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Abstrakt 
Kontaktsmitta via hälso- och sjukvårdspersonalens händer är den 

vanligaste orsakerna till att patienter inom hälso- och sjukvården 

drabbas av vårdrelaterade infektioner och multiresistenta bakterier. 

Detta kan till stor del förhindras om hälso- och sjukvårdspersonalen 

utför en korrekt handhygien enligt de bestämda riktlinjerna. Men trots 

detta så sprids vårdrelaterade infektioner och multiresistenta bakterier 

inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka vad som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens 

följsamhet till handhygieniska riktlinjer inom sjukhusen. En integrerad 

litteraturöversikt användes tillsammans med en systematisk litteratur-

sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Detta för att kunna 

finna vetenskapliga studier som svarade på studiens syfte. Efter att en 

kvalitetsgranskning av studier som uppnådde urvalskriterierna valdes 

nio artiklar ut för vidare analys. Meningsbärande text (n=240) som 

svarade mot syftet extraherades från enskilda studiers resultat och 

analyserades i fyra steg utifrån textens innehåll tills fem huvudgrupper 

återstod. Dessa huvudgrupper bestod av faktorer i arbetsbelastning, 

organisation och material, faktorer i vårdlaget, faktorer i kunskap om 

handhygien, faktorer i utförandet av handhygien samt personliga 

faktorer. För att förbättra HSP följsamhet till handhygieniska riktlinjer 

kan interventioner som påverkar flera faktorer genomföras. Detta ger 

en bättre och mer långsiktig effekt jämfört med att fokusera på enbart 

en faktor per intervention. Fortsatt forskning behövs om varför HSPen 

inte följer handhygieniska riktlinjer. Detta trots kunskap om de 

komplikationer som uppstår vid en bristande handhygien. Mer 

forskning som direkt kopplar multiresistenta bakterier till det 

handhygieniska utförandet behövs, detta framförallt inom de nordiska 

länderna. 

 

Nyckelord: integrerad litteraturöversikt, omvårdnad, hälso- och 

sjukvårdspersonal, handhygien, följsamhet, handhygieniska riktlinjer, 

faktorer. 
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För hälso- och sjukvårdspersonal (HSP) finns det riskmoment i all patientcentrerad 

undersöknings- och behandlingsverksamhet där patienten riskerar att komma till skada. Det är 

därför viktigt att hälso- och sjukvården alltid strävar efter att hålla risken för eventuella 

vårdskador så lågt som möjligt (Socialstyrelsen [SoS], 2004, s. 7). De säkerhetsåtgärder som 

utförs för att patienter inte ska drabbas av, eller riskeras att drabbas av, skada eller sjukdom 

till följd av hälso- och sjukvården och som inte är förknippat med sjukdom eller hälsoproblem 

kallas för patientsäkerhetsarbete (SoS, 2004, s. 10). Kärnan i patientsäkerheten är moment 

som oftast består av undvikbara generella risker (SoS, 2004, s. 6, 10-15). Brister i 

patientsäkerhetsarbetet kan öka risken att patienter drabbas av vårdskador vilket kan resultera 

i förlängda vårdtider och ökade kostnader för patienterna och för samhället (SoS, 2004, s. 15). 

 

Att tillhöra HSP innebär att åta sig yrkesansvaret att arbeta i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär även skyldigheter till att utföra sina 

arbetsuppgifter med hög patientsäkerhet (SFS 2010:659, kap. 6). HSPen definieras i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som personer med legitimation för yrket eller personer 

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. I Smittskyddslagen (SFS 2004:168) står det 

att all HSP skall förebygga och begränsa spridning av smittsamma sjukdomar. Smittsamma 

sjukdomar definieras som sjukdomar som kan överföras till andra personer och som kan 

innebära hot mot hälsa (SFS 2004:168, kap. 3). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) skall en god vård bedrivas med god kvalitet och av god hygienisk standard, vilket 

innebär att tillgodose patienternas behov av trygghet. 

 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all HSP i alla vårdsituationer (SoS, 2004, s. 44). Detta 

oberoende på information om eventuellt bärande av mikroorganismer som skulle kunna 

utgöra en risk för individen själv eller för andra (SoS, 2006, s. 14-15). Vid tillämpning av god 

handhygien skall händer och armar vara fria från armbandsur och smycken. 

Handdesinfektionsmedel ska användas före och efter varje direktkontakt med patient samt 

före och efter användning av skyddshandskar. Händerna ska även tvättas med vatten och 

flytande tvål då de är synligt smutsiga samt torkas innan användning av desinfektionsmedel 

(SOSFS, 2007:19, 2 §). Att tillämpa god handhygien har sedan lång tid tillbaka bevisats av 

läkaren Ignaz Semmelweis vara en effektiv metod för minskad smittspridning. Han är känd 

för att år 1847 införa handdesinfektion på en förlossningsavdelning, vilket kom att resultera i 

minskad dödlighet i barnsängsfeber hos nyblivna mödrar (Semmelweis, 1861/1983, s. 159). 

Även Florence Nightingales tidiga arbete är ett bevis på att genom praktiska åtgärder och en 
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fungerande organisation kan hälsa förbättras (Wendt, 1989, s. 6). Hon betonade under sin 

verksamma tid som sjuksköterska vikten av renlighet för att kunna skapa en god sjukvård 

(Nightingale, 1924/1989, s. 38). Renligheten beskrivs som bland annat hudens renlighet, där 

Nightingale betonar vikten av att sjuksköterskor ofta tvätta sina händer med friskt varmt 

vatten och tvål som ett skydd mot spridning av smitta (Nightingale, 1924/1989, s. 87-89). 

 

Med en korrekt utförd handhygien kan vårdrelaterade infektioner (VRI) förebyggas så att 

smittspridningen mellan patienter samt mellan patienter och HSP förhindras (SoS, 2006, s. 

16). VRI innebär infektion som drabbar patienter till följd av vård, undersökning eller 

behandling inom hälso- och sjukvården. Smittämnen som orsakar VRI kan komma från 

patientens egna, medpatientens eller HSPens normalflora. Dessa smittämnen kan spridas från 

exempelvis medicinskteknisk utrustning eller från den allmänna vårdmiljön såsom luften, 

vattnet och maten samt från HSPens händer och kläder (SoS, 2004, s. 37). En del i problemet 

med VRI är de antibiotikaresistenta bakterier. Med en ökning av antibiotikaresistenta 

bakterier i kombination av för få nya antibiotikum gör att effekten vid behandling som kräver 

antibiotika, exempelvis VRI, inte blir lika effektiv och självklar. Detta kan resultera i 

allvarliga konsekvenser där enligt Smittskyddsinstitutet (SMI, 2012, s. 43) människor dör till 

följd av infektioner som tidigare varit behandlingsbara. Avsaknad av en effektiv 

antibiotikabehandling kan leda till att patienternas lidande ökar, med svårare komplikationer 

och ökad sjuklighet. Detta skapar också längre vårdtider och ökade vårdkostnader för hälso- 

och sjukvården (SMI & SoS, 2012, s. 23; SoS, 2004, s. 38). Det lidande som orsakats av vård 

eller utebliven vård kallar Katie Eriksson (1994, s. 86-87) för ett vårdlidande. Hon poängterar 

att HSPen bör eftersträva att eliminera onödigt vårdlidande, och finns det lidande som inte 

kan elimineras skall allt göras för att lindra lidandet (Eriksson, 1994, s. 95). 

 

Virginia Henderson (1982, s. 38-44) beskriver att grundläggande områden i patientvården är 

bland annat att hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad. Hon betonar vikten av att skydda 

patientens hud för att förhindra uppkomst av infektioner. SMI och SoS (2012, s. 25) betonar 

vikten av att all HSP har god kunskap om olika mikroorganismer och dess smittspridning 

samt vilka vårdhygieniska åtgärder som krävs, såsom handhygien. Detta för att kunna 

förebygga VRI samt undvika smittspridning inom hälso- och sjukvården. Genom direkt eller 

indirekt kontakt med andra individer och med omgivningen förorenas huden av 

mikroorganismer (Hedin, 2006, s. 331). Det är framförallt händerna som utsätts för 

föroreningar och är därför ofta orsaken till smittspridningen. Den indirekta kontaktsmittan via 
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HSPens händer är den största smittspridningsvägen inom hälso- och sjukvården, och skulle 

till stor del kunna förhindras med en korrekt utförd handhygien (Hedin, 2006, s. 330-331). 

 

Trots god kunskap om handhygien och dess betydelse för minskad spridning av VRI och 

antibiotikaresistenta bakterier leder detta inte alltid till ett korrekt beteende (Kennedy, Elward 

& Fraser, 2004). Enligt Hedin (2006, s. 330) efterföljs de handhygieniska riktlinjerna i 

praktiken inte så ofta som det vore önskvärt. Det har rapporterats i studier (Krediet, Kalkman, 

Bonten, Gigengack & Barach, 2011; Polat, Gürol & Çevik, 2011; Smith, Young, Robertson & 

Dancer, 2012) att följsamheten till handhygieniska riktlinjer hos HSP varit otillfredsställd. 

Sjuksköterskor åtar sig att genom sitt yrke följa ICN:s (International Council of Nurses) etiska 

kod som har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (SoS, 2005). Genom att knyta an till dessa 

grundläggande ansvarsområden ansvarar sjuksköterskan för att handhygieniska riktlinjerna 

efterföljs på arbetsplatsen. Genom en korrekt handhygien kan VRI som orsakar ett onödigt 

lidande hos patienten förebyggas. En god handhygien gör att patientens hälsa främjas och 

hälsan kan återställas utan onödiga komplikationer. Syftet med denna integrerade 

litteraturöversikt var därför att undersöka vad som kan påverka HSPens följsamhet till 

handhygieniska riktlinjerna. Avsikten var att titta på både negativa och positiva faktorer som 

kan påverka det handhygieniska utförandet. Den frågeställning som besvarades var vilka 

faktorer som påverkar HSPens följsamhet till handhygieniska riktlinjer på sjukhus. 

 

 

Metod 

För att uppnå syftet med denna studie har en integrerad litteraturöversikt används utifrån 

Whittemore och Knafl (2005). Med den integrerade designen möjliggjordes att studier med 

olika metoder kunde kombineras. Detta innebar att kvantitativa och kvalitativa studier samt 

mix-studier har kunnat integreras med varandra för att tillsammans svara på studiens 

frågeställning (Polit & Beck, 2012, s. 95, 654, 672-673; Whittemore & Knafl, 2005). Genom 

att kombinera både experimentiella och icke-experimentiella studier skapades en mer holistisk 

syn på ämnet (Whittemore & Knafl, 2005). Inför litteratursökningen utfördes en pilotsökning 

i databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och 

PubMed. Detta för att undersöka om det fanns vetenskapliga studier som svarade mot syftet 

så att studien var möjlig att genomföras (Polit & Beck, 2012, s. 195). 
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Litteratursökning 

Den systematiska litteratursökningen utfördes utifrån studiens frågeställning i databaserna 

CINAHL och PubMed. Dessa databaser innehåller vetenskapliga tidskrifter som är inriktade 

mot hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 2012, 100-103). För att kontrollera att korrekta sökord 

användes till litteratursökningen slogs orden upp i ämneslistan från varje databas. Dessa 

ämneslistor fungerade som ett uppslagsverk och kallas allmänt för thesaurus, men som i 

CINAHL benämns CINAHL Headings och i PubMed för MeSH-termer ([Medical Subjects 

Headings], Polit & Beck, 2012, s. 100-103). För att få en korrekt översättning från de svenska 

sökorden relevanta till frågeställningen översattes dessa först till den engelska motsvarigheten 

med hjälp av Svensk MeSH från biblioteket på Karolinska Institutets hemsida 

(http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm). De engelska sökord som användes var: 

compliance, cross infection, guideline adherence, hand hygiene, health knowledge/attitudes/ 

practice, health personnel, hygiene, infection, infection control/knowledge, nursing staff/ 

hospital och perception. 

 

Sökorden från databasernas thesaurus kombinerades i olika varianter för att få en så bred och 

korrekt sökträff som möjligt. För att kunna kombinera dessa sökord användes den Booelska 

sökoperatoren AND. För att öka träffsäkerheten har även fritextsökning genomförts, vilket 

innebar att sökningen även inkluderade alla studier som innehöll det specifika sökordet. Vid 

sökning i CINAHL förseddes vissa fritextsökord med en asterisk (*) på slutet, vilket gjorde 

att ordet söktes med olika ändelser. Litteratursökning skedde även manuellt, då referenser från 

andra studiers referenslistor söktes som fritext (Polit & Beck, 2012, s. 98). För att få en mer 

hanterbar mängd relevanta studier i sökningen användes dessa inklusionskriterier: peer 

reviewed, full text, publicerade mellan 2007-2013 samt skrivna på engelska. Studier vars 

abstrakt svarade mot syftet valdes ut och lästes igenom, och de studier vars resultat svarade 

mot syftet valdes ut till vidare analys (Polit & Beck, 2012, s. 104). Studier med jämförande 

resultat innan och efter en genomförd intervention i syfte att öka HSPens följsamhet till 

handhygieniska riktlinjer exkluderades. Den systematiska litteratursökningen redovisas i 

tabellform nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1 - Översikt av litteratursökningen 

Söknr. *) Söktermer Filter *** Antal träffar Antal 

valda 

PubMed 2013-01-25 

1 MSH Guideline Adherence  17539  

2 MSH Cross Infection  43756  

3 MSH Health Knowledge, Attitudes, Practice  63666  

4  #3 AND #2 AND #1  66  

5  #3 AND #2 AND #1  FTA 56  

6  #3 AND #2 AND #1 FTA + P 37  

7  #3 AND #2 AND #1 A 34 1** 

8 MSH Infection Control A 6679  

9 MSH Nursing Staff, Hospital  A 5005  

10  #8 AND #9  A 88  

11  #8 AND #9  A + NJ 68  

12  #11 AND #3  A + NJ 8  

13 MSH Knowledge  A + NJ 290  

14  #13 AND #11  A + NJ 0  

15  #13 AND #2  A + NJ 1  

16  #3 AND #8 A + NJ 48  

17 MSH Infection  A + NJ 2293  

18  #17 AND #3  A + NJ 92 1 

CINAHL 2013-01-25 

19 CH Compliance  A + PR 3766  

20 CH Health personnel  A + PR 5519  

21 CH Hand hygiene  A + PR 206  

22  #19 AND #20 A + PR 155  

23  #19 AND #20 AND #21 A + PR 28  

24 FT Nurse A + PR 19128  

25  #19 AND #24 AND #21 A + PR 8  

26 FT Nurse* A + PR 46448  
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Fortsättning Tabell 1 - Översikt av litteratursökningen 

Söknr. *) Söktermer Filter *** Antal träffar Antal 

valda 

Fortsättning CINAHL 2013-01-25 

27  #19 AND #26 AND #21 A + PR 26  

28 CH Perception A + PR 4785  

29 CH Hygiene A + PR 1363  

30  #19 AND #29 A + PR 3 1** 

31  #19 AND #26 AND #29 A + PR 35  

32  #28 AND #21 A + PR 3 1** 

PubMed 2013-02-01 

33 MSH Hand Hygiene  4140  

34 MSH Guideline Adherence  17581  

35  #33 AND #34  543  

36  #33 AND #34 FTA 502  

37  #33 AND #34 FTA + P 290  

38  #33 AND #34 A 273  

39 MSH Health Personnel A 53267  

40  #38 AND #39   141 5** 

PubMed 2013-02-27 

41 FT Perceptions of hand hygiene practices in China A 2 1 

42 FT Qualitative study on perceptions of hand 

hygiene among hospital staff in a rural teaching 

hospital in India 

A 1 1 

* MSH = Mesh termer i PubMed, CH = CINAHL headings i CINAHL, FT = Fritext sökning 

** Dubbletter funna av utvalda studier  

*** A (All) = Full text available; Published in the last 5 years; English, FTA = Full text available, NJ = Nursing    

       Journal, P (Published) = Published in the last 5 years, or between 2007 and 2013, PR = Peer Reviewed 

 

Kvalitetsgranskning 

En systematisk kvalitetsgranskning av studierna (n=9) som uppnådde urvalskriterierna från 

litteratursökningen utfördes för att kritiskt kunna värdera deras kvalitet. Denna granskning 

skedde enligt protokoll för kvalitetsbedömning anpassat efter studiens metodval, där urval, 

metod, etiskt resonemang, tillförlitlighet i resultat och generaliserbarhet granskades 
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(Whittemore & Knafl, 2005). Protokollen hämtades ur Willman et al. (2011, s. 171-176 ) från 

bilagorna F, G och H som granskar systematiska översikter och meta-analyser, studier med 

kvantitativ metod, RCT och CCT samt studier med kvalitativ metod. Kvaliteten på varje 

enskild studie bestämdes genom att poängsätta de specifika frågekriterierna från 

granskningsprotokollen. Ett positivt svar gav en poäng och ett negativt svar eller oklart svar 

gav noll poäng. Den slutgiltiga poängsumman sammanställdes och dividerades med det totala 

antalet besvarade frågor för att kunna omvandlas till en procentsats (Willman et al., 2011, s. 

108). Procentsatserna delades in i tre kvalitetsnivåer (Tabell 2), där högsta nivån var mellan 

80-100 %, medelnivån mellan 70-79 % och den lägsta nivån mellan 60-69 %.  Ingen av de 

granskade studierna (n=9) fick en kvalitet under 60 %. Vilket därmed innebar att ingen av de 

kvalitetsgranskade studierna exkluderas från fortsatt analys. 

 

Tabell 2 – Procentindelning utifrån kvalitetsgradering 

Kvalitetsgradering Procentindelning 

Hög 80-100 % 

Medel 70-79 % 

Låg 60-69 % 

 

 

För att lättare kunna organisera data från samtliga studier som uppnått urvalskriterierna och 

kvalitetsnivån skapades en tabell (Tabell 3). I den presenterades författare, år, land, typ av 

studie, antal deltagare, metod, huvudfynd samt resultatet från kvalitetsgranskningen (Polit & 

Beck, 2012, s. 108-110). Var enskild studie namngavs med en kod inför vidare analys, detta 

för att lättare kunna gå tillbaka till den primära källan under analysprocessen (Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

Tabell 3 - Översikt av studier (n=9) 

Författare 

(År) Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kvalitets-

nivå 

(Procent- 

sats) 

Al-Wazzan et 

al. (2011) 

Kuwait 

Kvantitativ 454 besvarade 

frågeformulär 

204 observa-

tioner 

Direktobserva-

tioner och 

självutvärderande 

frågeformulär 

/Statistical 

Package for Social 

Sciences (SPSS) 

version 16 

Av HSP* svarade 90 % att de 

alltid utförde HH** under 

patientvård, men med högre 

följsamhet efter patientvård. 

Största hinder för utförandet 

av HH var att vara upptagen 

med arbete, ömma och torra 

händer samt handskar. 

Hög 

(83 %) 



9 
 

Fortsättning Tabell 3 - Översikt av studier (n=9) 

Författare 

(År) Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kvalitet 

(Procent) 

Barrett & 

Randle (2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 

 

 

10 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer 

/Manifest analys 

Följsamhet hos 

sjuksköterskestudenter visade 

sig påverkas av bland annat 

tid, arbetsbelastning, typ av 

aktivitet, händernas skick, 

kunskap om handhygien samt 

viljan av att passa in.  

Hög 

(92 %) 

Cole (2009) 

Storbritannien 

Metodo-

logisk 

triangulering

(Mix-metod) 

147 besvarade 

frågeformulär 

14 intervjuer 

Frågeformulär och 

semistrukturerade 

djupintervjuer 

/Statistical 

Package for the 

Social Sciences 

(SPSS) version 14 

samt Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Sjuksköterskestudenter var 

självkritiska i sin utvärdering 

av sin egen följsamhet, men de 

ansåg sig ha goda kunskapen 

om korrekt HH. De tyckte 

även att det är en professionell 

plikt att hålla en god kvalitet 

på sin HH och att utbildningen 

var en faktor som påverkar 

följsamheten av HH.  

Medel 

(79 %) 

Erasmus et al. 

(2010) 

Nederländerna 

Systematisk 

litteratur-

översikt 

96 studier Systematisk 

litteratursökning 

Majoriteten av situationer som 

förknippades med lägre 

följsamhet var de med hög 

arbetsbelastning och/eller där 

läkarna var inblandade. De 

situationer med en högre 

följsamhet var de som hade att 

göra med smutsiga, införande 

av handdesinfektionsmedel, 

återkoppling och tillgänglighet 

av material. 

Hög 

(92 %) 

Jang et al. 

(2010) 

Kanada 

Kvalitativ 153 deltagare 

17 fokusgrupp 

diskussioner 

Fokusgrupper med 

semistrukturerad 

intervjuteknik 

/Tematisk analys 

 

Följsamhet av HH hos HSP 

påverkades av 

arbetsbelastning, otillräcklig 

mängd resurser och 

orealistiska handhygieniska 

riktlinjer. Andra faktorer som 

påverkade utförandet av HH 

var brister i kunskap, 

förvirring om utrustningens 

funktion i smittspridningen 

samt att HSP påverkades av 

kollegor. 

Hög 

(100 %) 

Joshi et al. 

(2012)  

Indien 

Kvalitativ 

 

75 deltagare 

10 fokusgrupp 

diskussioner 

Fokusgrupper 

/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien visar att HSP inte 

ansåg att HH var praktiskt och 

att det saknades resurser för att 

utföra HH korrekt. HSP ansåg 

att bristen på goda riktlinjer 

var en anledning till att 

följsamheten var nedsatt. 

Hög 

(92 %) 
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Fortsättning Tabell 3 - Översikt av studier (n=9) 

Författare 

(År) Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kvalitet 

(Procent) 

Knoll, 

Lautenschla-

eger & 

Borneff-Lipp 

(2010) 

Tyskland 

Kvantitativ 6 observationer 

181 

observerande 

deltagare, varav 

87 intervjuades 

Observationer och 

narrativa intervjuer 

/Kvantitativ 

innehållsanalys 

Faktorer som minskade 

följsamhet av HH hos HSP var 

att HH ansågs tidskrävande, att 

det glömdes bort att utföras, 

arbetsinstruktioner ignorerades 

samt dåligt efterföljsamhet av 

produktionens exponeringstid. 

Externa faktorer som negativt 

påverkade följsamhet av HH 

hos HSP var stress, brådska, 

tidsbrist samt under akuta 

vårdsituationer.  

Medel 

(75 %) 

Marjadi & 

McLaws 

(2010) 

Indonesien 

Mix-metod 318 deltagare, 

varav 17 

observerande 

deltagare 

Observationer, 

fokusgrupp 

diskussioner och 

djupgående 

semistrukturerade 

enskilda intervjuer 

/Grounded theory 

De stora hindren för 

följsamhet av HH var 

långvarig vattenbrist, 

toleransen mot smutsighet från 

samhället och vårdens 

organisationskultur.  

Hög 

(88 %) 

Yuan et al. 

(2009)  

USA 

Kvalitativ 25 deltagare Djupintervjuer 

med öppna frågor 

/Konstant 

jämförande analys 

Infektionskontroller har effekt 

på utförandet av HH hos HSP. 

HSP ansågs ha en tillräcklig 

kunskap om metoder för HH, 

men behov av förbättring 

fanns om HH praktiska 

utförande. För motivation till 

förbättring behövdes ökad 

tillgänglighet till nödvändiga 

resurser, ökad organisatorisk 

befogenhet samt effektivare 

användning av data från 

återkoppling. 

Hög 

(92 %) 

*HSP = Hälso- och sjukvårdspersonal, ** HH = Handhygien 

 

Analys 

Målet med analysen var att på en grundligt och opartiskt sätt sammanställa data från de 

utvalda studierna utifrån syftet (Whittemore & Knafl, 2005). Data från studiernas resultat som 

var relevant till frågeställningen extraherades. För att underlätta organiseringen av data 

kodades varje textenhet med dess ursprungliga studies kod samt en egen siffra. Denna process 

gjordes på ett tillvägagångssätt av tillförlitlighet och giltighet för att kunna säkerställa en 

metodisk noggrannhet och för att inte skapa feltolkningar och partiskhet (Whittemore & 

Knafl, 2005). All extraherad data jämfördes sedan med varandra för att hitta mönster och för 

att kunna se skillnader och likheter. Det är under denna fas viktigt med kreativitet och kritisk 
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analys för att identifiera viktiga och korrekta subgrupper och huvudgrupper (Whittemore & 

Knafl, 2005). Den extraherade data resulterade sammanlagt i 240 stycken meningsbärande 

text vilka alla översattes samt kondenserades för att lättare kunna förstå innehållet. Sedan 

bearbetades den extraherade data i fyra analyssteg, varav första sortering resulterade i 119 

subgrupper, andra i 48 subgrupper, tredje i 14 subgrupper och slutligen i fem huvudgrupper. 

 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vad som påverkar HSPens följsamhet av handhygieniska 

riktlinjer på sjukhus. En översikt av studier som innehåller data i huvudgrupp presenteras i 

Tabell 4. Analys av insamlad data resulterade i fem huvudgrupper respektive 14 subgrupper 

vilket presenteras som en översikt i Tabell 5 samt som brödtext nedan. 

 

 

Tabell 4 - Översikt av studier (n=9) som innehåller data från huvudgrupperna i resultatet (n=5) 

Författare 

(År) 

Faktorer i 

arbetsbelastning, 

organisation och 

material 

Faktorer i 

vårdlaget 
 

Faktorer i 

kunskap om 

handhygien 
 

Faktorer i 

utförandet av 

handhygien 

Personliga 

faktorer 

Al-Wazzan et 

al. (2011) 

X   X X 

Barrett & 

Randle 

(2008) 

X X X X X 

Cole (2009) X X X X X 

Erasmus et 

al. (2010) 

X X  X X 

Jang et al. 

(2010) 

X X X X X 

Joshi et al. 

(2012) 

X X X X X 

Knoll et al. 

(2010) 

X X X X X 

Marjadi & 

McLaws 

(2010) 

X  X X  

Yuan et al. 

(2009) 

X X X X X 
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Tabell 5 - Översikt av huvudgrupper (n=5) och subgrupper (n=14) 

Huvudgrupper Subgrupper 

Faktorer i arbetsbelastning, organisation och 

material 

 

Arbetsbelastning 

Brist på föreskrifter, inflytande och ekonomi 

Tillgång till material 

 

Faktorer i vårdlaget 

 

Kommunikation om handhygien 

Kollegors handhygieniska utförande 

 

Faktorer i kunskap om handhygien 

 

Utbildning om handhygien 

Kunskap om effekter av handhygien 

Brister i kunskap om korrekt utförande av handhygien 

 

Faktorer i utförandet av handhygien 

 

Kontroller på utförande av handhygien 

Arbetsuppgifter samt hög- och låg-risk situationer 

Utrustning, material och inredning 

 

Personliga faktorer 

 

Se sitt eget handhygieniska utförande 

Uppfattning om utförandet av handhygien 

Konsekvenser vid användning av desinfektionsmedel och 

tvål 

 

 

Faktorer i arbetsbelastning, organisation och material 

Arbetsbelastning 

Faktorer som hög arbetsbelastning ökade risken för HSP att bryta mot de handhygieniska 

riktlinjerna, vilket ledde till en icke-korrekt handhygien (Al-Wazzan et al., 2011; Barrett & 

Randle, 2008; Erasmus et al., 2010; Knoll, Lautenschlaeger & Borneff-Lipp, 2010; Marjadi & 

McLaws, 2010). Vidare rapporterades faktorer som brist på tid på grund av för många 

patienter vilket resulterade i en sämre utförd handhygien. Det fanns ingen tid till att utföra 

handhygien mellan exponering av händerna och vård av patient (Jang et al., 2010; Joshi et al., 

2012). Tiden det tog att utföra handhygien prioriterades bort då tiden ansågs vara dyrbar 

(Cole, 2009, Knoll et al., 2010). En annan faktor som påverkade HSP att bryta mot de 

handhygieniska riktlinjerna var akuta situationer, då handhygien prioriterades bort eller 

försummades (Jang et al., 2010; Marjadi & McLaws, 2010). Tiden på dygnet (dag-, kväll-, 

natt- och helgskift) visade sig inte ha någon effekt på utförandet av handhygien (Erasmus et 

al., 2010). 

 

Brist på föreskrifter, inflytande och ekonomi 

Studier (Knoll et al., 2010; Marjadi & McLaws, 2010) visar att dåliga arbetsförutsättningar 

där resurser och fysiska förutsättningar åsidosattes var en hindrande faktorer för utförandet av 

handhygien. Faktorer som avsaknaden av handhygieniska riktlinjer gjorde att HSPen tog egna 
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friheter vilket ledde till en försämrad handhygien (Joshi et al., 2012; Knoll et al., 2010; Yuan 

et al., 2009). HSP ansåg att de handhygieniska riktlinjerna på arbetsplatsen inte tog hänsyn till 

det dagliga arbetet och att handhygieniska riktlinjer var opraktiska, vilket ledde till att 

handhygienen inte utfördes korrekt (Jang et al., 2010; Joshi et al., 2012). De fanns uppfattning 

om att handhygieniska riktlinjerna var en gyllene standard med målsättningar som inte 

behövde levas upp till, trots att HSPen hade kunskap om handhygien och rekommenderade 

metoder (Cole, 2009). 

 

Ekonomiska hinder rapporterades som en faktor, såsom brist på ekonomisk finansiering och 

makt över budgetfördelningen, vilket påverkade möjligheten till verkställandet av nya 

handhygieniska riktlinjer. En otillräcklig ekonomisk budget gjorde också att 

infektionskontrollerna inte kunde utföras i den utsträckning som behövdes (Yuan et al., 2009). 

En studie (Knoll et al., 2010) rapporterade att de för höga kostnaderna för 

handdesinfektionsmedel var en faktor som ledde till för lite inköp vilket gjorde att HSPen inte 

utförde tillräcklig handhygien. 

 

HSPen kunde se problem i de handhygieniska riktlinjerna, men kunde inte påverka detta då de 

saknade befogenhet på grund av låg auktoritet och inflytande i organisationen. Maktskillnad 

mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården beskrevs också som problematiskt. 

Detta gjorde det svårt att påverka högre uppsatta kollegor i utförandet av handhygien (Yuan et 

al., 2009). I en annan studie (Knoll et al., 2010) kunde inte HSP diskutera 

arbetsförutsättningar förknippat med hög arbetsbelastning då det var en kulturell tabu att 

ifrågasätta högre uppsatta chefer. 

 

Tillgång till material 

Bristande tillgång till material, såsom rent vatten, tvål, handdesinfektionsmedel, 

pappershanddukar, rena handdukar och handskar, var faktorer som minskade en korrekt 

utförd handhygien. Även andra faktorer som bristande lokaler och avsaknad av eller dåligt 

placerade handfat påverkade utförandet av handhygien negativt (Al-Wazzen et al., 2011; Joshi 

et al., 2012; Knoll et al., 2010; Yuan et al., 2009). Dock visade en studie (Erasmus et al., 

2010) att tillgänglighet till handfat varken påverkade följsamheten av handhygieniska 

riktlinjer positivt eller negativt. Med ett förbättrat material, såsom skonsammare 

handdesinfektionsmedel, menade HSPen att det kunde öka möjligheten till god handhygien 

(Jang et al., 2010). En ökad tillgänglighet av handdesinfektionsmedel genom exempelvis 
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väggmonterade flaskor, små flaskor till varje HSP samt handdesinfektionsmedel vid 

patientsängen gav en positiv effekt på följsamhet av handhygieniska riktlinjer (Erasmus et al., 

2010; Jang et al., 2010; Joshi et al., 2012). 

 

Sammanfattningsvis rapporterades att faktorer som hög arbetsbelastning med stress, tidsbrist 

och för många patienter påverkade handhygieniska utförandet negativt. Handhygieniska 

riktlinjerna på arbetsplatsen ansågs av HSP inte ta hänsyn till det dagliga arbetet. HSP 

rapporterade sig inte kunna påverka till förbättring, då de saknade befogenheter på grund av 

låg auktoritet och stora maktskillnader mellan olika yrken. Även bristande tillgång till 

material var faktorer som påverkade följsamheten till handhygieniska riktlinjer negativt. 

 

Faktorer i vårdlaget 

Kommunikation om handhygien 

Studier (Erasmus et al., 2010; Jang et al., 2010) rapporterade att återkoppling tillsammans 

med lagarbete var faktorer som förknippades med högre följsamhet. Genom en god 

kommunikation om handhygien mellan kollegorna förändrades handhygieniska beteenden 

(Yuan et al., 2009). För HSPen krävdes ett stort mod för att säga till en kollega som inte 

utförde handhygien korrekt (Cole, 2009). HSPen ville att det skulle vara accepterat att på ett 

pedagogiskt sätt kunna påminna och uppmuntra kollegor om att utföra handhygien och att 

kunna känna sig bekväm med detta. En del HSP hade även noterat upprörande upplevelser 

hos sina kollegor då de hade blivit påminda (Jang et al., 2010). HSPen ville inte utmana sina 

kollegor på grund av risken för ett negativt förhållande och en rädsla att inte accepteras i 

vårdlaget. De ville heller inte övervaka och tillrättavisa sina kollegor då det eventuellt kunde 

feltolkas såsom nedlåtande, att vara “en person som vet allt” eller risken att skapa 

intressekonflikter. Vidare rapporterades även att HSP inte vågade kritisera sina kollegor med 

risken att få lägre lön och färre tilldelade bonusar då det var de som betalade ut detta till de 

anställda, detta trots kunskapen om att patientens vård riskerades (Barrett & Randle, 2008; 

Yuan et al., 2009). 

 

Kollegors handhygieniska utförande 

Det rapporterades att det fanns en tolerans för bristande handhygien om det speglade 

samhällets normer. Det visade sig att de icke-lokala HSP antog de lokala normer som fanns 

inom vårdlaget angående handhygien. Vilket sågs som en faktor till försämrad handhygien. 

Även sociala normer som att inte tvätta händerna var faktorer som påverkade HSPen att sällan 
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byta ut vattnet eller fylla på handdesinfektionsmedel (Knoll et al., 2010). Studier (Barrett & 

Randle, 2008; Cole, 2009; Jang et al., 2010) rapporterade att om HSPen såg andra kollegor 

utföra handhygien, gjorde det att de själva plockade upp vanan. Dålig eller avsaknad 

handhygien hos kollegor var faktorer som gav en lägre följsamhet till handhygieniska 

riktlinjer hos andra kollegor. Framförallt visade det sig att läkarstudenter påverkades negativt 

om överläkaren hade dålig handhygien (Jang et al., 2010). HSP utförde också handhygien på 

ett likadant sätt som kollegorna för att vilja “passa in” i vårdlaget, detta trots att det kunde 

leda till ett sämre utförande. Att kopiera den rådande handhygienen i vårdlaget för att passa in 

var vanligare hos nyanställda (Barrett & Randle, 2008). Dock visade andra studier (Cole, 

2009; Jang et al., 2010) att dålig följsamhet hos kollegor var faktorer som hade en liten 

inverkan på beteendet. Dåligt utförd handhygien av andra kollegor kunde ignoreras och hade 

då en liten inverkan på följsamheten (Jang et al., 2010). 

 

Studier (Barrett & Randle, 2008; Cole, 2009; Jang et al., 2010) rapporterade att kollegor som 

föregick med gott exempel var uppmuntrande och en faktor som ledde till bättre följsamhet. 

HSPen ansåg också att de själva var bra förebilder till god följsamhet (Cole, 2009). Det 

rapporterades att studenters följsamhet av handhygieniska riktlinjer påverkades av HSP och 

deras mentorers handhygieniska beteende (Barrett & Randle, 2008; Cole, 2009). 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att faktorer i vårdlaget såsom ett lagarbete med god 

kommunikation och återkoppling var förknippad med högre följsamhet. Det fanns en vilja till 

att påminna och bli påmind om utförandet av handhygien. Dock krävdes ett stort mod för att 

tillrättavisa sina kollegor, detta på grund av rädsla till ett negativt förhållande mot kollegorna 

med risk att inte bli accepterad. Det fanns en viss tolerans för bristande handhygien om detta 

utförande avspeglade samhällets och vårdlagets normer. HSPen kopierade den rådande 

handhygienen i vårdlaget för att passa in och kollegor som föregick med gott exempel var 

uppmuntrande. 

 

Faktorer i kunskap om handhygien 

Utbildning om handhygien 

Utbildningar om handhygien var en viktig faktor för att utveckla effektivare metoder till 

handhygieniskt utförande. Utbildningar fungerade även som en påminnelse för HSPen till att 

utföra handhygien. HSPen visade sig även ha bättre följsamhet under det första året efter 

utbildning (Cole, 2010). Dock rapporterade studier (Barrett & Randle, 2008; Knoll et al., 
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2010) att effekten av utbildning inte gav tillräckligt för att förändra ett handhygieniskt 

beteende. En studie (Jang et al., 2010) rapporterade att HSP ville uppdatera sina kunskaper 

genom logiska instruktioner och få data som visade på effekten av god handhygien. Olika 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården visade också olika behov och önskan om olika typer 

av information (Cole, 2009). Två studier (Cole, 2009; Yuan et al., 2009) rapporterade att 

HSPen i allmänhet hade goda kunskaper och var väl informerade om handhygieniska 

riktlinjer och rekommenderade indikationer på handhygien, detta gällde framförallt yngre 

HSP. Samtidigt visade två andra studier (Jang et al., 2010; Knoll et al., 2010) att HSP inte fick 

en tillräcklig kunskap om handhygien, och då framförallt inom vårdutbildningarna. 

 

Kunskap om effekter av handhygien 

Studier (Jang et al., 2010; Joshi et al., 2012; Yuan et al., 2009) visade att HSPen var medvetna 

om sina händers roll i smittspridningen av VRI. De var medvetna om att god handhygien 

förhindrade VRI och även fungerade som ett skydd för både patienten och dem själva. HSPen 

kunde också se risken att gå från patient till patient, men kunskapen om när handhygien skall 

utföras mellan patient och material var bristfällig (Jang et al., 2010). Samtidigt visade en 

studie (Cole, 2009) att HSPen hade god kunskap om risken med överföring av smitta till 

patient mellan vård från smutsig yta till ren yta samt efter kontakt med kroppsvätskor. Det 

fanns dock olika uppfattningar hos HSPen om patientmiljöns inflytande i överföring av 

mikroorganismer. Det var allt ifrån de som ansåg det vara oviktigt till dem som såg det som 

ett verkligt problem. Initiativ från sjukhuset att visa fler källor för smittspridning förutom 

HSPens händer ansågs kunna ge ett bättre stöd för utförandet av korrekt handhygien (Jang et 

al., 2010). 

 

Brister i kunskap om korrekt utförande av handhygien 

En studie (Barrett & Randle, 2008) rapporterade att det fanns en bristande kunskap om hur 

länge utförandet av handhygien ska ske. Flera av HSPen trodde att tiden för utförandet skulle 

pågå under längre tid än vad riktlinjerna rekommenderade. HSP var inte heller medveten om 

behovet av att utföra handhygien innan och efter vissa procedurer (Marjadi & McLaws, 

2010). Vidare noterades bristande kunskaper om behovet av att utföra handhygien flera 

gånger i mötet med patienten (Jang et al., 2010). Det fanns uppfattningar om att handhygien 

var mindre viktigt i de vardagliga aktiviteterna med patienten (Barrett & Randle, 2008).  
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En studie (Marjadi & McLaws, 2010) rapporterade bristande kunskap om handhygieniska 

material hos HSPen såsom handdesinfektion, praktisk användning och för kort eller för lång 

exponering av handdesinfektion. Även brister i att följa tillverkarens råd vilket ledde till att 

effektiviteten av handhygien försämrades. HSPen ignorerade användningen av 

handdesinfektionsmedel på grund av faktorer som att inte uppfatta det som meningsfullt. 

HSPen ansåg även att tvål och vatten var en effektivare metod än handdesinfektionsmedel 

(Jang et al., 2010). Handskar sågs som en effektiv metod till att hålla händerna rena och ett 

snabbt och säkert alternativ till handhygien (Barrett & Randle, 2008; Jang et al., 2010). En 

studie (Jang et al., 2010) rapporterade att HSPen använde samma handskar för flera aktiviteter 

för att känna sig skyddade, att detta gav en känsla av säkerhet. 

 

Sammanfattningsvis visade faktorer i kunskap om handhygien att utbildning var en viktig 

faktor för förbättring och som påminnelse för HSP till att utföra handhygien. HSPen hade en 

god kunskap om händernas smittspridning och att god handhygien förhindrar VRI. Dock 

fanns bristande kunskap om hur länge och när handhygien skulle utföras. Det rapporterades 

även en bristande kunskap hos HSP om handhygieniskt material. 

 

Faktorer i utförandet av handhygien 

Kontroller på utförande av handhygien 

Studier (Jang et al., 2010; Marjadi & McLaws, 2010) rapporterade att följsamheten till de 

handhygieniska riktlinjer förbättrades vid faktorer som utförande av regelbundna kontroller. 

Detta tillsammans med en personlig återkoppling ökade följsamheten ytterligare. Vidare 

visade det sig att HSPen blev mer försiktiga om de blev granskade och att det hjälpte dem att 

bli påminda om att utföra handhygien. 

 

Arbetsuppgifter samt hög- och låg-risk situationer 

Studier (Barrett & Randle, 2008; Cole, 2009; Jang et al., 2010) rapporterade att följsamhet till 

handhygieniska riktlinjer varierade beroende på vilken typ av arbetsuppgift som utfördes. 

Frekventa avbrott under pågående arbetsuppgift var en faktor som påverkade följsamheten 

negativt och ledde till att HSPen helt enkelt glömde att utföra handhygien när kollegor kallade 

på dem (Jang et al., 2010). Vid arbetsuppgifter som ansågs mindre viktiga intogs ett mer 

avslappnat intryck vilket ledde till att handhygien inte utfördes (Barrett & Randle, 2008). 

Följsamhet rapporterades också vara sämre vid social omsorg (Cole, 2009). 
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HSPen skilde rutinmässigt på hög- och låg-risk patienter, där de var mer uppmärksamma på 

handhygien hos exempelvis patienter med blodsjukdomar och där det fanns en uppfattning om 

“smutsighet” hos patienten eller associerat med högre personliga risker (Jang et al., 2010; 

Knoll et al., 2010). En studie (Jang et al., 2010) rapporterade att HSPen inte utförde 

handhygien vid en vanlig social interaktion med en patient. Samtidigt framkom det i en annan 

studie (Erasmus et al., 2010) att om en patient hade en högre infektionsrisk försämrades 

HSPens handhygien. 

 

Studier (Erasmus et al., 2010; Jang et al., 2010) rapporterade att HSPen rutinmässigt skilde på 

olika typer av hög- och låg-risk kontakter, där en högre följsamhet framförallt skedde vid 

smutsiga arbetsuppgifter. Studier (Barrett & Randle, 2008; Jang et al., 2010) rapporterade att 

HSPen alltid utförde handhygien efter såromläggning och vid hantering av sår. HSPen 

tvättade också händerna efter hantering av kroppsvätskor eller patienter smittade med 

multiresistenta bakterier. Detta eftersom de ansåg att de lättare kunde se, känna och förstå 

risken med att inte utföra handhygien (Cole, 2009). HSP som rutinmässigt utsattes för sår 

eller kroppsvätskor skapade en egen riskbedömning där dem gjorde sig mer okänsliga inför 

riskerna. Detta gjorde att HSPen inte noterade riskerna i samma utsträckning som det krävdes 

(Jang et al., 2010). En studie (Cole, 2009) rapporterade att HSPen inte ansåg att det gick att 

tvätta händerna så ofta som riktlinjerna krävde. Detta gjorde att HSPen istället utvecklade 

egna prioriteringar beroende på vilken risknivå kontakttypen hade. 

 

Utrustning, material och inredning 

En negativ faktor till följsamhet av handhygieniska riktlinjer kunde relateras till att 

medicinskteknisk utrustning, material och inredning inte desinfekterades tillräckligt. Det 

rapporterades att HSPen kände meningslöshet och frustration till att utföra handhygien då 

själva smittan ändå spred sig vidare via utrustning, material och inredning (Jang et al., 2010). 

Två studier (Al-Wazzen et al., 2011; Erasmus et al., 2010) rapporterade att handskar användes 

vid de flesta tillfällen och att handskar var en faktor som förknippades med högre följsamhet. 

Två andra studier (Barrett & Randle, 2008; Jang et al., 2010) rapporterade att HSPen inte 

utförde handhygien vid användning av handskar. Detta både vid byte av handskar mellan 

patientkontakter och efter användning av handskar. 

 

Sammanfattningsvis framgick att faktorer som kontroller i utförandet av handhygien 

tillsammans med personlig återkoppling förbättrade följsamheten. Utförandet av handhygien 
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varierade dock beroende på arbetsuppgifter där faktorer som frekventa avbrott hade en 

negativ påverkan. Följsamhet ökade till handhygieniska riktlinjer vid hög-risk situationer men 

minskade vid sociala interaktioner då handhygien inte ansågs behövas. Andra negativa 

faktorer var dåligt utförd desinfektion av material vilket ledde till meningslöshet och 

frustation till att utföra handhygien. 

 

Personliga faktorer 

Se sitt eget handhygieniska utförande 

Att överskatta sin egen förmåga och att inte utföra objektiva självutvärderingar rapporterades 

som faktorer som inverkade negativt på utförandet av handhygien (Cole, 2009; Yuan et al., 

2009). Andra negativa faktorer var att HSPen inte kunde se risker med att inte utföra korrekt 

handhygien och att de ansåg sig vara immuna mot bakterier. HSPen såg inte sig själva som en 

risk för överföring av infektioner (Knoll et al., 2010). Det rapporterades att yrkesstolthet av 

att veta att en själv hade gjort rätt var en motiverande faktor som stärkte följsamheten (Cole, 

2009). 

 

Uppfattning om utförande av handhygien 

Uppfattningen om socioekonomiska faktorer hos patienterna som renlighet och 

socioekonomisk status påverkade HSPens följsamhet av handhygieniska riktlinjer negativt 

(Joshi et al., 2012). Studier (Cole, 2009; Jang et al., 2010) rapporterade att handhygien 

utfördes för att lugna patienter och besökare på sjukhuset och att handhygienen var en 

uppoffring för patienten. Samtidigt visade studier (Jang et al, 2010; Knoll et al, 2010; Yuan et 

al, 2009) att handhygien enbart utfördes för att skydda sig själv och sina anhöriga från smitta 

och inte för att ge en patientsäker vård. Vidare rapporterades att handhygien enbart utfördes 

vid hemgång och inte mellan patientkontakter. Det visade sig att bristande handhygien hos 

HSP var en faktor som skapade en besvikenhet hos dem själva och hos patienten (Cole, 

2009). Om patienten tillfrågade en HSP om denne utfört handhygien och om den inte gjort 

det, kände sig HSPen skamsen och förödmjukad (Jang et al., 2010). 

 

Konsekvenser vid användning av desinfektionsmedel och tvål 

Studier (Al-Wazzen et al., 2011; Barrett & Randle, 2008; Cole, 2009; Jang et al., 2010) visade 

att händernas status förvärrades hos HSPen och gav exempelvis eksem samt ömmande och 

torra händer. Detta gjorde att handhygienen inte utfördes i samma utsträckning som 

riktlinjerna rekommenderade. Samtidigt visades ett motsatt resultat, där HSPen trots att 
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händerna var ömma och spruckna, fortfarande utförde handhygien (Cole, 2009). En studie 

(Joshi et al., 2012) beskrev en negativ faktor med att lukten av alkohol efter användning av 

desinfektionsmedel kunde patienter misstänka att HSPen hade druckit alkohol på jobbet. 

 

Sammanfattningsvis rapporteras att HSPen hade svårt att objektivt se sitt eget handhygieniska 

utförande. En yrkesstolthet var en motiverande faktor till att vilja utföra korrekt handhygien. 

HSPen utförde en sämre handhygien hos patienten som är rena och har god socioekonomisk 

status. Det visade sig också att HSPen utförde handhygien enbart för att skydda sig själv och 

sina anhörig från smitta och inte för patientsäkerheten. En försämrad handstatus som en 

konsekvens vid användning av handdesinfektion och tvål var en negativ faktor som 

försämrade HSPens följsamhet till handhygieniska riktlinjer. 

 

 

Diskussion  

Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var att undersöka vad som påverkar HSPens 

följsamhet till handhygieniska riktlinjer. Den frågeställning som besvarades var vilka faktorer 

som påverkade HSPens följsamhet till handhygieniska riktlinjer på sjukhus. Analysen 

resulterade i fem huvudgrupper: faktorer i arbetsbelastning, organisation och material, 

faktorer i vårdlaget, faktorer i kunskap om handhygien, faktorer i utförandet av handhygien 

samt personliga faktorer. 

 

Resultatet i studien visade att en hög arbetsbelastning ökade risken för att HSP ska bryta mot 

handhygieniska riktlinjer. I Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SoS, 2005) ingår det 

att sjuksköterskor ska ingripa i situationer där risken för spridning av mikroorganismer är hög. 

Detta innebär också att förhindra spridningen av multiresistenta bakterier inom hälso- och 

sjukvården. För genom kontaktsmitta via HSPens händer sker spridning av både VRI och 

multiresistenta bakterier. Men detta kan till stor del förhindras om HSPen utför en god 

handhygien enlig riktlinjer. I en studie av Daud-Gallotti et al. (2012) rapporterades att hög 

arbetsbelastning hos sjuksköterskor var en riskfaktor förknippat med ökat antal VRI hos 

patienter. I studien undersöks inte varför detta sker, men resultatet kan kopplas ihop med att 

HSP försämrar sin handhygien då arbetsbelastningen är för tung. För att undvika detta är det 

viktigt att det skapas tid för HSPen till att utföra en korrekt handhygien. Detta för att undvika 

stressade situationer som också visade sig i denna litteraturstudie öka risken till en försämrad 
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handhygien. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligt att införa interventioner som minskar 

arbetsbelastningen för HSPen. Detta kan göras genom att exempelvis ökad arbetskraften eller 

att minska antalet patienter. Att även införa interventioner i syfte att förbättra olika rutiner i 

vårdlaget kan också minska arbetsbelastningen. Dessa interventioner kan dock kräva en viss 

ökad budget. Men ses detta relaterat till risken med ökat antal VRI och ökad spridning av 

multiresistenta bakterier samt komplikationer kan dessa interventioner bli ett billigare och 

patientsäkrare alternativ. God handhygien blir då ett billigt och säkert sätt att förebygga 

spridningen av multiresistenta bakterier vilket både kvalitetssäkrar vården och underlättar för 

framtida infektionsbehandlingar.  

 

Denna studie visade också på att bristande tillgång till handhygieniskt material var en faktor 

som skapade en negativ effekt på utförandet av handhygien hos HSP. Dock skiljde det sig 

mellan studierna på vilken typ av material som det fanns en bristande tillgång till. Detta 

berodde bland annat på olika förutsättningar på sjukhuset för HSP. Resultatet baserades på 

studier gjorda i olika delar av världen som visade att det fanns skillnader på förutsättningarna 

för att kunna utföra korrekt handhygien. Resultatet i studien täckte således ett bredare 

spektrum av olika länders förutsättning och i vilken grad de olika materialen fanns att tillgå. I 

två av de analyserade studierna rapporterades att den rådande infrastrukturen inte var 

tillräckligt utvecklad vilket ledde till en brist på tillgång till rent vatten. Resultatet har även 

involverat studier som utförts i länder som är mer utvecklade och där tillgången till vatten 

sällan omnämns som ett problem. Där fanns fokus snarare på avsaknaden av 

handdesinfektionsmedel. Studiens resultat visade även att vid en ökad tillgång till 

handhygieniskt material ökade följsamheten till handhygieniska riktlinjer. Detta visar på att 

interventioner som medför en ökad tillgång till handdesinfektionsmedel kan ge ett positivt 

resultat och en förbättrad handhygien hos HSP.  

 

Resultatet i denna studie visade att med en god kommunikation och återkoppling ökade 

HSPens följsamhet till handhygieniska riktlinjer. Andra studier (Gould et al., 2007; Jamal, 

O’Grady, Harnett, Dalton & Andresen, 2012; Naikoba & Hayward, 2001; Pittet et al., 2000) 

har visat att HSPen förbättrade sin handhygien om det både fanns en personlig och en icke-

personlig återkoppling till sitt handhygieniska utförande. Naikoba och Hayward (2001) 

rapporterade i sin studie att om återkoppling till utförandet av handhygien inte upprepades 

regelbundet upprätthölls inte effekten från återkopplingen under en längre period. Olika 

former av återkoppling studerades, allt från muntliga enskilda samtal till skriftliga synpunkter 
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i grupp. Icke-personlig återkoppling kunde vara i form av affischer som visade frekvensen på 

utförandet av handhygien på arbetsplatsen. Genom att införa interventioner som ökar 

återkopplingen och kommunikationen inom vårdlaget kan det ge en positiv effekt på 

utförandet av handhygien. Det är av betydelse att det finns möjlighet till en variation med 

både personlig och icke-personlig återkoppling för att stärka kvaliteten. Det är även viktigt att 

ha i åtanke att återkoppling är en färskvara och måste regelbundet utföras för att behålla 

följsamhet och kunna förbättra handhygienen hos HSPen.   

 

Studiens resultat visade på att utbildning om handhygien var en viktig del för att utveckla 

effektivare metoder. En anledning till låg följsamhet berodde på bristande kunskaper om 

smittspridning, om utförandet av handhygien samt effekten av handhygien. I enlighet med 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) ska sjuksköterskan ha god 

kunskap och vara väl uppdaterad om den senaste evidensen om handhygien och dess 

riktlinjer. Sjuksköterskan ansvarar att leda omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvården 

som inkluderar att ansvara för att handhygieniska riktlinjer efterföljs. Interventioner som 

fokuserar på att utbilda HSPen inom dessa områden kan vara fördelaktiga att införa på 

arbetsplatsen. En intervention till att öka kunskapen hos HSPen kan vara att införa ett 

internetbaserat lärandeprogram om handdesinfektionsmedel. Detta har Laustsen, Bibby, 

Kristensen, Kjølseth Møller och Thulstrup (2009) utfört i deras studie vilket resulterade i en 

ökad kunskap hos HSP om korrekt handhygien. Fördelar med internetbaserat lärandeprogram 

är att det är mindre tidskrävande än traditionell undervisning samt att det är oberoende av tid. 

Detta gör att deltagarna kan utföra programmet när de vill samtidigt som det även är ett billigt 

alternativ för arbetsgivaren. Dock visade Laustsen et al. (2009) att en korrekt utförd 

handhygien hos HSPen tenderade att minska ju längre tid som förflutit sedan utbildningen. 

Det är därför viktigt att ha återkommande utbildningar för att kunna reflektera och bli påmind 

om handhygien. 

 

I studiens resultat visade det sig att HSPen hade en bristande kunskap om handhygieniskt 

material. Detta framförallt i kunskapen om handdesinfektionsmedel, dess effekt samt hur det 

korrekt användes vilket var faktorer som hade en negativ påverkade på det handhygieniska 

utförandet. I Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) tas även upp 

att sjuksköterskor ska genom god kunskap om handhygieniska riktlinjer kunna kvalitetssäkra 

vården. Sjuksköterskorna ska uppmärksamma om felaktig tillämpning av handhygieniskt 

material sker. De ska även uppmärksamma om tekniken vid utförande av handhygien riskerar 
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att kunna öka risken för smittspridning. I studie av Jamal et al. (2012) genomfördes en 

praktisk utbildning för HSP i syfte att öka kunskapen om hur HSPen korrekt ska använda 

handdesinfektionsmedel. I studien fick HSPen smörja in sina händer med fluorescerande 

färgämne vilket lyste i ultraviolett ljus. Detta gjorde att HSPen kunde se var de missat att 

smörja in sina händer och på så sätt visa var mikroorganismer fortfarande fanns kvar. Genom 

att införa en sådan intervention kan kunskapen öka om hur bakterier trots användning av 

handdesinfektionsmedel förs vidare. Interventionen kan även öka kunskapen för vad som 

utgör en bra och effektiv teknik vid användning av handdesinfektionsmedel.  

 

Resultatet i studien visade även på att HSP glömde bort att utföra handhygien vilket var en 

faktor som självklart ledde till en sämre utförd handhygien. För att påminna HSPen om att 

utföra handhygien kan en intervention utföras genom att sätta upp affischer på arbetsplatsen. 

Detta har gjorts i tidigare studier (Ling & How, 2012; Gould et al., 2007; Pittet et al., 2000) 

och har visat sig ha en positiv inverkan på följsamheten till handhygieniska riktlinjer. För att 

affischerna skall ge en bra effekt och ge motivation till att utföra handhygien är det viktigt att 

de är iögonfallande och placeras på strategiska synliga platser. Gould et al. (2007) och 

Naikoba och Hayward (2001) genomförde i sina studier också interventioner i syfte att 

påminna HSPen att utföra handhygien. Detta genom att uppmuntra patienter till att muntligt 

påminna HSPen att utföra handhygien innan kontakt med patienten. Även detta visade sig ge 

positiva effekter till ökat utförandet av handhygien. 

 

Studiens resultat visade att hudens status på händerna hos HSP påverkades negativt vid 

utförandet av handhygien, såsom att de blev torra, ömma och spruckna. Detta ledde till att 

handhygien inte utfördes i samma utsträckning som det behövdes enligt riktlinjerna. Spruckna 

och torra händer samlar lättare på sig bakterier och ökar då risken för överföring av smitta 

samt att själv som HSP drabbas av smitta. I studie av Bisset (2010) nämns att frekvent 

utförande av handhygien var en anledning till försämrad handstatus vilket ledde till en ökad 

mängd bakterier på händerna. I studie av Jungbauer, van der Harst, Groothoff och Coenraads 

(2004) rapporterades att exponering av tvål och vatten var mer irriterande för huden hos 

HSPen jämfört med handdesinfektionsmedel. Detta visar på att handdesinfektionsmedel med 

fördel kan användas framför tvål och vatten för att motverka negativa effekter på händernas 

status. En lämplig intervention för att motverka torr och öm hud kan vara att kontinuerligt 

återfukta huden. I studie av Ling och How (2012) utfördes en intervention för att motverka 
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torr hud genom att öka tillgängligheten till återfuktande handkräm. Detta resulterade i en 

bättre handstatus hos HSPen, vilket ledde till en ökad följsamhet till handhygieniska riktlinjer.  

 

För att öka följsamhet till handhygieniska riktlinjer hos HSPen på arbetsplatsen kan en 

intervention som spänner över flera olika faktorer genomföras. Flera studier (Gould et al., 

2007; Jamal et al., 2012; Ling & How, 2012; Naikoba & Hayward, 2001; Pittet et al., 2000, 

2008; Whitby, McLaws, Slater, Tong & Johnson, 2008) har beskrivit interventioner som 

kombinerar olika metoder. Dessa interventioner innehåller teoretiska och praktiska 

utbildningar, ökad tillgång till handdesinfektionsmedel, kontinuerliga återkopplingar till 

utförandet av handhygien samt olika påminnelser till att utföra handhygien. Dessa mångsidiga 

interventioner kan tillsammans förbättra handhygienen hos HSPen. Dessa intervention som 

spänner över flera faktorer kan också ge starkare och hållbarare effekt på HSPens följsamhet 

till handhygieniska riktlinjer under en längre tid. 

 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet till denna studie har en integrerad litteraturöversikt utförts utifrån 

Whittemore och Knafl (2005). Denna metod användes för att kunna sammanfatta tidigare 

empiriska och teoretiska studier inom det valda området. Detta gav ett bredare och mer 

varierat spektrum med en holistisk syn på det aktuella ämnet inom ett område (Whittemore & 

Knafl, 2005). Målet med denna studie är att den ska användas i praktiken, vilket innebär att 

resultatet från analysen måste avspegla sanningen. Det är därför viktigt att undvika 

feltolkningar så att resultatet inte riskeras att bli felaktigt, partiskt och inte representerar den 

undersökta gruppen. Det finns fyra kriterier att uppnå för att kunna stärka kvalitet i studien 

och öka tillförlitligheten i resultatet. Dessa är överförbarhet, trovärdighet, bekräftbarhet och 

pålitlighet (Polit & Beck, 2012, s. 174-175). 

 

En bra systematisk litteraturöversikt ska följa vissa principer för att minimera risken för att 

slumpen eller godtyckligheten påverkar slutsatserna. I detta ingår att det ska finnas en 

preciserad frågeställning (Polit & Beck, 2012, s. 674-675; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013, s. 7). Detta har gjorts genom en tydlig beskrivning av syftet med 

studien och vikten av detta för omvårdnaden. Tillsammans med en tydligt formulerad 

frågeställning skapades en ökad förståelse till vad studien avsåg att undersöka och minimerar 

eventuella feltolkningar. 
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I en litteraturöversikt är den viktigaste typen av information primära källor från 

forskningsstudier. Sökningen av primära källor ska vara systematiskt utförd, detta med 

redovisning av urvalskriterierna. Det vill säga att tillvägagångssättet och kriterier för att 

inkludera och exkludera litteratur ska vara metodiskt och tydligt beskrivet. Detta är viktigt för 

att studien ska kunna vara reproducerbar och kontrollerbar (Polit & Beck, 2012, s. 95, 653, 

674-675; SBU, 2013, s. 7). Till denna studie har kriterier såsom publiceringsår, studier 

skrivna på engelska och peer reviewed använts för att kunna få fram relevanta artiklar som 

svarar mot frågeställningen. Detta har redovisats i tabell och i brödtext. Dock finns brister vid 

litteratursökningen i studien då den eventuellt kunnat genomföras mer utförligt med fler 

sökord och databaser. Vilket möjligtvis hade kunnat ge en större mängd material vilket i sin 

tur kunnat ge ytterligare trovärdighet till resultatet. 

 

Ett annat krav till att uppfylla tillförlitligheten i studien var att värdera kvaliteten på samtliga 

studier som uppfyllt urvalskriterierna (Polit & Beck, 2012, s. 674-675; SBU, 2012, s. 7). 

Denna kvalitetsgranskning skedde utifrån protokoll med kriterier anpassade efter 

studiemetoder tagna från Willman et al. (2011, s. 171-176). Genom kvalitetsgranskningen 

framträdde styrkor och svagheter i varje enskild studie. För att ge styrka till 

kvalitetsvärderingarna utfördes dessa individuellt av båda författarna till studien. Detta för att 

undvika feltolkningar och ojämnhet i bedömningen mellan likartade artiklar. En svaghet i 

processen av kvalitetsvärderingen var att inget granskningsprotokoll var anpassade till 

observationsstudier eller mix-metod studier. Vilket kan ha resulterat i bristande 

kvalitetsvärderingar för artiklar med dessa datainsamlingsmetoder som sänker trovärdigheten. 

 

Den extraherade datan har analyserats i flera steg och kodats med bokstäver och siffror samt 

kontinuerligt återkopplats till primärkällan. Detta för att undvika att relevant data gått förlorad 

samt för att minimera tolkningar och partiskhet vilket gör att bekräftbarheten i studien stärks 

(Polit &  Beck, 2012, s. 175, 585, 674-675). Tillförlitlighet visas genom att använda pålitliga 

metoder som tydligt beskrivs och noggrant följs under analysprocessen. I denna studie har 

forskningsledarna uppnått detta genom att efterfölja metodartikel av Whittemore och Knafl 

(2005). 

 

För att skapa en så god trovärdighet som möjligt har strävan varit att resultat ska vara 

konsekvent, oberoende av forskarna samt av tidpunkten då studien genomfördes. Vidare ska 

studien vara reproducerbar under liknande förutsättningar med en likadan metod. Detta 
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innebär att andra forskare ska kunna använda likadan metod och dataunderlag och få ett 

likadant slutresultat. Pålitligheten i resultatet visas genom en väl utförd dataanalys. En 

överförbarhet innebär att resultatet är generaliserbart till ett större sammanhang (Polit & Beck, 

2012, s. 175, 585). I denna studie har resultatet sammanställs från flera studier med olika 

förutsättningarna för utförande av handhygien. Detta kan göra det svårt att generalisera 

resultatet, dock kan större sammanhang ses i och med att de studier som analyserats i denna 

studie varit från flera olika länder som visar på liknande resultat. Exempelvis så visar flera 

studier att följsamhet till handhygieniska riktlinjer försämrades då det rådde en bristande 

tillgång till handhygieniskt material. Detta oberoende på vilket material som HSPen hade brist 

på. Det kan även vara svårt att generalisera studien då mängden material är litet. Det skulle 

krävas en större mängd studier för att kunna öka generaliserbarheten av studiens resultat. 

 

Slutsats 

Denna studie visar att flera faktorer inverkar på HSPens följsamhet till handhygieniska 

riktlinjer. Studien har belyst faktorer som har en negativ eller en positiv påverkan på det 

handhygieniska utförandet hos HSP. Resultatet visade på faktorer i arbetsbelastning, 

organisation och material, faktorer i vårdlaget, faktorer i kunskap om handhygien, faktorer i 

utförandet av handhygien samt personliga faktorer. För att förebygga smittspridning och 

skapa en god handhygien hos HSP kan olika interventioner införas samtidigt för att 

tillsammans påverka flera faktorer. Detta såsom att förbättra kunskapen, olika återkopplingar 

med kollegor samt att öka materialtillgången. För sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap 

om vikten av en god handhygien samt vilka konsekvenser en bristande handhygien kan 

orsaka. Det är viktigt att ha kunskap om att en bristande handhygien ger ökat antal VRI och 

en ökad spridning av multiresistenta bakterier. Det är också viktigt att uppmärksamma HSP 

om handhygien så att de blir medvetna om vad som sker om de brister i att följa riktlinjerna. 

Det är även viktigt att titta på de faktorer som gör att HSP brister i handhygienen på 

arbetsplatsen för att på så sätt kunna införa kombinerade interventioner för att öka 

följsamheten. Fortsatt forskning om varför HSPen brister i handhygienen kan ge en djupare 

förståelse om problematiken. Även studier om varför HSPen inte följer handhygieniska 

riktlinjer trots att kunskapen om vikten av god handhygien finns hos HSPen skulle berika 

forskningen. Fler studier som direkt kopplar multiresistenta bakterier till det handhygieniska 

utförandet skulle vara av intresse. Behov finns av ny forskning från de nordiska länderna, 

detta för att lättare få en förståelse hur problematiken ser ut även nära oss själva. 
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