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Abstrakt

Basal handhygien är grunden för en god hygienisk standard i allt vårdarbete 
och har stor betydelse för patientsäkerheten. Fastän denna kunskap finns är 
följsamheten med olika interventioner inte tillräcklig. Syftet med denna 
systematiska litteraturstudie var att beskriva orsaker till att basal handhygien 
inte tillämpas. Studien baserades på 20 vetenskapliga artiklar som granskades 
utifrån mallar för kvalitetsbedömning. Artiklarna analyserades och resulterade 
i fem kategorier som förklarade orsakerna: arbetsbelastning, tidsbrist och 
underbemanning; personalens kunskap och attityder; bristande förståelse; 
osäkerhet inför val av produkter och teknik samt hudirritation. För att skydda 
patienten från vårdrelaterade infektioner kan omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska agera som förebild i gentemot övrig vårdpersonal i 
handhygienarbetet. Det är viktigt att förbättringsarbetet bedrivs så att 
följsamheten blir bestående. Studien bidrar med ökad kunskap om vilka 
orsakerna är till bristande basal handhygien. Sjuksköterskor är den största 
professionella yrkesgruppen inom svensk hälso- och sjukvård och har därmed 
en betydande roll i att öka följsamheten med basal handhygien.

Nyckelord: Handhygien, följsamhet, orsaker, vårdrelaterade infektioner, 

systematisk litteraturöversikt
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År 1846 observerade Ignaz Semmelweis att gravida kvinnor som förlöstes av läkare eller 

läkarstuderande på ett sjukhus i Wien, Österrike, led högre risk att dö i barnsängsfebern än de 

som förlöstes av barnmorskor på distriktet. Semmelweis noterade att läkarna gick direkt från 

obduktionsrummet till förlossningen och att de hade en påtaglig odör från händerna trots att 

de tvättats med tvål och vatten. Semmelweis förstod sambandet mellan bakterierna från liken 

och kvinnornas dödsfall efter att en vän stuckit sig på en kniv under en obduktion och blivit 

sjuk. I maj 1847 beslutade Semmelweis att läkarna och läkarstudenterna skulle tvätta 

händerna i klorinblandning när de gick mellan avdelningarna. Dödssiffrorna sjönk dramatiskt 

från 10 till 1 %. Denna intervention representerar den först gjorda som påvisar att antiseptiska 

preparat reducerar vårdrelaterade infektioner samt att det är mer effektivt än att tvätta i tvål 

och vatten (Boyce & Pittet, 2002). 

I Sverige var det den snabba spridningen av Staphylococcus aureus, den så kallade 

sjukhussjukan, som föranledde förbättringsarbetet med att öka hygien i vården. Detta för att 

ge patienten en god omvårdnad och minska lidandet. I början av 1960-talet tillsattes de första 

hygiensjuksköterskorna i Sverige och idag finns det omkring 100 hygiensjuksköterskor i vårt 

land. Deras främsta arbetsuppgift är att vara en förmedlande länk mellan aktuell forskning och 

de som arbetar praktiskt med vårdhygien för att omvårdnaden till patienten ska leda till 

förbättring och inte förlängd eller ytterligare sjukdom (Smittskyddsinstitutet, 2007).

Basala hygienrutiner är grunden för att uppnå standard för god hygien i vårdarbetet. År 1985 

kom Socialstyrelsens föreskrifter i basal handhygien för hälso- och sjukvårdspersonal. Då det 

finns påtagliga brister i hur basala hygienrutiner följs inom kommun och landsting har 

föreskrifterna förtydligats i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:19 (M)). 

Dagens riktlinjer om handhygien hittas i handbok för hälso- och sjukvårdspersonal.  Syftet 

med dessa riktlinjer är att förebygga överföring av smitta mellan vårdpersonal och patient. De 

innehåller regler för handhygien och användning av personlig skyddsutrustning och ska 

tillämpas av alla personalkategorier vid undersökning, vård och behandling av patienter. Alla 

verksamheter har kravet på sig att dokumentera lokala rutiner och genomföra egenkontroller 

för att säkerställa att föreskrifterna om basal hygien följs (Socialstyrelsen, 2007a). Cole 

(2006) anser att riktlinjerna för handhygien måste användas av all vårdpersonal. Omvårdnad 

och patientsäkerheten blir inte bättre om inte all vårdpersonal tillämpar dessa rutiner.
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Smittvägen för vårdrelaterade infektioner går från en patient till en annan via hälso- och 

sjukvårdspersonalens händer. Organismen som finns på patientens hud hamnar på personalens 

hand. Om personalen tvättar händerna eller utför handdesinfektion dör organismen. Om inte 

handhygienen utförs finns stor risk att personalen överför organismen till nästa patient, som 

denne vidrör (Boyce & Pittet, 2002). För att förstå meningen med handhygien behöver 

vårdpersonalen ha kunskap om den normala bakteriefloran som finns i huden och att den är 

naturlig. Bakteriefloran delas in i två grupper; transient bakterieflora som finns i yttersta hud-

lagret och tvättas lätt bort med handtvätt och resident bakterieflora som sitter i djupare 

hudlager och oftare associeras med vårdrelaterade sjukdomar. Den residenta bakteriefloran 

tvättas inte bort endast med tvål och vatten. Alkoholbaserade lösningar krävs då det är en 

mycket stabil flora av bakterier som förökar sig i huden. De båda bakterieflororna är 

individuella för varje person (Boyce & Pittet, 2002; Socialstyrelsen, 1998, s. 285).

Med basal handhygien menas handtvätt med vanlig tvål, tvål- eller tensidbaserat 

hudrengöringsmedel, i fast eller flytande form minskar eller tar bort transient hudflora från 

händerna. Handdesinfektion minskar framför allt resident hudflora och är ofta 

alkoholbaserade preparat (Socialstyrelsen, 1998, s. 285). Flera laboratoriestudier har påvisat 

att flera mikroorganismer kan leva en signifikant lång tid på otvättade händer och föras 

vidare. Exempel är klebisella 150 min, Cisteria monocytogenes 60 min, hepatit A 240 min 

och vancomycinresistent enterokocker 60 min. Tio sekunders hud kontakt räcker för att föra 

över mikroorganismer. Då dessa inte kan ses med blotta ögat är det svårt att precisera vid 

vilket tillfälle smittspridningen skett (Banfield & Kerr, 2005).

Mot synlig smuts används handtvätt med tvål och vatten. Då händerna inte är synligt smutsiga 

men vårdpersonalen behöver avlägsna de mikroorganismer som finns på huden används den 

snabbare och effektivare alkoholbaserade rengöringslösningen, handdesinfektion. För att 

handhygien med handdesinfektion ska få önskad effekt, är det viktigt att tvätta händerna med 

rätt teknik, minst 30-60 sekunder och att låta händerna själv- eller luft torka före nästa syssla. 

Ytterligare en fördel med handdesinfektion är att behållarna med handdesinfektion kan 

placeras lättillgängligt och på flera platser (Boyce & Pittet, 2002; Widmer & Dangel, 2004).

God vårdhygien är av stor betydelse för säkerhet och välbefinnande för patienter och 

vårdpersonal. Internationellt och i Sverige är arbetet med att förebygga vårdrelaterade 

infektioner en av de viktigaste uppgifterna inom patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2007b). 
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Ur det internationella perspektivet, i all sjukhusmiljö, kan vårdrelaterade infektioner 

förhindras med 10-70 % beroende på landets resurser samt vårdgivarnas intresse. Att öka 

preventionen och få ner antalet vårdrelaterade infektioner internationellt, har betydelse både 

för det land som aktivt jobbar med prevention men även för de länder som indirekt är berörda 

via turism eller annan folkvandring (Gould, Hewitt-Taylor, Drey, Gammon & Weinberg,

2006; Hambraeus, 2006). 

År 1979 definierade Socialstyrelsen begreppet sjukhusinfektion, numera kallad vårdrelaterad 

infektion, till ”varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med 

vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller 

efter vården. Med sjukhusinfektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till 

följd av arbetet”. Vårdrelaterade infektioner är ett viktigt problemområde när det gäller 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2006).

Som patient har man rätt till en trygg och säker vård. Kraven på en god vård innebär bland 

annat att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet där ett av sätten är att minska 

vårdrelaterade infektioner med en god hygienisk standard (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen betonar att kvalitetssäkringen i vårdverksamheten 

fortlöpande ska utvecklas och säkras. Ledningen i verksamheten ska tillgodose hög 

patientsäkerhet och god kvalitet som främjar kostnadseffektivitet. Vården ska ges med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans värde. För varje människa 

som drabbas av vård- relaterade infektioner innebär det ett ökat vårdlidande, förlängd tid ifrån 

sitt hem och sin familj och ökad medicinering (Aragon & Sole, 2005). Vårdlidande ses som 

en respons av otillräcklig vård och inte ett symtom på sjukdom. Det kan bero på avsaknad av 

reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande (Eriksson, 1994, s. 86-87).

Det patientnära arbetet är den primära vägen för att sprida vårdrelaterade infektioner. 

Handhygien är en av de viktigaste preventiva åtgärderna för att stoppa vårdrelaterade 

infektioner men trots att den kunskapen finns, är det fortfarande för hög nivå av antal 

infektioner inom vården (Aragon & Sole, 2005; Banfield & Kerr, 2005; Haas & Larson, 

2007).

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva orsaker till varför basal handhygien inte 

tillämpas.



5

Metod

Systematisk litteraturöversikt är en metod för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. Målet med systematisk översikt är att få så heltäckande 

bild som möjligt av var forskningen för närvarande befinner sig inom det givna området. 

Goodman i Willman och Stoltz (2002, s. 51) beskriver ett generellt förfarande i sju steg, varav 

sex utfördes; 1) Precisera problemet, 2) Precisera studiernas inklusions och exklusions 

kriterier, 3) Formulera en plan för litteratursökning, 4) Genomför litteratursökningen och 

samla in de studier som möter inklusionskriterierna, 5) Granska individuella studier enligt 

protokoll innehållande resultatkriterier och karakteristika, 6) Resultatet av analysen tolkas 

som resultat. I litteraturstudien ingår både kvalitativa och kvantitativa studier samt 

litteraturöversikter. 

Flemmings tabell användes för att precisera problemet och klargöra syftet med studien 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 54-55). Inklusionskriterierna var att de funna studierna skulle 

vara på engelska, vetenskapligt granskade (peer reviewed) samt accepterade för publikation 

eller redan publicerade. De databaser vi kom att använda oss av i litteratursökningen (Bilaga 

1, tabell 2), var de vi fann relevanta efter pilotsökning i ett flertal databaser. Cinahl, riktar sig 

mot engelskspråkiga tidskrifter inom vårdområdet. Academic search, som även den riktar sig 

mot vårdområdet och till stor utsträckning har fulltextartiklar samt Pub Med med artiklar från 

biomedicinska tidsskrifter. För att säkerställa bästa möjliga sökning användes thesaurus, 

MeSH-termer, headings samt deskriptorer. På så sätt kunde synonymer för sökorden hittas.

Vid sökning av artiklar använde vi oss av sökorden handhygiene, handwash*, prevent*, 

infection control*, care*, effect*, professional compliance, patient, consequence och 

experience. Trunkeringarna (*) gjordes för att få med olika ändelser på ordet. Sökningen 

gjordes först på varje sökord för sig, för att sedan kombineras. Handhygiene, handwash, 

prevent* och infection control* var huvudsökorden. Övriga sökord gav inga nya artiklar och 

redovisas därför inte i tabeller (Bilaga 1). Sökning gjordes även på relaterade artiklar. Som 

första bedömning lästes rubriken för att sedan övergå till att läsa de 150 abstrakt som verkade

överrensstämma med vårt syfte. Vi använde oss av de funna artiklarnas referenslistor i 

sökningen efter ytterligare relevanta studier. Samma studier återkom och kvalitetsgranskning 

påbörjades. Kriterierna för hög kvalitet var en tydlig beskrivning av syfte, etiskt resonemang, 

relevant urval, datainsamling, dataanalys samt tydligt beskrivet resultat. Kriterier för 

medelkvalitet var att något av ovanstående beskrivna kriterier saknades. Låg kvalitet innebar 

att fler än två kriterier av de ovanstående saknades. För att en artikel med låg kvalitet skulle 
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användas i denna studie krävdes att resultatet verifierades av artiklar med hög eller medel 

kvalitet (jmf. Willman & Stoltz, 2002, s. 120-123). Av de 28 studierna exkluderades åtta 

studier för att de inte motsvarade vårt syfte eller inte uppfyllde kvalitetskraven. Det slutliga 

urvalet bestod av 20 artiklar, tabell 4 (Bilaga 2). Vi kontrollerade att inte någon av de 20 valda 

studierna ingick i flera litteraturstudier, detta för att undvika snedvridet innehåll i resultatet.

Med utgångspunkt från frågeställningen analyserades artiklarnas resultat. Analysarbetet 

genomfördes systematiskt genom att vi först läste igenom artiklarna för att skapa ett 

helhetsintryck och sedan oberoende av varandra läste artiklarna, kvalitetsgranskade enligt 

protokoll (jmf. Willman, Stoltz och Bathsevani, 2006, s. 152-157), extraherade textenheter 

som motsvarade studiens syfte och skapade därefter kategorier. Mellan varje beskrivet steg 

möttes vi för att kontrollera och diskutera arbetssättet och det som framkommit. 

Resultat

Målet med denna systematiska översikt var att få en så heltäckande bild som möjligt av var 

forskningen för närvarande befinner sig inom det givna området. Syftet med de 20 valda 

studierna var att undersöka orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas. De 12 

kvantitativa studierna, den kvalitativa studien samt de sju litteraturöversikter som ingick i 

studien visade att det inte finns en ensam orsak till att basal handhygien inte tillämpas. 

Resultatet presenteras i den ordning som vi anser förbättringsarbetet bör bedrivas för att öka 

handhygienens följsamhet; arbetsbelastning, tidsbrist och underbemanning; personalens 

kunskap och attityder; bristande förståelse; osäkerhet inför val av produkter och teknik samt

hudirritation. 

Arbetsbelastning, tidsbrist och underbemanning

I två studier (McArdle, Lee, Gibb & Walsh, 2006; Posfay-Barbe & Pittet, 2001) framkom att 

arbetsbelastning, tidsbrist och underbemanning var anledning till att handhygien inte 

tillämpades tillfredsställande. Tid för handhygien var inte inräknad i schemat för hälso- och 

sjukvårdspersonal, fastän handtvätt var en tidskonsumerande process och ledning och 

organisation ansåg att handhygien var ett viktigt moment i patientsäkerhetsarbetet. Den tid det 

tog att tvätta händerna korrekt var av betydelse för hur mycket bakterier som blev kvar på 

händerna. Vårdpersonalen upplevde att de inte alltid hade tid att gå till tvättstället och utföra 

korrekt handhygien. Enligt Swoboda, Earsing, Strauss, Lane och Lipsett (2007) var den 

fysiska placeringen av tvättstället av betydelse för om handtvätt utförs. Om tvättstället var 
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placerat närmast dörren ökade utförandet av handtvätt, om tvättstället var placerat längre bort 

i en korridor uteblev följsamheten då personalen upplevde att de inte hade tid. 

I en studie (McArdle et al., 2006) observerades all personals kontakt med varje enskild patient 

under fyra dygn. Utifrån det observerade räknades antal tillfällen då handhygien borde ha 

utförts, för att i nästa steg multiplicera det med den tid som krävs för att utföra korrekt 

handhygien. Resultatet visade att om hälso- och sjukvårdspersonalen utförde rätt handhygien 

beräknades det ta cirka 230 min/patient/dag för all personal som var i kontakt med den 

enskilda patienten. I flertalet studier (Beggs, Noakes, Shepherd, Kerr och Sleigh, 2006; 

McArdle et al., 2006; Pittet, 2001) framkom det att när en avdelning blev överbelagd och ar-

betsbelastningen ökade utan ökning av personalbemanningen observerades att basal 

handhygien drastiskt sjönk i jämförelse med när avdelningen inte var överbelagd. Personalen 

upplevde det som omöjligt att upprätthålla god handhygien under dessa förhållanden. 

Samspelet mellan underbemanning och bristande handhygien har aktualiserats när dålig 

handhygien accepterats som huvudsaklig smittväg för vårdrelaterade infektioner.

Personalens kunskap och attityder 

Jumaas (2005) studie visade att handtvätt inte tillämpades i tillräckligt stor utsträckning fastän 

det var en enkel handling, problemet låg i det mänskliga beteendet vilket var svårt att 

förändra. Att forma en kultur där handhygien sågs som en naturlig och självklar del, kunde 

inte skapas under påtvingade former. Personalen behövde få insikt i hur de påverkades av 

varandras beteende i arbetsgruppen samt medvetandegöra betydelsen av utbildning. 

Personalens individuella attityder sågs även som en orsak till att den basala handhygienen inte 

tillämpades. Handhygien var ett moment som utfördes regelbundet och därför lätt utvecklade

till en vana. Beteendet att tvätta sina händer kunde ske utan att det berodde på intellektuella 

faktorer, personalen behövde inte tänka på den uppgift som utfördes. Pessoa-Silvas et al. 

(2005) ansåg att när det var vanan som styrde beteendet var det inte alltid relevant med 

utbildning i ämnet för att öka följsamheten med handhygien.

I flertalet studier (Flores & Pevalin, 2006; Muto, Sistrom & Farr, 2000;Pittet et al., 2000; 

Raboud et al.; 2004) framkom att brist på rutiner påverkade resultatet då personalen byttes ut 

men även att följsamheten för handhygien skiljde sig åt mellan olika professioner. 

Sjuksköterskor som yrkesgrupp visade på bäst följsamhet. Läkare och undersköterskor låg 

markant lägre i följsamhet. Läkarens lägre följsamhet berodde på avsaknad av förebilder och 
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bristande förståelse. Den lägre följsamheten hos undersköterskor berodde på låg alternativt 

avsaknad av utbildning och kunskap i hygien och patientsäkerhet.

Studien av Muto et al. (2000) visade att följsamheten för handhygien ökade till 100 % bland 

övriga läkare om ”rondansvarig” läkare tvättade händerna. Om samma läkare inte tvättade 

händerna var det ingen annan, av all personal som var med på ronden, som gjorde det heller. 

En förebilds handlingar påverkade ett helt arbetslag. Pessoa-Silvas et al. (2005) visade att 

användandet av förebilder för att öka följsamheten gällande handhygien gav ett positivt 

resultat. De i personalen som blev utsedda till förebilder kände ett större ansvar att utföra 

handhygien. Deras inflytande gav effekten att övrig vårdpersonal ökade sin handhygien. I en 

studie av Lusardi (2007) beskrevs sjuksköterskestuderandes inställning till handhygien. Där 

framkom att när en ansvarig sjuksköterska, som sågs som en förebild, var på avdelningen 

utfördes handhygien, men när denne lämnade avdelningen återgick ordinarie personal och 

studenterna till gamla vanor och följsamheten för handhygien sjönk.

Affischer som placeras på strategiska ställen och med hjälp av kunskap som förespråkade 

handtvätt hade positiv inverkan och ökade följsamheten på en avdelning. Affischerna 

fungerade som en påminnelse till personalen att tvätta händerna och varför de skulle göra det. 

Flertalet av vårdpersonalen sa att de minst en gång i veckan uppmärksammat affischerna som 

marknadsförde handhygien, hälften av dessa påstod att de aldrig deltagit i utbildning i 

handhygien, men nästan alla ansåg att de kunde förbättra sin följsamhet (Pessoa-Silvas et al., 

2005; Pittet, 2001).

Aboelea, Stone och Larsons (2007) samt Pittet (2001) undersökte interventionerna; att inte 

låta en avdelning vara underbemannad, aktivt deltagande i kampanjer och ledningens 

engagemang i förbättringsarbetet, kunskap och utbildning, påminnelser i miljön och ha 

handdesinfektion och tvättställ lättillgängligt. Detta för att se varför inte handhygien 

tillämpades i nog stor utsträckning och om beteendet ändrades efter utbildning. Resultatet 

visade en total ökning i användandet av handdesinfektionsmedel men inte någon signifikant 

förändring av utförandet av handhygien före patientnära arbete. Då följsamheten inte ökade 

ansåg deltagarna att en anledning var att ledningen inte stöttade dem och visade att 

handhygien var viktig.

Swoboda et al. (2007) visade att rutiner för ett isolerat rum i sig var en påminnelse för 

personalen att utföra handhygien. Handhygienen ökade ytterligare när en elektronisk röst 
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påminde personalen om att tvätta sina händer när de gick in eller ut ur ett rum. Det var 

troligast att sjuksköterskan tvättade sina händer efter kontakt som innebar en högre 

kontaminationsrisk. I genomsnitt fann man genom studierna (Pessoa-Silvas et al., 2005; Pittet, 

2001; Raboud et al., 2004) en följsamhet på cirka 50 % till handhygien i det dagliga 

patientnära arbetet. Den låga följsamheten kunde bero på att sjuksköterskan besökte och 

utförde interventioner hos samma patient flera gånger i följd och prioriterade att 

smittspridning inte skedde från en patient till en annan. Vid interventioner som innebar en 

högre risk för smittspridning var följsamheten nästan 100%-ig. Ungefär hälften av de 

vårdrelaterade infektionerna berodde på kontaminerade händer hos vårdpersonalen. En 

majoritet av personalen, ansåg att det var svårt att utföra korrekt handhygien när de var hos 

samma patient men ändrade syssla.

Enligt Siegel och Korniewicz (2007) visade att handhygiens följsamhet ökade vid införandet 

av nya produkter. Hälso- och sjukvårdspersonal uppskattade att prova nya produkter, men

följsamheten sjönk när det inte längre var någon nyhet trots den positiva responsen. Att 

personalen återgick till tidigare beteende tydde på att personalen årligen behövde uppdatera 

sig i kunskap gällande handhygien och att personalen på grund av ”okunskap” lät 

nyfikenheten styra handhygienens följsamhet. Trots årliga uppdateringar i handhygien var 

skillnaderna stora bland personalen gällande följsamheten i ämnet. I Muto et al. (2000) 

framkom att en del ur personalen, oavsett yrkesgrupp, visade följsamhet på 100 %, de utförde 

vid de observerade tillfällena alltid korret handhygien. Andra i samma studie utförde inte alls 

handhygien vid observationen. Enligt Pittet (2001) och Horton (1993) kunde det vara svårt för 

vårdpersonalen att motivera sig till ökad följsamhet med handhygien om kunskap och 

utbildning var bristfällig och inte uppdaterad.

Bristande förståelse 

När inte kunskap och förståelsen för när och hur smittspridning av mikroorganismer skedde 

tillämpades inte heller handhygien i nog stor utsträckning av vårdpersonalen. Förståelse för 

smittspridningens vägar i miljön runt patienten hade betydelse. Mikroorganismer kunde 

överföras från miljön till vårdpersonalens händer för att sedan spridas vidare när personalen 

lämnade patientens rum för att gå in till nästa (Pittet et al., 2006; Raboud et al, 2004).

Flores och Pevalins (2006) studie visade att attityden gentemot handhygien speglades av 

individens uppfattning, förståelse, vanor samt kunskap om sitt yrke. Interventioner som 
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framhävde handhygienens betydelse kunde öka följsamheten och hälso- sjukvårdspersonalens 

förståelse för att interventionen kunde förebygga vårdrelaterade infektioner. McGuckin, 

Taylor, Martin, Porten och Salcido (2004) kom fram till att om kollegor och patienter 

förväntade sig att all vårdpersonal skulle utföra handhygien borde vikten av förebilder 

belysas, hälso- och sjukvårdspersonalen var inte i nog stor utsträckning medvetna om det 

individuella ansvaret de hade gällande handhygienens följsamhet.

Jumaa (2005) och Swoboda et al. (2007) menade att ökat antal tvättställ och material för 

handtvätt på en vårdavdelning inte hade nog stor inverkan på beteendet i sig utan fann att det 

även hade betydelse vilken inställning och förståelse till handtvätt som personal och 

ledningen hade. Silvestri et al. (2005), Jumaa (2005), Flores och Pevalin (2006) och Larson, 

Quiros, Giblin och Lin (2007) visade i sina studier att följsamheten av handtvätt grundade sig 

i att vårdpersonalen saknade förståelse för betydelsen av generell handtvätt samt tvätt efter 

handskanvändning för att minska vårdrelaterade infektioner.

Osäkerhet inför val av produkt och teknik

Flores och Pevalin (2006) visade att personalen upplevde osäkerhet inför valet av utförande; 

handtvätt med tvål och vatten, handdesinfektion eller att använda handskar i kontakt med 

patienten och dennes miljö. Handskar överanvändes i det patientnära arbetet. Studiens 

observationer visade att vid nästan hälften av tillfällena skulle handskar inte alls användas 

utan handtvätt eller handdesinfektion hade varit det korrekta sättet. Handskar användes vid 

uppsamlande av material, när personalen svarade i telefon, talade med patienter, kontrollerade 

puls och blodtryck samt förde anteckningar. Dessutom användes handskarna till flera 

uppgifter per gång, t.ex. vid bäddning av säng för att direkt efter arbeta med en venös infart. 

Smittvägarna minskade inte då samma handskar användes till flera olika sysslor. Hälso- och 

sjukvårdspersonal använde handskar i första hand för att skydda sig själv och inte patienten. 

Undersköterskor och läkare överanvände handskar i kontakten med patienter i större 

utsträckning än sjuksköterskor. Felaktig användning av handskar var en viktig indikator på att 

följsamheten gällande handhygien måste ses över (Flores & Pevalin, 2006). Vid alltför många 

interventioner, speciellt de som innebar kontakt med kroppsvätskor, använde sjuksköterskorna 

handskar istället för handtvätt eller handdesinfektion. Flertalet studier (Jumaa, 2005; Pittet et 

el., 2006; Raboud et al, 2004) visade att utbildning behövdes för att minska personalens 

osäkerhet inför val av produkt och teknik. Även påminnelser om handhygienens betydelse 

efter användning av handskar behövdes 
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Hudirritation 

Enligt en studie av Christenson, Hitt, Abott, Septimus och Iversen (2006) visade data från 31 

vårdenheter att följsamheten vid användning av alkoholbaserad handdesinfektion var 

signifikant bättre än följsamheten vid användning av tvål och vatten. Pittet et al. (2006) studie 

har visat att för att handhygienen skulle ha önskad effekt behövde händerna tvättas med minst 

tre ml flytande tvål. Vårdpersonal använde ibland så lite som 0.4 ml tvål till fem sekunders 

handtvätt, och då fanns det samma mängd mikroorganismer före som efter handtvätt kvar på 

huden. I flertalet studier (Jumaa, 2005; Pessoa-Silvas et al., 2005; Pittet, 2001; Posfay-Barbe 

& Pittet, 2001) framkom det att hudirritation till följd av användning av hygienartiklar 

upplevdes av många inom hälso- och sjukvården vara en stor anledning till att brister uppstod 

i tillämpning av handhygien. Den skadade huden uppmuntrade inte till att bli mer följsam 

gällande handhygien.

Diskussion

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva orsaker som gör att basal 

handhygien inte tillämpas. Detta för att vårdpersonal och ledning och organisation ska se 

sambandet mellan följsamhet med basal handhygien och förbättrad omvårdnad till patienten. 

Om följsamheten med basal handhygien var 100 % så skulle vårdlidandet minska hos 

patienten och förtroendet för omvårdnaden skulle öka. Resultatet visar tydligt på sambandet 

mellan ledning och organisationsfaktorer som arbetsbelastning, tidsbrist och underbemanning 

och bristande handhygien hos vårdpersonalen i arbetet med patienten. Kunskapsnivån och 

attityden hos vårdpersonalen sågs som en orsak till att basal handhygien inte tillämpades.  

Bristande förståelse för handhygienens betydelse för att förhindra vårdrelaterade infektioner 

identifierades. I resultatet fanns även vårdpersonalens osäkerhet inför val av material och 

teknik med handhygien. Hudirritation var ytterligare en orsak till den bristfälliga 

tillämpningen. 

Litteraturstudien visade att ledning och organisation äger en stor del av ansvaret för bristande 

basal handhygien via arbetsbelastning, tidsbrist samt underbemanning. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor har de ett ansvar att hålla sig 

uppdaterad i utvecklingen och forskningen av omvårdnadens olika delar, som basala 

handhygienrutiner (Socialstyrelsen, 1995), men det finns fortfarande ett gap mellan denna 

etiska kod och verkligheten. Det största hindret för sjuksköterskor att föra in nya bättre rutiner 
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i omvårdnadsarbetet har visat sig vara relaterat till organisationen. Nilsson Kajermo et al. 

(2008) förklarar varför forskning inte tillämpas i högre grad än den gör av sjuksköterskor. De 

kom fram till att stöd från avdelningschefen saknades och att det kunde bero på att de äldre 

avdelningscheferna ofta saknade akademisk utbildning och därför inte prioriterade forskning 

som ett sätt att förbättra omvårdnaden. Framkom gjorde även att sjuksköterskor upplevde att 

de saknade tid för forskning. Med fler sjuksköterskor på avdelningen skulle mer tid för 

forskning finnas då arbetsbelastningen ofta ansågs för hög. Men att säga att tid inte finns för 

att läsa och använda forskning i sjuksköterskans arbete visade sig också kunna bero på 

avsaknad av kunskap att kunna söka forskning och läsa den eller ointresse att utveckla 

omvårdnaden. För att förbättra vården till patienten krävs kontinuerliga förändringar som 

baseras på evidens från relevant forskning. Detta kräver en organisation som anpassar sig 

efter rådande omständigheter och har en uttalad och tydlig koppling till forskning. Denna typ 

av organisation kallas för en lärande organisation och syftar till utveckling, ta bort eller 

minska hinder för kunskap och stöd från ledare på alla nivåer i organisationen (Marchionni & 

Ritchie, 2008). Att använda förebilder för att öka följsamheten med handhygien har 

uppmärksammats som en metod för att uppnå önskvärt beteende. Aktivt engagemang och 

deltagande av nyckelpersoner i alla organisationens nivåer kan bidra med positiva 

beteendeförändringar. Det positiva med förebilder i vårdarbetet är att följsamheten ökar då 

medvetenheten om observationen finns. Att förstärka utbildning och förståelse för 

handhygienens betydelse i sjuksköterskornas grundutbildning minimerar risken att följa dåliga 

förebilder (Lankford et al., 2003; Salemi, Padilla & Canola, 2002).

För att rutiner och riktlinjer ska få avsedd effekt och användas i omvårdnaden är det viktigt att 

de är genomarbetade och utvärderade före de ska tas i bruk av vårdpersonalen i det dagliga 

patientnära arbetet. Motsatsen, att dela ut nya riktlinjer till vårdpersonalen utan någon 

uppföljning eller utbildning, förändrar inte beteendet på långsikt (Marchionni & Ritchie, 

2008). För att varje avdelning och sjukhus ska kunna öka följsamheten med basal handhygien 

måste de veta vad som ska förändras och vad organisationen vill åstadkomma med 

förändringen, och att det verkligen blir en förbättring. Efter genomfört förändringsarbete 

behövs mätverktyg som visar vilken effekt interventionerna gett (Västerbottens Läns 

Landsting, 2005). Det går inte nog mycket att understryka vikten av att ha bra och lämpliga 

mätverktyg i sitt förbättringsarbete. 
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Ledning och organisation har ett övergripande ansvar och förbättringsarbetet borde initieras 

där. Då basal handhygien är accepterad som den viktigaste faktorn för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner är det viktigt att förbättringsarbetet bedrivs så att följsamheten med 

basal handhygien blir bestående. För att veta i vilken utsträckning handhygien tillämpas 

behövs olika reliabla mätverktyg. Alla 20 artiklar i resultatet har för att svara på sitt syfte, 

använt sig av olika mätinstrument och verktyg. Det finns tyvärr inga standardiserade metoder 

för att mäta följsamhet, men de tre mest använda är; observation, dagboksanteckningar på sitt 

eget beteende och mätning av materialåtgång. Fördelar med observationer är att de visar på 

både svagheter och styrkor i beteendet runt handhygien och att det då framkommer med 

vilken teknik handhygien utförs. Nackdelar med observation är att de är kostsamma, att de 

ofta utförs av vårdpersonal som inte är utbildade på att observera och att Hawthorne-effekten, 

som det kallas, kan inträffa. Det är då observationerna ger en falsk bild av verkligheten 

eftersom personalen som observeras är medvetna om det och ändrar sitt beteende. Metoden att 

föra dagbok på sitt eget beteende är inte så kostsam men inte heller så tillförlitlig. Den tredje 

metoden fångar det totala användandet av material för handtvätt, handskar och 

handdesinfektion och kan inte bli subjektiv. Nackdelar är att man inte kan veta när och hur 

handhygienen sker (Haas & Larson, 2007).

Litteraturstudien visade att personalen hade bristande kunskap, utbildning och förhållningssätt 

i basal handhygien. Personalens beteende och följsamhet varierade beroende på förebildernas 

beteende och närvaro. Detta har även projektarbete av Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas (VRISS), kommit fram till i sitt förbättrings 

arbete som pågått i två omgångar vid fyra olika sjukhus i Norrbottens län från 2004 till 2007. 

Det arbetet visar på att vissa personalgrupper inte har tillräcklig utbildning eller introduktion i 

basal handhygien. Det kan vara en förklaring till varför läkare kan ha svårt att ändra sitt 

beteende. Informationskampanjer är bra men de räcker inte. Det gäller att skapa en 

säkerhetskultur som leder till beteendeförändringar. Det ska vara naturligt att kunna påminna 

en kollega att ta av sig klockan utan att denna ska känna sig förnärmad (SKL, 2007, s. 9). För 

att handhygienen ska fungera måste all vårdpersonal ha goda kunskaper i och om vårdhygien 

samt vara motiverad. Arbetsledarna ska fungera som goda förebilder. Ett smittförebyggande 

förhållningssätt bland all vårdpersonal är av största vikt. Vårdpersonal ska inte bära på smitta 

eller infektioner som kan infektera patienter eller annan vårdpersonal. För att motverka 

problematiken kan man ha fortlöpande dialog i hygienfrågor i hela organisationen, 

hygienombudsutbildning i ett helt landsting, undervisning i basala hygienrutiner samt 

anordnande av hygiendag för all personal (SKL, 2007, s. 64). Förbättringspotentialen ligger 
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hygiendag för all personal (SKL, 2007, s. 64). Förbättringspotentialen ligger ofta i att komma 

på smartare rutiner och arbetssätt. Förändringskoncepten är ett hjälpmedel för att sätta igång 

kreativt nytänkande och processer som inte längre behövs när processen väl är igång (SKL, 

2007, s. 61).

I litteraturstudien framkom att flerfaktors interventioner visade lågt resultat för användandet 

av basal handhygien i jämförelse med insatsen. Denna typ av flerfaktors interventioner för att 

öka följsamheten med handhygien har Whitby et al. (2007) fördjupat sig i och kommit fram 

till andra interventioner, som har en grund i vårdpersonalens individuella kunskap och attityd 

måste användas. Vid utformandet av nya interventioner måste de ta i beaktning personalens 

redan existerande hygienvanor som byggts upp sedan de var barn och utan tillräcklig 

utbildning och förståelse i relevanta ämnen kommer flertalet av vårdpersonalen att tvätta sina 

händer mer för att skydda sig själv. Utifrån Whitby et al. (2007) borde förbättringsarbetet 

bestå av utbildning i hur, när och varför handhygien ska ske och belysa det oriktiga beteendet 

med selektiv handhygien då målet för verksamheten är total följsamhet. Användandet av 

förebilder för att motivera rätt handhygienbeteende borde ingå i utbildning. Förebilder ska 

finnas på alla nivåer i organisationen då förbättringsarbetet ska vara accepterat och självklart 

för hela organisationen. För att ytterligare öka följsamheten med handhygien ska materialet 

vara lättillgängligt och affischer som påminner om interventionen kontinuerligt byts ut. 

Organisationen bör enbart använda sig av etiskt försvarbara interventioner, vilket inte alltid 

har varit fallet då vissa kampanjer anser att patienten själv ska ta ansvar över sin vård och be 

personalen tvätta händerna, vilket de svårast sjuka patienterna troligtvis inte har ork eller mod 

att göra då relationen sjuksköterska patient innefattar en viss mått av makt som är till 

sjuksköterskans fördel. Förutsättningarna på organisationsnivå bör ändras så att en 

systemförändring kan ske. Strukturen på vårdavdelningar behöver ses över för att öka 

följsamheten och på det filosofiska planet behöver en djupare förståelse för problemet ske på 

alla nivåer i organisationen.

Sveriges kommuner och landsting har med framgång arbetat med problem gällande teknik, 

produkt och hudirritation. Förutsättningar för att handhygien rutiner ska användas av 

vårdpersonalen är att det finns handsprit vid varje säng, basala hygienrutiner följs upp årligen 

och revideras, ultraviolett lampa för kontroll av effektivitet av handdesinfektion på personal, 

uppföljning av personalens kunskap i ämnet. Samt vid introduktion av nyanställda och 

studenter ska de basala hygienrutinerna gås igenom (SKL, 2007, s. 63). Basala hygienrutiner;

handdesinfektion, skyddshandskar och skyddsförkläde/ rock, är en viktig åtgärd för att 

förebygga smittspridning i vårdarbetet. Dessa rutiner ska tillämpas i alla vård- och 
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undersökningssituationer och av all vårdpersonal. Även lokaler och utrustning måste anpassas 

så att smittspridning kan förebyggas. Exempel på sådan anpassning är enklare tillgång av 

handskar, hållare för handdesinfektion utplacerade och även hållare för plasthandskar,

uppmaning att följa basala hygienrutiner uppsatta där handsprit finns, patientnära 

arbetsmaterial för att öka tillgång till handdesinfektion, låta spriten torka minst 15 sekunder 

på händerna innan arbetsuppgift utförs, handsprit och handskar samt plastförkläden i hållare 

på väggen hos varje vårdtagare (SKL, 2007, s. 65-67). Detta arbete som projektet VRISS 

arbetat med har inneburit att de sjukhus och avdelningar som ingick i studien kunnat minska 

vårdrelaterade infektioner med 50 %.

Metoddiskussion

Metoden som användes för denna studie var systematisk litteraturöversikt. Syftet med studien 

var att beskriva orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas. Då vi ville fördjupa oss i 

ett specifikt område passade denna metod syftet bäst. Enligt Stoltz, Udén och Willman (2004) 

är denna metod bra när forskarna vill gå strukturerat och systematiskt tillväga för att 

identifiera relevant litteratur. Polit och Beck (2004, s. 111) beskriver litteraturöversikt som en 

skriven summering av den gällande kunskap som finns inom området. Att recensera 

forskningslitteraturen innefattar identifikation, urval, kritisk analysering och skriven 

beskrivning av existerande information på området.

Då vi eftersträvat en hög vetenskaplig kvalitet på examensarbetet har vi använt oss av ett 

systematiskt tillvägagångssätt. För att undvika feltolkningar har de analyserade studierna 

granskats noga enligt protokollen och för att säkerställa tillförlitligheten återgick vi till 

originaltexten kontinuerligt under arbetets gång. Vi vill dock poängtera att vissa nyanser kan 

ha gått förlorade då artiklarnas originalspråk var på engelska. Det bör tas i beaktande att 

artiklarna kvalitetsgranskades utifrån den kunskapsnivå vi i dagsläget besitter inom detta 

område. 

Enligt Stoltz et al. (2004) finns begränsningar i det valda antal databaser och 

sökordskombinationer då dessa kanske inte identifierar alla relevanta källor. Willman och 

Stoltz (2002 s. 86-87) anser att det finns en risk med användning av systematiska 

litteraturöversikter och att samma författare och samma artiklar kan återkomma i flera litte-

raturöversikter, detta kan ge ett snedvridet resultat. Utifrån den kunskapsnivå vi är på, har vi 

granskat artiklarnas referenser för att förhindra fenomenet.
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Denna studie har utförts av två författare och för att öka studiens trovärdighet har artiklarna 

granskats av båda oberoende av varandra. Under tre olika seminarier har denna studie 

dessutom granskats av andra forskare samt handledare för att utveckla och förbättra arbetet. 

Denna systematiska litteraturstudie är möjlig att upprepa då vi noggrant redogjort hur vi gått 

tillväga, vilka databaser vi sökt i, vilken litteratur som använts samt hur analysen är 

genomförd. För att kunna ge en god omvårdnad till de personer som drabbas av vårdrelaterade 

infektioner behövs studier med inifrånperspektiv för att få en djupare förståelse av fenomenet. 

Det skulle vara intressant och behövligt att fortsätta med en kvalitativ studie gällande dessa 

personers upplevelse.

Slutsats

Förslag på hur resultatet från denna studie skulle kunna användas i det pratiska vårdarbetet är; 

att sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig och vill skydda sin patient från vårdrelaterade 

infektioner, kan agera som förebild i handhygienarbetet och exempelvis be läkaren tvätta 

händerna före undersökning. Sjuksköterskan, som är arbetsledare till undersköterskorna, även 

där en förebild, kan tala om vikten av god handhygien och assistera om beteende och vanor 

behöver förändras. Gentemot ledningen kan omvårdnadsansvarig sjuksköterska uttrycka vilka 

behov som finns för att öka följsamheten och faktiskt kräva hjälp och stöd i detta viktiga 

förbättringsarbete. På ledning och organisationsnivå skulle de kunna initiera integrationen av 

handhygien i standardvårdplanerna så att det inte ska finnas någon tvekan hos vårdpersonalen 

när och hur basal handhygien ska utföras.

Sjuksköterskor är den största professionella yrkesgruppen inom svensk hälso- och sjukvård, 

detta behöver uppmärksammas och ta tillvara på då det finns en otrolig potential att utveckla 

omvårdnaden med hjälp av sjuksköterskor som kan/vill läsa och implementera forskning i 

arbetet. Som Katie Eriksson (1994, s. 100) säger; ett paradigm skifte inom vården är på väg 

att ske och behövs. Där i ligger även basal handhygiens tillämpning, anser vi. Med den 

globala rörelsen av människor kommer vårdrelaterade infektioner att få ökad betydelse och 

för att kunna bekämpa dessa behövs nya tankesätt och arbetsmetoder. Där vi ser att det finns 

behov av ytterligare och fördjupade kunskaper är hur människorna som drabbas av 

vårdrelaterade infektioner upplever sin situation. Då sjuksköterskor arbetar evidensbaserat 

hade det varit till hjälp om det funnits vetenskapliga artiklar som tar upp patientens lidande 
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med vårdrelaterade infektioner för att få en fördjupad förståelse och alltid kunna ge bästa 

tänkbara vård anpassad efter varje unik människa.
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Bilaga 1

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar i CINAHL samt utvalda artiklar

Syftet med sökning: Orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas

CINAHL 200802 (Peer reviewed)

Söknr Söktermer Antal ref Antal utvalda 
artiklar

1 FT hand hygiene
select a field (optional)

459

2 FT handwash*
select a field (optional)

1888

3 FT prevent*
select a field (optional)

136241

4 FT infection control*
select a field (optional)

9089

5 1 and 2 and 3 and 4 
select a field (optional)

1 and 2 and 3 and 4
Abstract

109

0

10

FT=Fritext

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar i Pub Med samt utvalda artiklar

Syftet med sökning: Orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas

Pub Med 200802 (Peer reviewed)

Söknr Söktermer Antal ref Antal utvalda 

artiklar

1 FT hand hygiene
all fields

263

2 MeSH handwash*
all fields

380

3 FT prevent*
all fields

176204

4 MeSH infection control*
all fields

3879

5 1 and 2 and 3 and 4
abstract

44 17

MeSH=Sökterm i PubMed, FT=Fritext
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Tabell 3. Översikt av litteratursökningar i Academic Search samt utvalda artiklar

Syftet med sökning: Orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas

Academic Search 200802 (Peer review)

Söknr Söktermer Antal ref Antal utvalda 

artiklar

1 FT hand hygiene
select a field (optional)

190

2 DE+TSH handwash*
select a field (optional)

186

3 FT prevent*
select a field (optional)

111482

4 FT infection control*
select a field (optional)

1416

5 1 and 2 and 3 and 4
select a field (optional)

6 1

DE=Deskriptorer, ämnesord i Academic Search, TSH=Thesaurus, ämnesindelad ordlista, FT=Fritext
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Bilaga 2

Tabell 4. Översikt av artiklarna i analysen (n = 20)

Författare
År
Land

Typ av studie Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög/Låg

Aboelela et 
al.
(2007)

USA

Litteraturöversikt Sammanställning av 
33 tidigare studier

Utbildning av 
vårdpersonal viktig för 
att öka förståelsen för 
handhygien.

Medel

Beggs et al.
(2006)

Storbritannien

Litteraturöversikt Sammanställning av 
19 tidigare studier.

Smittspridning via dålig 
handhygien sker ofta via 
överbelastning både på 
arbetssidan samt patient 
sidan. Följsamheten som 
annars kan ligga på ca 
59% sjunker drastiskt. 
Smittvägarna blir fler. 
Vanlig följsamhet brukar 
ligga på ca 40 %.

Medel

Christenson 
et al.
(2006)

USA

Kvantitativ 31 
vårdenheter

Enkät och 
observation

Personal föredrog 
handdesinfektion före 
tvål och vatten. Återgick 
till sämre handhygien 
efter en tid. Dålig hand-
hygien före patient nära 
arbete men inte efter. 
Organisation och 
underbemanning orsak 
till dålig följsamhet.

Medel

Flores & 
Pevalin
(2006)

Storbritannien

Kvantitativ 12 slump-
mässigt 
utvalda 
avdelningar 
på två 
regions-
sjukhus.

Observationer/statist
isk analys.  

Handhygien 
implementering 64%. 
Över- och fel 
användning av handskar 
är en del av 
handhygienens dåliga 
följsamhet. Efterlevnad 
av handhygien beror på 
attityder, vanor, 
beteende och 
organisationens kultur.

Medel

Horton
(1993)

Storbritannien

Kvantitativ 142 lärare, 
lärarstudenter 
och sjuk-
sköterskor

Enkät/Statistisk 
analys.

Anledning till dålig 
följsamhet är bristande 
kunskaper i mikrobio-
logi.

Låg
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Tabell 4. Översikt av artiklarna i analysen, (forts.)

Författare
År
Land

Typ av studie Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög/Låg

Jumaa
(2004)

Förenade 
Arab 
Emiraten

Litteraturöversikt Sammanställning av 
113 tidigare studier

Orsak till bristande 
handhygien beror på 
beteende, utbildning, 
social situation samt 
kulturell betydelse. 
Privat handhygien är av 
betydelse för hur 
personalen förhåller sig 
till handhygien i sitt 
yrke. 

Medel

Larson et. al
(2007)

USA

Kvantitativ 36 sjukhus
(3)

Enkät och 
observation/ 
Statistisk analys

Orsaker till låg 
följsamhet är avsaknad 
av stickkontroller.
Sjukhus med låg 
följsamhet har fler fall 
av vårdrelaterade infek-
tioner.

Hög

Lusardi
(2007)

Storbritannien

Kvalitativ 9 studenter Intervju / Grounded 
theory. 

Brister i det egna 
ansvaret gällande hand-
hygien. Undersköterskor 
minst trolig att tvätta 
händerna pga. bristande 
kunskaper och träning. 
Tidsbrist och saknad av 
förebild som påverkar 
bidrog till dålig hand-
hygien.

Medel

McArdle et 
al.
(2006)

Skottland

Kvantitativ en niobäddars 
avdelning 

Observation/ 
Statistisk analys

Stor arbetsbelastning är 
en stor anledning för 
dålig handhygien. 100% 
handhygien kräver 230 
min/patient/dag.

Hög

McGuckin et 
al.
(2004)
USA

Kvantitativ 35
(16)

Observation/ 
Analys; beräkna 
antal handhygien/ 
dag/pat. i material 
åtgång.

Jämförelse före och efter 
utbildning som visar att 
brister i utbildningen 
bidrar till dålig 
handhygien.

Låg
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Tabell 4. Översikt av artiklarna i analysen, (forts.)

Författare
År
Land

Typ av studie Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög/Låg

Muto et al.
(2000)

USA

Kvantitativ Två vård-
avdelningar 
med all 
personal

Observation/ 
Analysmetod saknas

Återgår till gamla vanor 
fort. Läkarens roll vid 
rond, alla sköter 
handhygienen om 
denne gör det. Förebild, 
utbildning, motivation 
ej tillräcklig, se beteen-
de för att förbättra. 
Undersköterskor låg 
följsamhet.

Låg

Pessoa-Silvas 
et al.
(2005)

Schweiz

Kvantitativ 61 personer Enkät/ Statistisk 
analys

Flertalet av deltagarna 
trodde att de kunde 
förbättra sin 
handhygien 43% sa att 
de aldrig deltagit i 
någon utbildning i 
ämnet. Djupare kunskap 
om när/var /varför 
saknades. Vanan, 
underbemanning, 
förebild, hudirritation 
samt vem som ger info 
även viktigt och 
avgörande för hand-
hygien. 

Hög

Pittet
(2001)

Schweiz

Litteraturöversikt Sammanställning av 
55 tidigare studier.

Största anledningen till 
att inte riktlinjerna följs 
är hud irritation, 
bristande 
hudvårdsprodukter, 
bristande kunskaper om 
riktlinjerna, för lite tid 
för handhygien, stor 
arbetsbörda, 
underbemanning, 
bristande vetenskaplig 
information.

Medel

Pittet et al.
(2000)

Schweiz

Kvantitativ 20 000 st 
handhygien 
tillfällen på ett 
sjukhus 
mellan 1994-
1997.

Enkäter och 
observationer/ 
statistisk analys. 

Användning av 
handhygien ökade från 
48% till 66%. 
Handhygien användes 
selektivt av 
vårdpersonal. Hög 
arbetsbelastning, 
hudirritation, dåligt 
placerad tvättställ samt 
att de ”inte tänkte på 
det” var anledningar till 
dålig handhygien.

Hög
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Tabell 4. Översikt av artiklarna i analysen, (forts.)

Författare
År
Land

Typ av studie Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög/Låg

Pittet et al.
(2006)

Schweiz

Litteratur översikt Sammanställning av 
16 tidigare studier.

Låg följsamhet berodde 
på avsaknad av 
utbildning och 
alkoholbaserade 
desinfektion. 

Hög

Posfay-Barbe 
& Pittet 
(2001)

Schweiz

Litteraturöversikt Sammanställning av 
82 tidigare studier

Förstörd hud kan 
minska följsamheten. 
Största anledningarna 
till dålig handhygien; 
hudirritation, inte 
lättillgängliga 
tvättmöjligheter, 
personal ”tänker inte på 
det”, är för upptagna, 
använder handskar eller 
saknar kunskap i 
mikrobiologi.

Hög

Raboud et al.
(2004)

Kanada

Kvantitativ 7 
slumpmässigt 
utvalda 
sjuksköterskor 
på en 
vårdavdelning(0)

Observation/ 
Statistisk analys

Totalt använde 
sjuksköterskor hand-
hygien vid 46% av 
patientbesök. 
Sjuksköterskan gjorde 
egna risk bedömningar 
när de skulle utföra 
handhygien, ibland 
ersatte handskar 
handhygien.

Medel

Sigel & 
Korniewicz, 
(2007)

USA

Kvantitativ 47 
vårdpersonal
(11)

Enkät och 
observation/Statistisk 
analys  

Deltagarna förstod 
betydelsen av 
handhygien. Efter 
utbildning ökade 
handhygienen för att 
efter en tid återgå till 
den lägre nivån av det 
som sågs först. 
Beteendet och attityder 
sågs som orsaker till låg 
följsamhet. 

Hög
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Tabell 4. Översikt av artiklarna i analysen, (forts.)

Författare
År
Land

Typ av studie Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög/Låg

Silvestri et al.
(2004)

Storbritannien

Litteraturöversikt Sammanställning av 
44 tidigare studier.

Personal saknade 
förståelse för 
betydelsen av 
handhygien ur 
patientsäkerhets-
perspektivet.

Låg

Swoboda et 
al.
(2007)

USA

Kvantitativ Observation/ 
statistisk analys

Svår tillgängliga 
tvättställ, beteendet hos 
personalen, brist på 
positiv feedback samt 
inga påminnelser 
minskade följsamheten 
för handhygienen. 

Medel


