalen använde 

handskar som inte hade bytts sedan föregående arbete. En litteraturgenomgång av Pittet 

(2001) mellan 1989 och 1999 visade att ett flertal andra faktorer såsom irriterad hud, 

otillräckliga resurser, glömska och tidsbrist påverkar vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien. 

 
 

The Theory of Planned Behavior 

The Theory of Planned Behaviour (TPB) utvecklades för att kunna förutsäga och 

förklara frivilligt mänskligt beteende (Ajzen, 2006; 1991). Teorin består av tre 

komponenter som ses som antecedenter till ett visst beteende med andra ord 

komponenter som påverkar en individs beteende. Inom dessa tre komponenter sker 

processer vilka leder fram till individens attityder till beteendet, individens subjektiva 

normer och individens uppfattning om sin egen förmåga att utföra 

handlingen/beteendet. Dessa processer som sker inom de tre komponenterna, vilka 

förklaras närmare nedan, står inte för sig själva utan påverkar varandra.  

 

Den första komponenten består av individens uppfattning om konsekvenserna av 

handlingen och/eller kostanden av utförandet. Dessa föreställningar kommer 

tillsammans med de subjektiva värderingarna av det förväntade resultatet att bilda 

individens attityd till beteendet. Attityden kan således vara antingen av positiv eller av 

negativ art. 

 

Den andra komponenten berör individens normativa uppfattningar och subjektiva 

normer. Med normativ uppfattning menas individens uppfattning om de förväntningar 

och krav som finns på honom/henne från individer eller grupper av betydelse såsom 

familj, kollegor eller patienter. Det handlar också om i vilken utsträckning han/hon tar 

hänsyn till dessa förväntade reaktioner av en viss handling, alltså vilken motivation 

individen har till att följa dessa normer. Dessa delar formar de subjektiva normerna. 

 

Den sista komponenten berör individens uppfattningar om faktorer som kan påverka 

eller begränsa att handlingen/beteendet faktiskt går att genomföra. Detta tillsammans 

med individens uppfattning om kontroll över dessa faktorer kommer att utgöra dennes 

uppfattning om sin egen förmåga att kunna utföra handlingen.  

 

För att mäta sannolikheten för att en viss handling kommer att utföras måste, enligt 

Ajzen (1991), intentionen till handlingen mätas. Detta sker genom att styrkan i de tre 

komponenterna mäts. Ajzen (1991) anser att genom tillämpning av TPB inom ett 

speciellt intresseområde kan information erhållas. Denna information är användbar i ett 

försök att förstå ett beteende eller för att möjliggöra lämpliga insatser för att ändra 

beteendet. Var och en av dessa tre komponenter kan utgöra en aspekt, en utgångspunkt 

med vilken en eventuell beteendeförändring kan angripas.   
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån the Theory of Planned Behaviour belysa 

faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien. 
 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) beskrivning. 

Kvalitativ och kvantitativ forskning söktes och granskades i syfte att erhålla en översikt 

av det aktuella kunskapsläget inom området.  

 

 

Datainsamling 

Val av relevanta databaser gjordes via biblioteket vid Högskolan i Halmstad. Därefter 

utfördes en pilotsökning i syfte att finna de mest relevanta databaserna där det 

vetenskapliga underlaget svarade så precist som möjligt mot syftet. PubMed, Cinahl och 

PsycInfo var de databaser som valdes ut till den egentliga litteratursökningen.     

 

Flemmings struktur användes för att underlätta sökandet av artiklar genom att finna 

lämpliga sökord (Flemming, 1998). 

Situation: Sjukvårdspersonalens följsamhet. 

Fenomen: Handhygien. 

Resultat: Faktorer som påverkar följsamheten. 

 

Tabell 1. Sökord 

Sökord enligt 

Flemmings struktur 

MeSH-termer 

(PubMed) 

Thesaurus (Cinahl) Fritext PsycInfo 

Sjukvårdspersonal 

 

Health personnel Health personnel  

Följsamhet 

 

Guidelines adherence Professional compliance Compliance 

Handtvätt 

 

Handwashing Handwashing Handwashing 

Hygien 

 

Hygiene Hygiene  

 

Orden som valdes skulle vara både övergripande och snäva för att få en bredd och ett 

djup i sökningarna samt vara direkt kopplade till syftet. MeSH-termer för sökning i 

PubMed togs fram med hjälp av Karolinska Institutets MeSH-sökverktyg. Thesaurus för 

sökning i Cinahl hittades med hjälp av Cinahl Headings. Databasen PsycInfo använder 

sig även den av Thesaurus men då dessa skilde sig ifrån de i Cinahl samt att de inte 

fanns någon speciell term för handtvätt valdes fritextsökning för att på så sätt få en 

större konsekvens i sökorden. 
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Inklusionskriterier vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara refereegranskade, 

publicerade mellan 2000 och 2008, skrivna på engelska och beröra ämnet handhygien. 

Exklusionskriterierna var reviewartiklar och artiklar som inte berörde sjukhusmiljö. 

 

Första sökningen gjordes i PubMed och inleddes stort med syftet att få en överblick av 

vad som finns skrivit inom området (tabell 2, bilaga I:1). I databasen Cinahl användes 

samma tillvägagångssätt. Databasen PsycInfo användes som komplement till övriga två 

databaser. 

  

Det första urvalet gjordes med utgångspunkt i relevansen i titlarna utifrån studiens syfte 

och kriterier, därefter lästes dessa artiklars abstrakt igenom. Första urvalet bestod av 36 

artiklar vilka lästes igenom i fulltext. De artiklar som inte ansågs stämma överrens med 

studiens syfte uteslöts. Kvar blev 27 artiklar där vetenskapligheten granskades enligt en 

mall av Carlson och Eiman (2003), vilket innebar att artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

graderades från grad I till grad III alternativt hamnade utanför skalan, där grad I står för 

hög vetenskaplighet. Samtliga artiklar granskades först enskilt och därefter jämfördes 

granskningarna. De artiklar där graderingen skilde sig åt fördes en diskussion kring för 

att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Till urval två valdes 14 artiklar med grad 

I och fem artiklar med grad II. De artiklar som hamnade utanför graderingsskalan eller 

erhöll grad III uteslöts.  
 
 

Databearbetning 

En abduktiv analysmetod valdes, vilket kan ses som en kombination mellan induktiv 

och deduktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 1994). I den induktiva metoden utgår 

forskaren från empirin medan den deduktiva metoden utgår från teori. Med abduktion 

menas att en utgångspunkt tas i empirin men utan att avvisa teoretiska inslag. Under 

processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet, i denna studie 

följsamheten till handhygien, och dels görs en modifiering av teorin, i detta fall TPB.   

 

Databearbetningen inleddes med att artiklarna från urval två lästes igenom upprepade 

gånger. Bearbetningen fortsatte sedan induktivt genom att varje artikels resultat lästes 

igenom noggrant i syfte att finna faktorer som påverkade vårdpersonalens följsamhet. 

Dessa faktorer bands i andra fasen, den deduktiva, ihop med TPB. Detta för att förklara 

hur de utifrån empirin framtagna faktorerna påverkar följsamheten till handhygien i ett 

större sammanhang.  
 
 

Resultat 

Resultatet av databearbetningen redovisas under tre rubriker där var och en 

representerar en av TPB:s tre komponenter: (1) faktorer som påverkar vårdpersonalens 

föreställningar om och attityder till handhygien, (2) faktorer som påverkar 

vårdpersonalens normativa uppfattning och subjektiva normer och (3) faktorer som 

påverkar vårdpersonalens uppfattning om sin förmåga att utföra god handhygien.  
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Faktorer som påverkar vårdpersonalens föreställningar om och 

attityder till handhygien  

Kunskap identifierades som en faktor av betydelse för vårdpersonalens uppfattningar 

om konsekvenserna av handhygien och/eller kostnaderna av utförandet (Creedon, 

2006). Torra händer framhölls av vårdpersonalen som en kostnad av att utföra 

handhygien (Barrett & Randle, 2008; Sax, Uckay, Richet, Allegranzi & Pittet, 2007; 

Creedon, 2006), vilket ledde till en negativ attityd till handhygien (Barrett & Randle, 

2008). Kunskap påverkade dessa förställningar om torra händer som en kostnad av 

handhygien i positiv riktning (Creedon, 2006). Kunskap var betydelsefullt genom att det 

medverkade till att bilda personalens förställningar om konsekvenserna av god 

handhygien (Rosenthal, McCormick, Guzman, Villamayor & Orellano, 2003). Detta i 

sin tur hade en positiv påverkan på personalens attityder till handhygien (Pessoa-Silva, 

Posfay-Barbe, Pfister, Touveneau, Perneger & Pittet, 2005; Salemi, Canola & Eck, 

2002). Den vårdpersonal som ansåg att vårdrelaterade infektioner var relaterade till 

spridning av mikroorganismer via vårdpersonalens händer hade en positivare attityd till 

handhygien än de som inte trodde att så var fallet (Pessoa-Silva et al., 2005), likaså 

visade en studie (Salemi et al., 2002) att den vårdpersonal som ansåg att god 

handhygien leder till färre vårdrelaterade infektioner hade högre följsamhet än annan 

personal.  

 

Flera undersökningar påvisade att det förekom felaktiga föreställningar hos 

vårdpersonal, om vikten av god handhygien, vilka påverkade följsamheten negativt 

(Barrett & Randle, 2008; Watkins et al., 2006; Jenner, Fletcher, Watson, Jones, Miller 

& Scott, 2006: Pessoa-Silva et al., 2005; O’Boyle, Henly & Duckett, 2001a). 

Sjuksköterskor ansåg det viktigare att utföra handhygien vid vetskapen om en 

infektionssjukdom hos en patient än vid vård av en patient utan pågående infektion 

(Watkins et al. 2006). O´Boyle et al. (2001a) kom fram till ett liknande resultat, vilket 

visade att vårdpersonalen ansåg att feber var en indikation för utförandet av handhygien. 

O´Boyle et al. (2001a) ansåg vidare att största orsaken till varför vårdpersonalen 

upplevde handhygien som viktigt var att de ville skydda sig själva mot eventuell smitta. 

Barrett och Randle (2008) påpekade att sjuksköterskestudenterna ansåg att det var 

mindre viktigt att utföra god handhygien efter vardagliga aktiviteter samt att 

användandet av handskar gjorde handtvätt överflödig. Andra felaktiga föreställningar 

om handhygien var att det ansågs oväsentligt att utföra handhygien mellan beröring av 

olika delar på kroppen hos samma patient (Pessoa-Silva et al., 2005), att det var 

viktigare att tvätta sig efter ett moment än före (Jenner et al., 2006; Pessoa-Silva et al., 

2005) samt att det var mindre viktigt att utföra handhygien i de fall där patienten var 

känd för vårdpersonalen (Watkins et al., 2006). 

 

Ett antal faktorer framkom som betydelsefulla för utvecklandet av attityder till 

handhygien (Quiros, Lin & Larson, 2007; Sax et al., 2007; Snow, White, Alder & 

Stanford, 2006; Watkins et al., 2006; Jenner, Watson, Miller, Jones & Scott, 2002; 

O’Boyle et al, 2001a). Tanken om ett personligt ansvar att inte föra smitta vidare visade 

sig vara en faktor som ledde till positiv attityd gentemot handhygien (Jenner et al., 

2002). Känslan av att utförandet av handhygien gjordes till en låg kostnad, med andra 

ord upplevelsen av att det inte krävdes mycket ansträngning av personalen att utföra god 

handhygien, påverkade också attityden i positiv riktning (Sax et al., 2007; Snow et al., 

2006). Den vårdpersonal som ansåg att patienten skulle kunna ta illa upp om hon/han 
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såg att personalen utförde handhygien efter beröring hade en mer negativ attityd mot 

handhygien (Watkins et al., 2006). Vårdpersonal som ansåg det obekvämt att utföra 

handhygien hade en mer negativ attityd än de som inte ansåg att det var obekvämt 

(O’Boyle et al., 2001a). En studie av Quiros et al. (2007) visade att sjuksköterskor 

generellt hade en positivare attityd till handhygien än vad läkare hade, kvinnor 

positivare attityd än män samt äldre positivare attityd än yngre. Vårdpersonal som 

arbetade med barn visade sig också ha positivare attityd än de som arbetade med vuxna. 

Att kön och personalkategori var av betydelse för följsamheten styrks av Sax et al. 

(2007), Rosenthal et al. (2003) och Duggan, Hensley, Khuder, Papadimos och Jacobs 

(2008) där kvinnor i samtliga av dessa studier hade högre följsamhet än män och 

sjuksköterskor högre än läkare. 

 

 

Faktorer som påverkar vårdpersonalens normativa uppfattning och

subjektiva normer 

Vårdpersonalen upplevde att det fanns förväntningar och krav på att de skulle följa 

handhygieniska riktlinjer och tillämpa god handhygien (Sax et al., 2007; Watkins et al., 

2006; Salemi et al., 2002; O’Boyle et al., 2001a). Det visade sig att patienterna var den 

grupp vars förväntningar och krav hade det största inflytandet på vårdpersonalens 

följsamhet till god handhygien (Sax et al., 2007). O’Boyle et al. (2001a) fann att de 

personer eller personalkategorier som hade störst inflytande på sjuksköterskors 

följsamhet var avdelningscheferna, andra sjuksköterskor, patienter och dess anhöriga. 

Den personalkategori som framkom som minst betydelsefull för sjuksköterskornas 

följsamhet var läkare. Detta förhållande undersöktes i en studie av Watkins et al. (2006) 

och förklarades med att sjuksköterskor och läkare ansåg sig ha olika roller inom 

infektionskontroll och att sjuksköterskorna ansågs vara den personalkategori som ska ha 

mest kunskap inom området. Detta resulterade i att läkare var den personalkategori som 

hade minst inflytande på sjuksköterskors följsamhet medan sjuksköterskor var den 

kategori som hade störst inflytande på läkares följsamhet. Detta förhållande styrktes av 

Salemi et al. (2002) i en undersökning av läkares följsamhet där resultatet visade att 

läkarnas följsamhet till handhygieniska riktlinjer ökade efter vetskapen om att 

sjuksköterskornas följsamhet var betydligt högre. Läkarna rapporterade i samma studie 

att de grupper vars förväntningar och krav hade störst betydelse för deras ökade 

följsamhet var infektionsläkare och smittskyddspersonal samt 

intensivvårdssjuksköterskor. Läkarna menade också att vetskapen om att de skulle bli 

föremål för vidare observationer ledde till att de lade extra vikt vid att utföra god 

handhygien. 

 

 I en studie utförd av Sax et al. (2007) skattade sjuksköterskorna vårdkulturens 

påverkan på följsamheten till god handhygien högre än vad läkarna gjorde. Watkins et 

al. (2006) framhöll att den sociala strukturen på sjukhuset utgjorde en kultur som 

möjliggjorde överföring och förstärkning av specifika kunskaper och åsikter som i sin 

tur hade ett starkt inflytande på personalens beteende. Det kunde handla om tankar om 

varandras roller och ansvar. Barrett och Randle (2008) påvisade att 

sjuksköterskestudenter anammade denna kultur och dessa normer. Studenternas önskan 

att passa in i kulturen ledde till att de tog efter handledarens grad av följsamhet snarare 

än utförde handhygien såsom de blivit lärda och tränade i skolan. Studenterna upplevde 

att om de inte följde de normer och den kultur som rådde på avdelningen skulle de 
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hamna i ett utanförskap och relationen till handledaren skulle försämras med en sämre 

bedömning som följd. I en studie av handledares påverkan på studenters följsamhet till 

handhygieniska riktlinjer konstaterades att om en handledare utförde handdesinfektion 

ökade sannolikheten för att studenten också utförde handdesinfektion med 70 % (Snow 

et al., 2006). Sax et al. (2007) visade dock att studenter i allmänhet hade lägre 

följsamhet än övrig personal. 

 

Hälften av personerna som deltog i undersökningen utförd av Sax et al. (2007) ansåg att 

deras grad av följsamhet hade inverkan på övrig personals grad av följsamhet. Att så är 

fallet framhölls i en undersökning gjord av Rosenthal et al. (2003) där det framkom att 

om personalen blev medveten om sin egen och andras följsamhet genom feedback, 

ökade personalens följsamhet till god handhygien. 

 

 

Faktorer som påverkar vårdpersonalens uppfattning om sin förmåga

att utföra god handhygien 

Kunskap ansågs vara en faktor av betydelse för förmågan att identifiera korrekta 

indikationer för handhygien och för att utföra god handhygien på ett korrekt sätt. Detta 

påverkade i sin tur personalens uppfattning om sin egen förmåga att utföra god 

handhygien (Barrett & Randle, 2008; Creedon, 2006; O´Boyle et al., 2001a). 

Sjuksköterskor upplevde att de fick god kunskap om handhygien i sin utbildning medan 

läkarna ansåg att den kunskap de erhöll under utbildningen var otillräcklig (Watkins et 

al., 2006).  

 

Brist på tid sågs som en begränsande faktor i ett flertal studier (Barrett & Randle, 2008; 

Akyol, 2005; Jenner et al., 2002; O´Boyle et al., 2001a; O´Boyle, Henly & Larson, 

2001b). Akutfall var den situation som vårdpersonalen upplevde att de hade minst 

förmåga att utföra handhygien i (O´Boyle et al., 2001a). En hög vårdtyngd visade sig ha 

en negativ påverkan på följsamheten (O´Boyle et al., 2001b), vilket även framkom i en 

studie av studenternas tankar kring handhygien (Barrett & Randle, 2008). Studenterna 

beskrev tidsbrist och tung arbetsbörda som orsaker till bristande handhygien. Så var 

fallet speciellt under stressiga morgnar när det var mycket att göra. Risken med att inte 

utföra handhygien vägdes alltid mot arbetsbördan (Watkins et al., 2006). I de fall då 

vårdtyngden var hög kunde sjuksköterskan bedöma risken att inte utföra handhygien 

som mindre än konsekvenserna av att lägga tid på att utföra god handhygien, vilket 

ledde till sämre följsamhet. 

 

Inte bara upplevelsen av tidsbrist utan även tidpunkt på dagen och veckodag visade sig 

ha en påverkan på följsamheten (Duggan et al., 2008; Rosenthal et al., 2003). En studie 

utförd av Rosenthal et al. (2003) redovisade en bättre följsamhet på veckodagar än på 

helger. Duggan et al. (2008) visade att följsamheten vara bättre på måndagar och 

lördagar än övriga dagar, dock förekom betydligt färre indikationer för handhygien på 

lördagar än övriga dagar. Vårdpersonal på eftermiddagar hade en bättre följsamhet än 

vårdpersonal på förmiddagar (Duggan et al., 2008; Rosenthal et al., 2003). På natten var 

följsamhet till handhygien betydligt högre än på både förmiddag och eftermiddag 

(Rosenthal et al., 2003). 
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Fysiska omgivningsfaktorer, såsom tillgänglighet till handhygieniska resurser och 

praktisk genomförbarhet, upplevdes av personalen i flera studier som en begränsande 

faktor (Jenner et al., 2007; Yassi et al., 2007; Eldridge et al., 2006; Akyol, 2005). Yassi 

et al. (2007) påvisade att den vårdpersonal som rankade de omgivande faktorerna som 

goda även hade högre följsamhet än de som rankade resurserna som bristfälliga. En av 

de omgivande faktorerna som hade betydelse för följsamheten var enligt vårdpersonalen 

placeringen av och antalet handfat (Jenner et al., 2007).  I en observationsstudie 

(Vernon, Trick, Welbel, Peterson & Weinstein, 2003) jämfördes olika avdelningar 

avseende relationen mellan handfat och patientsängar. Resultatet visade att förekomsten 

av fler handfat inte ökade den faktiska följsamheten. Akyol (2005) och Eldridge et al. 

(2006) konstaterade att två av de vanligaste orsakerna till att vårdspersonalen inte utför 

god handhygien var att det inte fanns produkter tillgängliga och att de var placerade på 

olämpliga ställen. 

 

Torra och irriterande händer framhölls av vårdpersonal som begränsande faktorer i ett 

antal studier (Quiros et al., 2007; Creedon, 2006; Eldridge et al., 2006; Akyol, 2005; 

Pessoa-Silva et al., 2005). I en studie av Barrett och Randle (2008) ansåg studenterna att 

eksem på händerna begränsade deras möjligheter till att utföra god handhygien. Vilken 

handhygienisk produkt som användes visade sig ha betydelse för upplevelsen av torra 

händer då denna upplevelse minskade efter införandet av handsprit (Creedon, 2006). 

Andra studier har gjorts där alkoholbaserade handdesinfektionsprodukter har varit 

tillgängliga utöver tvätt med tvål och vatten samt studier där handsprit inte varit 

tillgänglig. Samtliga dessa studier visade på att torra händer upplevdes som ett problem 

(Quiros et al., 2007; Eldridge et al., 2006; Akyol, 2005; Pessoa-Silva et al., 2005). 

 

Vårdhandlingens karaktär var av betydelse för följsamheten till handhygien. Risk för 

kontakt med kroppsvätska var den största indikationen för att utföra handhygien, 

därefter hudkontakt och sist kontakt med patients miljö (Raboud et al., 2004).  O´Boyle 

et al. (2001a) visade liknande resultat i sin studie där kontakt med kroppsvätskor var 

den största indikationen för handhygien följt av; mellan patientkontakt och efter 

avlägsnande av handskar.  

 

Att de handhygieniska riktlinjerna inte var praktiskt genomförbara i den kliniska 

verksamheten var en faktor som ansågs påverka vårdpersonalens förmåga till att utföra 

god handhygien (Watkins, et.al., 2006). Glömska sågs också av vårdpersonalen som en 

begränsande faktor (Watkins et al., 2006; Pessoa-Silva et al., 2005). Yassi et al. (2007) 

framhöll i sin studie att träning var betydelsefullt för att skapa ett inarbetat beteende 

som sker automatiskt och på så sätt reducera glömska som en inverkande faktor på 

bristande följsamhet. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie utfördes som en litteraturstudie med syftet att utifrån TPB belysa 

faktorer som påverkade följsamhet till handhygien. Metoden passar bra när syftet är att 

systematiskt identifiera relevant vetenskaplig litteratur inom ett specifikt område och 

därefter sammanställa funnen kunskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
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Enligt Willman et al. (2006) är ett av de viktigaste momenten i framtagandet av 

evidensbaserad kunskap att ha ett preciserat forskningsproblem då det påverkar 

litteratursökningens omfattning och djup. För att uppnå detta valdes att arbeta utifrån 

Flemmings struktur vilket innebär att forskningsproblemet görs om till fokuserade och 

strukturerade frågor (Flemming, 1998). Nyckelorden i frågorna görs därefter om till 

sökord. Sökorden görs i sin tur om till Thesaurus respektive MeSH-termer för sökning i 

valda databaser. Det sistnämnda gjordes för att kringgå problemet med synonymer då 

fritextsökning endast söker på det exakta ordet. En av de MeSH-termer/Thesaurus som 

användes vid litteratursökningen var handwashing som innefattar handtvätt men också 

handdesinfektion som tillkommit som en komponent i handtvätt på senare år och som 

således är relevant till syftet. Termen hygiene valdes då begreppet handhygien som 

använts i litteraturstudien inte fanns som MeSH-term/Thesaurus samt av den 

anledningen att en bredd ville uppnås. Handwashing ansågs vara ett allt för snävt 

sökord då fler åtgärder än handtvätt och handdesinfektion ingår i begreppet handhygien.  

 

När sökningen utfördes visade det sig att mycket fanns skrivet om handhygien men 

inom områden som inte berörde sjukhusmiljö. Av denna anledning gjordes en 

avgränsning i sökningen med hjälp av MeSH-termen/Thesaurus health personnel. Det 

stora antalet träffar sågs som en styrka i studien då syftet var att få en översikt av 

kunskapsläget. Enligt Axelsson (2008) ska en sökning vara så avgränsad att möjlighet 

finns att gå igenom samtliga abstrakt för att på så sätt kunna bedöma vilka artiklar som 

svarar mot litteraturstudiens syfte. Över 100 träffar kan ses som en allt för svag 

avgränsning. I föreliggande studie fanns dock möjlighet att gå igenom samtliga träffar. 

Beslutet att behålla första sökningen visade sig vara rätt då för arbetet relevanta artiklar 

föll bort när vidare avgränsning gjordes. 

  

Det första urvalet gav 36 artiklar. Enligt Axelsson (2008) ska irrelevanta studier, alltså 

de som behandlar fel problemområde eller rena opinionsyttringar, inte inkluderas. 

Följaktligen föll nio av artiklarna bort då de inte undersökte faktorer som påverkar 

handhygien i varken positiv eller i negativ riktning. De artiklar som inte redovisade 

resultat utförda av författarna själva samt debattartiklar föll också bort. 27 artiklar 

kvarstod vilka blev föremål för vetenskaplig granskning där artiklarna poängsattes efter 

vetenskaplighet (Carlsson & Eiman, 2003). Axelsson (2008) menar att artiklar med 

begränsad vetenskaplighet ska uteslutas i en litteraturstudie. Med detta som bakgrund 

valdes artiklar som erhållit grad III eller hamnat utanför skalan bort. De 19 artiklar som 

blev kvar efter urval två var publicerade mellan 2001 och 2008. En styrka ses i att 

majoriteten av artiklarna var publicerade under de senaste tre åren. Två var publicerade 

under 2008, fyra 2007 och fem under 2006. 

 

En svaghet som identifierades under datainsamlingen var att ett antal av sökträffarna 

inte hade tillgängliga abstrakt och relevansen i de artiklarna fick följaktligen avgöras 

enbart på titeln.  

 

Studierna som ligger till grund för litteraturstudiens resultat genomfördes på sjukhus 

med olika handhygieniska förutsättningar bland annat sågs en skillnad mellan 

tillgängliga handhygieniska produkter. Detta kan ses som en svaghet då jämförelsen inte 

skedde på lika villkor. Skillnaderna ses främst mellan olika länder och mellan vilka år 

studierna utfördes. Med detta i åtanke har artiklar med för stora olikheter gentemot de 
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övriga artiklarna uteslutits och samtliga artiklars resultat har granskats mot dess metod 

innan faktorer tagits ut.  

 

Abduktion valdes som analysmetod då djupare förståelse för följsamheten ville uppnås 

än vad en strikt induktiv metod ansågs kunna åstadkomma. Inte heller ville befintlig 

teori prövas som sann då det hade gett en större tyngdpunkt på den socialpsykologiska 

teorin än på följsamheten till handhygien. Detta metodval kan ses som en betydande 

styrka i studiens resultat då det möjliggjorde att resultatet inte enbart stannade vid 

sammanställande av data utan även ett försök till en mer ingående analys kunde utföras 

i syfte att föra resultatet till en högre abstraktionsnivå.  

 

 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som användes i litteraturstudien granskades efter en vetenskaplig 

bedömningsmall för kvantitativa respektive kvalitativa studier utformade av Carlson 

och Eiman (2003) och graderades mellan grad I och grad III. Granskningen gjordes 

utifrån erfarenhet av, och kunskap om, artikelgranskning. Majoriteten av artiklarna 

erhöll grad I vilket kan ses som en styrka men också som en konsekvens av tidigare 

nämnda påstående. Ett flertal av studierna i resultatartiklarna var utförda som 

observationsstudier. Detta gjorde att bortfallet inte kunde bedömas på ett adekvat sätt, 

vilket kan ha orsakat en felaktigt hög gradering då bortfallet valdes att bedömas som 

obefintligt i dessa studier. Flera av studierna utfördes både som observationer och i 

form av enkätundersökningar, vilket försvårade bedömningen. Den dubbla metoden 

valdes att bedömas som en vilket kan ha påverkat resultatet. Att studierna utfördes med 

två olika metoder sågs dock som en vetenskaplig styrka. Samtliga artiklar som 

granskades var godkända av etiska kommittéer. Trots detta förekom artiklar där 

deltagarnas förmåga att själva avgöra om de ville medverka kan ifrågasättas samt 

artiklar där deltagarna inte fått adekvat information om studien innan de gav sitt 

medgivande till att bli föremål för observationer. De artiklar där de etiska 

ställningstagandena ansågs vara knapphändiga uteslöts. 

 

Den påtagliga ökningen av MRB, där bland annat förekomsten av VRE under 2008 har 

mer än fyrdubblats jämfört med 2007 (Strama, 2008), aktualiserar problemet med den 

bristande följsamheten till handhygien. För att lyckas minska vårdrelaterade infektioner 

med en tredjedel krävs att följsamheten till handhygien är optimal (Socialstyrelsen, 

2006). Handhygien beskrivs som både lätt och komplext, lätt att utföra men svårt att 

påverka, där de faktorer som påverkar följsamheten anses vara komplext beroende av 

varandra (Jumaa, 2005). Föreliggande litteraturstudie visar på liknande resultat. 

 

Personalens förställningar om handhygien påverkade deras följsamhet. I synnerhet 

pekar litteraturstudiens resultat på att felaktiga föreställningar i många fall förekommer 

som antecedenter till en negativ attityd till handhygien (Barrett & Randle, 2008; 

Watkins et al., 2006; Jenner et al., 2006: Pessoa-Silva et al., 2005; O’Boyle, 2001a). 

Pessoa-Silva et al. (2005) visade att det förekom felaktiga föreställningar om betydelsen 

av att desinfektera händerna mellan beröring av olika ställen på kroppen på en patient. 

Detta tyder på en okunskap om att en potentiellt patogen mikroorganism kan orsaka en 

infektion på en annan plats en den ursprungliga om den förflyttas, med andra ord 

okunskap om endogen smittspridning (Storr & Clayton-Kent, 2004). En annan felaktig 
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föreställning var att sjuksköterskestudenterna ansåg att handskar utgjorde ett fullvärdigt 

skydd mot mikroorganismer och att det gjorde efterföljande handhygien överflödig 

(Barrett & Randle, 2008). Liknande resultat fann Flores och Pevalin (2006) och Girou et 

al. (2004) i sambandet mellan handskanvändning och handhygien. Kunskap visade sig 

vara det sätt på vilket det fanns möjlighet att påverka dessa felaktiga föreställningar 

(Creedon, 2006, Rosenthal et al., 2003). Dock påpekar Jumaa (2005) att även då 

adekvat kunskap och utbildning finns kring handhygien följer inte följsamheten 

automatiskt efter. Cole (2008) framhåller att trots en vilja och en upplevelse av hög 

följsamhet från vårdpersonalens sida visar faktiska observationer på motsatsen. Med 

detta som bakgrund menar Cole (2008) att följsamhet inte enbart kan ses som dålig 

lydnad utan som ett komplext fenomen där kunskap om handhygien inte räcker för att 

öka följsamheten. Därför kan inte kunskap ses som enda väg till bättre följsamhet. 

Kunskap bör trots allt ses som en faktor av betydelse då det av föreliggande 

litteraturstudie framgår att kunskap skapar positiva uppfattningar om konsekvenserna av 

handhygien och kostnaden av utförandet, vilket i sin tur skapar positiva värderingar 

kring handhygien, med andra ord, positiva attityder till handhygien. 

 

Watkins et al. (2006) betonade att det är den sociala strukturen på sjukhuset, som utgör 

en kultur, som möjliggör överföring och förstärkning av specifika kunskaper och 

åsikter. Denna vårdkultur hade i sin tur ett starkt inflytande på personalens beteende och 

kunde ha både positiv och negativ inverkan på följsamheten. Patienternas förväntningar 

och krav på att personalen skulle utföra god handhygien visade sig ha en positiv 

inverkan på följsamheten (Sax et al., 2007). Vårdkulturen utövade dock ett negativt 

inflytande på sjuksköterskestudenternas följsamhet genom att studenterna, med sin 

önskan att passa in i kulturen, tog efter handledarens grad av följsamhet i stället för att 

utföra handhygien så som de blivit lärda (Barrett & Randle, 2008). Med anledning av 

detta är det svårt att tro att nyutbildad personal skulle kunna förändra den rådande 

graden av följsamhet. 

 

I en studie (Sax et al., 2007) skattade sjuksköterskorna vårdkulturens påverkan på 

följsamheten till god handhygien högre än vad läkarna gjorde. Detta skulle kunna 

förklaras med att sjuksköterskor ansågs vara den personalkategori som skulle ha mest 

kunskap inom infektionskontroll (Watkins et al., 2006) och därför erhåller fler 

påtryckningar från olika håll om att utföra god handhygien. En annan förklaring kan 

antas vara att Florence Nightingale är en föregångare både till 

sjuksköterskeprofessionen men också till sjukhushygienen (Ericson & Ericson, 2002), 

vilket kan innebära att sjuksköterskor, dels av sig själva men kanske dels främst av 

andra, förknippas med Florence Nightingales vårdfilosofi. 

 

Sax et al. (2007), Watkins et al. (2006)  och O’Boyle et al. (2001a) underströk samtliga 

att det från många olika håll fanns förväntningar och krav på att vårdpersonalen, 

speciellt sjuksköterskor, skulle utföra god handhygien. Vilka personer eller grupper som 

de olika personalkategoriernas följsamhet främst påverkades av styrdes av vårdkulturen. 

Med detta som bakgrund kan antas att TPB:s andra komponent; personalens normativa 

uppfattningar och subjektiva normer, är starkt bunden till den aktuella vårdkulturen.    

         

Utifrån litteraturstudiens resultat kan ett antal faktorer ses påverka möjligheterna till att 

genomföra god handhygien. Tidsbrist var en av dessa faktorer (Barrett & Randle, 2008; 

Watkins et al., 2006; Akyol, 2005; Jenner et al., 2002; O´Boyle et al., 2001a; O´Boyle, 
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et.al., 2001b) där bland annat sjuksköterskestudenter ansåg att tidsbrist och tung 

arbetsbörda var orsaker till bristande följsamhet (Barrett & Randle, 2008). Studenterna 

påpekade att det förekom speciellt under stressiga morgonar när det var mycket att göra. 

Att detta var av betydelse för den faktiska följsamheten kan ses i studier av Duggan et 

al. (2008) och Rosenthal et al. (2003) där vårdpersonal på eftermiddagar hade en bättre 

följsamhet än vårdpersonal på förmiddagar. Watkins et al. (2006) fann att risken med att 

inte utföra handhygien alltid vägdes mot arbetsbördan. Detta konstaterande tyder på att 

handhygien är en aktivitet som medvetet väljs bort då andra uppgifter prioriteras högre. 

Arbetsbördan kan emellertid också ha en annan betydelse för handhygien nämligen att 

personalen har så mycket att tänka på, att den mänskliga faktorn, glömska, inverkar på 

följsamheten. Att glömska hade en inverkan på följsamheten till handhygien 

rapporterades av både Watkins et al. (2006) och Pessoa-Silva et al. (2005). Ett inarbetat 

beteendemönster ansågs kunna råda bot på detta enligt Yassi et al. (2007). Praktiskt 

inövade rutiner kan därför ha större betydelse än teoretisk kunskap om god handhygien, 

speciellt då vårdtyngden är hög. Av den anledningen bör handledare arbeta medvetet 

med studenter för att de ska erhålla sådana rutiner. 

 

Vårdpersonalen beskrev torra och irriterande händer som en begränsande faktor (Quiros 

et al., 2007; Creedon, 2006; Eldridge et al., 2006; Akyol, 2005; Pessoa-Silva et al., 

2005) och som en kostnad av att utföra handhygien (Barrett & Randle, 2008; Sax et al., 

2007; Creedon, 2006). Detta är inget nytt fenomen. Torra händer framhålls som ett 

problem även i tidigare studier (Pittet, 2001). Både svenska och amerikanska riktlinjer 

för handhygien har tillägg där handkräm rekommenderas för att bibehålla en god 

hudkondition. Jumaa (2004) menar att handtvätt med tvål och vatten förstör huden 

vilket i sin tur leder till att händerna blir svårare att desinfektera. Alkoholbaserade 

handdesinfektionsmedel förstör huden mindre, speciellt då medlet kräver mindre 

skrubbning för att uppnå effekt. Införandet av handsprit minskade upplevelsen av torra 

händer (Creedon, 2006). Trots detta visade sig upplevelsen av torra händer vara ett 

problem oavsett om handsprit fanns tillgängligt som desinfektionsmedel eller inte 

(Quiros et al., 2007; Eldridge et al., 2006; Akyol, 2005; Pessoa-Silva et al., 2005).  

 

Antalet handfat och placeringen av dessa ansågs av personalen vara av betydelse för 

följsamheten till handhygien (Jenner et al., 2007). En observationsstudie (Vernon et al., 

2003) visade dock att den faktiska följsamheten inte påverkades av antalet handfat. 

Således korrelerar inte alltid vårdpersonalens uppfattningar om vilka faktorer som 

påverkar deras förmåga att utföra handhygien med det faktiska resultatet av observerad 

handhygien. Med hjälp av TPB kan ytterligare en dimension av dessa påverkansfaktorer 

identifieras, nämligen vikten av vårdpersonalens upplevda kontroll över faktorerna. 

Yassi et al. (2007) påvisade i sin studie att den vårdpersonal som rankade befintliga 

resurser som goda hade högre följsamhet än den vårdpersonal som i samma studie ansåg 

att resurserna var bristande. De faktiska resurserna var lika för de tillfrågade i studien 

vilket pekar på att olika personer med samma förutsättningar kan uppvisa olika 

beteende beroende på hur förutsättningarna värderas. Optimala förutsättningar för 

handhygien är ett villkor för förbättring av följsamheten till handhygien. För att finna 

vilka dessa förutsättningar är i verksamheten krävs att både personalens uppfattningar 

och önskningar tas hänsyn till samt att observationer av det faktiska beteende görs.   

 

Vårdhandlingens karaktär visade sig vara betydelsefull för graden av följsamhet där 

vårdhandlingar med risk för kontakt med kroppsvätska efterföljdes av högst grad av 
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följsamhet. Den vårdhandling som följdes av lägst grad av följsamhet var kontakt med 

patients närmiljö (Raboud et al., 2004). Ett försök att förklara detta kan göras med hjälp 

av Whitby, McLaws och Ross (2006) vars studie har identifierat två typer av 

handhygieniskt beteende; instinktivt beteende och valt beteende. Det instinktiva 

beteendet står för majoriteten av handhygieniskt beteende och innebär att 

sjukvårdpersonalen utför handhygien när händerna är synligt smutsiga, klibbiga eller då 

de har vidrört patienter som anses vara ohygieniska eller vidrört ställen på patienter som 

är emotionellt smutsiga såsom genitalier. Den andra typen av beteende är valt beteende 

och innebär handhygieniska indikationer som inte faller under instinktivt beteende. 

Exempel på dessa är att röra vid patienten, till exempel då blodtryck mäts, eller vid 

kontakt med föremål i patentens närhet. Även här finns risk att bli kontaminerad av 

patientens hudflora och dessa moment bör därför följas av handdesinfektion för att 

undvika smittspridningen (Socialstyrelsen, 2006; CDC, 2002). 

 

TPB är en teori som syftar till att förklara mänskligt frivilligt beteende (Ajzen, 1991) 

och som genom tillämpning inom ett speciellt intresseområde möjliggör att information 

kan erhållas som i sin tur är användbar i ett försök att förstå och finna vägar till att 

förändra detta. Att analysera handhygieniskt beteende utifrån TPB kommer inte att 

förklara huvuddelen av detta beteende då det är instinktivt (Whitby et al., 2006). Det 

instinktiva beteendet är dock positivt då det leder till att handhygien utförs och det är 

enligt Whitby et al. (2006) det valda beteendet som utgör den stora risken för spridning 

av mikroorganismer och är således det som bör förklaras och förändras.  

 

Samtliga av de funna faktorerna kunde ses påverka de tre komponenterna i TPB som i 

sin tur sågs påverka det handhygieniska beteendet. Det finns dock faktorer, till exempel 

kön, där en förklaring inte kan ges till hur det inverkar på dessa komponenter. Det fanns 

en skillnad mellan olika personer angående vilka faktorer som påverkar teorins tre 

komponenter och det är därför svårt att utifrån teorin finna faktorer som påverkar 

samtlig vårdpersonal. TPB bör följaktligen utföras på homogena grupper eller helst på 

enskilda människor för optimalt resultat. Detta påpekar även Whitby et al. (2007) som 

tillägger att bristen på homogenitet i begreppet handhygien gör det svårt att använda en 

teori med syftet att förklara beteendet.  

 

Enligt Ajzen (2006) kan var och en av de tre komponenterna i TPB utgöra en 

utgångspunkt för en eventuell beteendeförändring. Med hjälp av litteraturstudiens 

resultat kan sådana utgångspunkter identifieras. Kunskap är en förhållandevis enkel 

åtgärd för att förbättra följsamheten till handhygien medan vårdkulturen kan vara 

betydligt svårare att påverka. Tid är något som konstant jagas inom vården och kommer 

troligen aldrig att finnas i den utsträckning som önskas. De handhygieniska produkterna 

är under konstant utveckling och förbättring i avseende på tillgänglighet, enkelhet och 

hudvänlighet. Litteraturstudiens resultat visar på att dessa faktorer gemensamt kan leda 

till att följsamheten förbättras. 

 

 

Konklusion 

Handhygien är ett komplext fenomen till vilket flera faktorer ses påverka följsamheten. 

Ingen påverkansfaktor kan ensam stå för en förklaring till det handhygieniska beteendet 

hos vårdpersonal eller ensam utgöra en åtgärd för att optimera följsamheten.  
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TPB användes som referensram i litteraturstudien för att förklara det handhygieniska 

beteendet. Resultatet visade att kunskap påverkade vårdpersonalens föreställningar om 

handhygien samt ökade de positiva attityderna till handhygien, vilket medförde högre 

grad av följsamhet. Vårdkulturen, med andra ord de överföringar och förstärkningar av 

värderingar, normer och tankar om olika personalkategoriers ansvar och roller som 

kontinuerligt sker inom en social struktur, påverkade vårdpersonalens handhygieniska 

beteende både i positiv och i negativ riktning. Personalens uppfattningar om sin egen 

förmåga att utföra handhygien påverkades främst av upplevelsen av tillgänglig tid, där 

risken att inte utföra handhygien alltid vägdes mot arbetsbördan.  Upplevelsen av torra 

och irriterade händer samt upplevelsen av begränsningar i den fysiska miljön, såsom 

bristande tillgång till handhygieniska produkter, var andra faktorer som påverkade 

vårdpersonalens uppfattningar om sin förmåga att utföra handhygien. 

 

 

Implikation 

Medvetenhet om att kunskap är föränderlig och ständigt behöver uppdateras är av 

yttersta vikt och det är först då ny kunskap tas tillvara och tillämpas som vårdrelaterade 

infektioner kan förebyggas på bästa sätt. Kunskap bör gå som en röd tråd genom 

utbildningen och god handhygien måste av denna anledning inte enbart vara en del av 

den teoretiska undervisningen utan även finnas med under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Handledarna bör ta sitt ansvar i att uppmärksamma studenterna på deras 

beteende kring handhygien och ge råd och tips om hur de kan förbättra detta. Hur 

riktlinjerna för handhygien, och tillämpningen av dem, kan förbättras bör ingå som en 

del i det kontinuerliga utvecklingsarbetet på avdelningen, detta för att kunna medverka 

till att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. Personalen bör också göras 

uppmärksam på vårdkulturens betydelse för följsamheten för att på så vis bidra till att 

minimera de negativa och optimera de positiva effekterna av vårdkulturens inverkan på 

följsamheten till handhygien. Kunskap om vårdkulturens påverkan kan möjliggöra för 

sjuksköterskor att hävda sin kunskap även i de sammanhang där vårdkulturen skiljer sig 

från utbildningens ambitioner. 

 

Vidare forskning skulle med fördel kunna utföras kvalitativt då endast en liten andel 

sådan forskning är utförd på området. Kvalitativ forskning möjliggör att nya faktorer 

som påverkar följsamheten identifieras samt att förståelsen för hur dessa påverkar 

följsamheten fördjupas. Denna forskning bör utföras på enskilda personalkategorier då 

det i litteraturstudien framkom svårigheter i att finna faktorer som påverkar samtlig 

vårdpersonal. Under datainsamlingsprocessen återfanns inga studier av följsamheten 

utförda i Sverige. Studier under svenska förhållanden är önskvärt då de handhygieniska 

riktlinjerna skiljer sig åt mellan olika länder och följaktligen borde också det 

handhygieniska beteendet se olika ut. 
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överensstämde. Studien fann att 

tillgängliga resurser var för små 

för att god handhygien skulle 

kunna tillämpas.  

Grad I 
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2005 

Schweiz 

Pessoa-Silva, 

L.C.,  

Posfay-Barbe, 

K.,  

Pfister, R., 

Touveneau, S., 

Perneger, T.V., 
Pittet, D. 

Attitudes and 

preceptions toward 

hand hygiene 

among healthcare 

workers caring for 

critically ill 

neonates 

Att identifera tankar 

och uppfattningar 

associerade med 

följsamhet till hand 

hygien bland 

sjukvårdspersonal på 

en neontal avdelning .  

En kvantitativ studie 

genomfördes med hjälp av 

frågeformulär vilka 

administrerades via e-mail 

till samtlig 

sjukvårdspersonal (n=80) på 

en neonatal avdelning på ett 
sjukhus i Genève.  

Sjukvårdspersonalens uppfattning 

om, för dem betydelsefulla 

personers åsikter om handhygien 

och uppfattningen om sin egen 

förmåga att utföra handhygien var 

faktorer som påverkade 

intentionen att utföra god 
handhygien. 

Grad I 

2007 

USA 

 

Quiros, D.,  

Lin, S.,  

Larson, E.L. 

Attitudes toward 

practice guidelines 

among ICU 
personnel: A cross-

sectional 

anonymous survey 

Att undersöka 

intensivvårdspersonal

s attityder till att 
tillämpa riktlinjer i 

allmänhet och CDC:s 

riktlinjer för hand 

hygien i synnerhet.  

En anonym 

tvärsnittsundersökning som 

var en del av en större 
studie. Förfrågningar 

skickades ut till sjukhus som 

frivilligt fick välja att delta. 

Frågeformulär delades ut till 

sjukvårdspersonal (n=1995) 

på intensivvårdsavdelningar 

på deltagande sjukhus 

(n=39).  

Undersökningen visade på 

positivare attityder till 

handhygien bland personal på 
barnintensiven än på 

vuxenavdelningen samt positivare 

attityder hos sjuksköterskor och 

annan personal än hos läkare. 

Äldre personal hade positivare 

attityder än yngre. 

Grad II 

2004 

Kanada 

Raboud, J., 

Saskin, R.,  

Wong, K.,  

Moore, C., 

Parucha, G., 

Bennett, J. et al. 

Patterns of 

handwashing 

behavior and visits 

to patients on a 

general medical 

ward of healthcare 

workers 

Att erhålla exakt data 

om hand hygieniskt 

beteende och mönster 

vid 

sjukvårdspersonalens 

kontakt med 

patienter.  

En kvantitativ studie 

utfördes genom observation 

och övervakning av utvalda 

salar (5st).  

Sjuksköterskornas typ av 

arbete och handhygien var 

föremål för observationen.  

Resultatet visade på en generell 

följsamhet på 46 % vilken ökade 

vid direkt patientkontakt och 

ytterligare vid kontakt med 

kroppsvätska. Det förekom att 

handskar användes i stället för 

handhygien.  

Grad I 
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2003 

Argentina 

Rosenthal, V.D., 

McCormick, 

R.D.,  

Guzman, S., 

Villamayor, C., 

Orellano, P.W. 

Effect of education 

and performance 

feedback on 

handwashing: the 

benefit of 

administrative 

support in 
Argentinean 

hospital 

Att utvärdera effekten 

av utbildning och 

feedback på 

sjukvårdspersonals 

följsamhet av 

handhygien.  

En kvantitativ 

observationsstudie utförd på 

intensivvårds avdelningar på 

tre sjukhus i Buenos Aires. 

Läkare, sjuksköterskor och 

övrig omvårdnadspersonal 

observerades i 30 min.-
intervaller under tre tillfällen 

där personalen emellan 

erhållit utbildning och 

feedback. 

Utbildning och feedback av det 

handhygieniska beteendet ökade 

följsamheten. Stöd från chefer 

visade sig också ha betydelse för 

god handhygien. 

Grad I 

2002 

USA 

Salemi, C., 

Canola, T.,  

Eck, E.K. 

Hand washing and 

physicians: how to 

get them together  

Att fastställa 

motiverande faktorer 

och beteendefaktorer 

som ökar 

följsamheten av 

handhygien bland 

läkare.  

En kvantitativ 

observationsstudie på två 

akutvårdsavdelingar. Efter 

observationen fick 

deltagarna (n=71) veta sin 

grad av följsamhet och delta 

i ett utbildningsprogram i 

handhygien. 40 av läkarna 

intervjuades sedan. 

Följsamheten kan ökas bland 

läkare. Personliga möten med 

smittskyddsläkare och bandade 

presentationer/ diskussioner inom 

området hade störst effekt.  

Feedback på graden av följsamhet 

ansågs också ha positiv effekt.  

Grad I 

2007 

Schweiz 

 

Sax, H.,  

Uckay, I.,  

Richet, H., 

Allegranzi, B., 

Pittet, D. 

Determinants of 

good adherence to 

hand hygiene 

among healthcare 

workers who have 

extensive exposure 

to hand hygiene 

campaigns   

Att undersöka olika 

komponenter i 

beteenden som 

påverkar 

sjukvårdspersonalens 

motivation till hand 

hygien.  

En kvantitativ studie där 

sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare 

(N=2961) valdes ut 

slumpmässigt på ett sjukhus 

i Schweiz och fick anonymt 

svara på ett frågeformulär. 

Personalens tankar om 

konsekvenserna av handhygien 

och deras normativa uppfattning 

samt tankar om sin egen förmåga 

till utförande av handhygien 

påverkade samtliga följsamheten 

till handhygien. De normativa 

uppfattningarna sågs dock inte 
påverka följsamheten i lika stark 

grad som de övrig två. 

Grad I 
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2006 

USA 

Snow, M.,  

White, G.L., 

Alder, S.C., 

Stanford, J.B. 

Mentor’s hand 

hygiene practices 

influence student’s 

hand hygiene rates 

Att undersöka 

mentorers påverkan 

på studenters hand 

hygien under kliniska 

studier och skillnaden 

i följsamheten till 

hand hygien mellan 
studenter med eller 

utan tidigare 

vårderfarenheter samt 

undersöka studenters 

åsikter och tankar om 

hand hygien. 

En prospektiv quasi-

experimentell studie utfördes 

med en studiegrupp (n=30) 

med erfarenhet av arbete 

inom sjukvården och en 

studiegrupp (n=30) utan 

erfarenhet. 
Deltagarna observerades 

under 3 timmar vid två 

tillfällen samt fyllde i ett 

frågeformlär. 

Mentorerna hade en stark 

inverkan på studenternas grad av 

följsamhet till god handhygien. 

Slutsatsen blev att förebilder är en 

stark faktor i formandet av en god 

följsamhet. 

Studenterna ansåg att handhygien 
var en viktig del i omvårdanden 

och upplevde inte det som 

besvärligt. 

Grad I 

2003 

USA 

Vernon, M.O., 

Trick, W.E., 

Welbel, S.F., 

Peterson, B.J., 

Weinstein, R.A. 

Adherence with 

hand hygiene: Does 

number of sinks 

matter? 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

följsamhet av 

handhygien och 

antalet handfat. 

En kvantitativ 

observationsstudie utfördes 

på 14 patientavdelningar på 

både akutsjukhus, och 

rehabiliteringscentra där 

andelen handfat per säng 

skilde från 1:1 till 1:6. 

Handsprit fanns inte att 

tillgå. 

Ett högt förhållande mellan 

handfat och säng (1:1) hade 

endast en liten effekt på 

följsamheten.  

Grad II 

2006 

Australien 

Watkins, R.E., 

Wynaden, D., 

Hart, L., 

Landsborough, 

I.,  

McGowan, S., 
Speed, G. et al. 

Perceptions of 

infection control 

practices among 

health professionals 

Att beskriva 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar av 

vårdhygienen och att 

identifiera sociala och 

psykologiska faktorer 
som påverkar graden 

av följsamhet. 

En kvalitativ studie utfördes 

genom semi-strukturerade 

intervjuer med 16 läkare 

(n=4) och sjuksköterskor 

(n=12) på sjukhus i västra 

Australien.  

Riskbedömning framkom som en 

process i vilken personalen vägde 

riskerna av dålig handhygien mot 

kostnaden av utförandet. 

Kunskap, kultur och motsägande 

information var andra faktorer 
som påverkade följsamheten.   

Grad I 
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2007 

Kanada 

Yassi, A., 

Lockhart, K.,  

Copes, R.,  

Kerr, M., 

Corbiere, M., 

Bryce, E. et al.  

Determinants of 

healthcare workers’ 

compliance with 

infection control 

procedures 

Att undersöka 

avgörande faktorer 

till 

sjukvårdspersonals 

självuppskattade 

följsamhet till 

vårdhygieniska 
procedurer.  

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie genomfördes 

på intensivvårdsavdelningar 

på 16 olika akutsjukhus med 

hjälp av frågeformulär som 

delades ut till samtliga 

professioner.  
1290 svar erhölls. 

 

Träning framkom som en 

nyckelfaktor för följsamhet till 

handhygien. 

Skillnader fanns mellan yrke, kön 

och ålder. Faktorer såsom 

kunskap, uppfattningar av risker 

samt tankar om och attityder till 
vårdhygien visade sig inte vara 

lika viktiga för graden av 

följsamhet som bra och säkra 

riktlinjer och stöd från chefer.   

Grad II 



 

 

 


