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Abstrakt 
Bristande handhygien hos vårdpersonal är idag främsta orsaken till 

uppkomst av vårdrelaterad infektion (VRI), något som både skapar lidande 

för den drabbade samt utgör stora kostnader för vården och samhället. 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka vilka 

faktorer som påverkar följsamheten till handhygien hos vårdpersonal samt 

vilka interventioner som finns för att förbättra följsamheten. 25 artiklar 

analyserades och resultatet visade att följsamheten till handhygien 

påverkades av olika typer av arbetsmoment, yrkesprofession, den fysiska 

arbetsmiljön, arbetskollegor samt vårdpersonalens egen inställning/attityd 

till handhygien. Interventioner för att förbättra handhygien var främst 

utbildning och feedback, tävlingar och belöning, visuell stimulering samt 

multimodala interventioner. Det finns kunskapsluckor gällande hur och när 

handhygien bör utföras. Det är viktigt att göra personalen delaktig i arbetet 

med följsamhet till handhygien. Utbildning är viktigt i arbetet för att främja 

handhygien. Tävlingar, belöning samt upplevelsen av att vara övervakad 

leder till att personalen känner prestationskrav vilket visade sig ha god 

effekt på handhygienen. Personalen upplever dock inte alltid detta positivt. 

Genom att skapa en miljö där personalen känner sig delaktig och kombinera 

detta med flera interventioner kan följsamheten främjas på bästa sätt, dock 

finns det en bristande kunskap om hur interventionerna ska utformas för att 

ha kvarstående effekt över tid. 
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Händerna är det primära verktyg som vårdpersonal använder i sitt arbete. Om handhygien inte 

utförs kan bakterier som via händer förs över till patienter utgöra en källa för smittspridning 

(Allegranzi & Pittet, 2009). Främsta orsaken till uppkomst av vårdrelaterad infektion (VRI) är 

bristande handhygien hos vårdpersonal (Pittet & Donaldson, 2005). VRI definieras av 

Socialstyrelsen som: 

Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av 

diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som 

arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. (Socialstyrelsen, 2011) 

 

Vårdrelaterad infektion är vårdskadan med högst frekvens i svensk sjukvård och cirka 65000 

personer drabbas varje år, vilket gör detta till en viktig patientsäkerhetsfråga. En fråga som 

inte bara är aktuell på nationell nivå utan i hela världen (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Socialstyrelsen 2017b). Allt sjukare patienter ges idag en chans att överleva då vården är i 

ständig utveckling. Denna patientgrupp av svårt sjuka patienter är sköra och mottagliga för 

VRI. Basala hygienrutiner är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att undvika VRI enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016).  I Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg 

(SOSFS 2015:10), 5 §, ingår handdesinfektion och handtvätt som en central del. World Health 

Organization (WHO, 2018) arbetar för att handhygien ska vara en del av hygienrutiner i hela 

världen. Före och efter patientkontakt, innan aseptiskt arbete, efter man utsatts för risk att 

kontamineras av kroppsvätskor, samt efter att ha rört sig i patientens omgivning är fem 

tillfällen då handhygien alltid skall utföras (WHO, 2009, s. 123). I Rena händer räddar liv, ett 

material av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (2017) för 

utbildning i syfte att öka kunskapen kring handhygien beskrivs också dessa fem tillfällen för 

handdesinfektion.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2017b), kostar VRI svensk sjukvård cirka 955 miljoner kronor per år. 

Kostnaden är därmed betydligt större än många andra sjukdomstillstånd idag och kan 

kostnadsmässigt likställas med till exempel stroke (Scott, 2009). Merkostnaden beror på 

förlängda vårdtider som med följsamhet till hygienrutiner i 20-30% av fallen kunnat undvikas 

(Sveriges kommuner och landsting, [SKL], 2017). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:695), kap. 2, 5 § innebär vårdskada en situation där lidande, skada, sjukdom eller 

dödsfall som med adekvata åtgärder varit möjliga att förhindra.  Den som drabbas av VRI kan 

uppleva ett betydande lidande och det kan på sikt utgöra en risk för ohälsa hos personen och 

dennes anhöriga. Livet kan påverkas både socialt, emotionellt och ekonomiskt (WHO, 2009, s. 

6). Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) beskriver att den som drabbas av VRI kan 
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uppleva svår smärta, oro, ensamhet och känna sig utelämnad i sin situation. Detta är 

upplevelser som ofta kvarstår över en längre tid och påverkar personens liv negativt. Enligt 

Criddle och Potter (2006) är faktorer såsom personens tidigare vårderfarenheter, kunskap i 

området samt den drabbades personlighet avgörande för hur den som drabbas av VRI 

uppfattar sin situation.  

 

Andersson et al. (2010) har studerat patienters upplevelse av att drabbas av VRI efter 

operation och beskriver att relationen till vårdpersonal upplevs viktig för patienten. En god 

relation till vårdpersonal kan stödja personen i sin situation. Burnett et al. (2009) beskriver att 

patienter tror att bristande hygien på sjukhus är den främsta orsaken till att de drabbats av 

VRI. Trots att många patienter vårdats inom andra vårdformer än på sjukhus var de 

övertygande att de smittats på sjukhus. Mollon (2013) beskriver att när patienten upplever att 

vårdpersonalen har hög kompetens i omvårdnaden samt goda kunskaper upplever de större 

trygghet. Doyle, Lennox och Bell (2013) skildrar ett samband mellan patientsäkerheten, 

effektiv vård och att patienten får en positiv vårdupplevelse, vilket även SKL (2014) beskriver 

är viktigt. Enligt Mollon (2013) är mötet med patienten och omvårdnadssituationen avgörande 

för vilken kompetens patienten uppfattar att vårdpersonalen har. Upplever patienten brister i 

omvårdnaden skapas en misstro till vården.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kap. 5, 1 §, är verksamheten skyldig att ge en 

god vård, där en förutsättning är vård av god hygienisk standard. För att förebygga VRI krävs 

ett arbete både inom organisationen och på individnivå hos vårdpersonalen. Engagemang och 

samarbete är två viktiga faktorer i arbetet (Socialstyrelsen, 2017b). Vårdpersonal i patientnära 

arbete inom alla vårdformer förväntas inneha kompetens gällande hygienrutiner på 

grundläggande nivå (Socialstyrelsen, u.å.).  Harris et al. (2000) menar att vårdpersonalen har 

kunskap gällande handhygien men att följsamheten i det praktiska arbetet trots detta brister. 

Enligt Jang et al. (2010) upplever personalen fullständig följsamhet till handhygien som en 

omöjlighet i dagens vård. Kunskapen gällande handhygien måste överföras från teori till 

empiri för att uppnå patientsäkerhet. Tillsammans med ett professionellt förhållningssätt ges 

förutsättningar för att patienten ska uppleva en god vård och uppnå hälsa (SKL, 2014).  

 

Genomgång av aktuell forskning visar att VRI uppstår till följd av bristande handhygien hos 

vårdpersonal, detta trots att studier visar på goda kunskaper inom ämnet handhygien. 
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Syftet med denna studie var därför att sammanställa kunskap om vårdpersonalens följsamhet 

till handhygienrutiner på sjukhus. 

Frågeställningar: 

 Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner? 

 Vilka interventioner finns för att förbättra vårdpersonalens följsamhet till handhygien? 

 

Metod 

För att genomföra en systematisk kunskapsöversikt om vårdpersonals följsamhet till 

handhygienrutiner på sjukhus har Whittemore och Knafls (2005) metod använts. Med denna 

metod kan kvantitativa och kvalitativa studier integreras, vilket ger förutsättning för att skapa 

en helhetsbild i området. 

 

Litteratursökning 

I studien användes sökdatabaserna CINAHL och PubMed för systematisk litteratursökning. 

Inklusionskriterie i studien var vårdpersonal som arbetar på sjukhus. Exklusionskriterier var 

om deltagarna var studenter då dessa var under utbildning och därför inte kunde jämföras med 

färdigutbildad vårdpersonal. Studier där forskarna har undersökt följsamhet till handhygien 

och dess påverkan på en specifik bakterie exkluderades då dessa främst undersökte hur 

handhygienen påverkar mängden bakterier vilket inte svarade mot denna studies syfte.  Till 

sökningen användes Mesh-termer, Cinahl Headings och fritext. Mesh-termer och Cinahl 

Headings användes för att få en bredd i sökningen och sökord som täcker flera synonyma 

begrepp.  Sökningen finns redovisad i Tabell 1 och Tabell 2. 

 

Synonyma begrepp söktes i varsin sökning med den booleska söktermen ”OR”. Sedan 

genomfördes en avancerad sökning där de tidigare sökningarna sammanlänkades med den 

booleska sökoperatorn ”AND”. Sökningarna begränsades till Full Text samt med årtalen 

2013-2018. I CINAHL användes också begränsningen Peer Reviewed, English language samt 

funktionen ”Exclude MEDLINE records” för att exkludera dubbletter som även ingick i 

Pubmed. Övriga dubbletter exkluderades manuellt vid genomgång av funna artiklar. 

 

Samtliga artiklar fick en kod, artiklar från databasen CINAHL benämndes med C samt ett 

nummer, medan artiklar från Pubmed kodades med P samt nummer. Detta för att underlätta 

hanteringen och lätt kunna återfinna bearbetat material i dess primärkälla om detta senare 
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skulle bli nödvändigt. Titel och abstrakt lästes igenom för att bedöma om de svarade mot 

syftet. De artiklar som bedömdes svara mot syftet lästes sedan i sin helhet. Då urvalet av 

artiklar fortsatt var stort i förhållande till den tidsram som gavs för arbetet exkluderades här 

samtliga artiklar publicerade före 2015. Avslutningsvis återstod 33 artiklar som svarade mot 

syftet och som kvalitetsgranskades. Av dessa exkluderades 8 på grund av låg kvalitet, och 25 

artiklar ingick i analys (Figur 1).  

 

Figur 1. Urvalsprocess av artiklar 

 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i CINAHL 

 Syftet med sökning: Sammanställa kunskap kring vårdpersonalens följsamhet till 

 handhygienrutiner på sjukhus 

 CINAHL 2018-01-19 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

granskade  

Antal 

valda 

S1. FT hand hygiene 2454 0  0 

S2. MH Handwashing 5816 0  0 

S3. 
 

S1 OR S2 6388 0  0 

S4. FT Compliance 50424 0  0 

S5. FT Adherence 25976 0  0 

S6. 
 

S4 OR S5 65273 0  0 

S7. FT Inpatient 81905 0  0 

S8. FT Hospital 256178 0  0 

S9.  S7 OR S8 307064 0  0 

Antal 

identifierade 

artiklar i 

CINAHL 

Antal 

identifierade 

artiklar i PubMed 

221 

Antal artiklar 

efter att 

dubbletter 

exkluderats  

 

 

253 titlar lästes 

 

 

167 abstrakt 

lästes 

 

70 artiklar 

exkluderade

s 

97 artiklar 

lästes i sin helhet 

86 artiklar 

exkluderades 

64 artiklar 

exkluderades 

33 artiklar 

kvalitetsgranskad

es 

25 artiklar 

valdes ut till 

studien 

8 artiklar 

exkluderades 

*29 artiklar 

exkluderades 

på grund av 

att de var 

skrivna 

innan 2015 

*35 artiklar 

exkluderades 

då dessa inte 

svarade mot 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning i CINAHL 

 Syftet med sökning: Sammanställa kunskap kring vårdpersonalens följsamhet till 

 handhygienrutiner på sjukhus 

 CINAHL 2018-01-19 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

granskade  

Antal 

valda 

S10. MH Health Personnel 20630 0  0 

S11. FT health care workers 5244 0  0 

S12.   S10 OR S11 24626 0  0 

S13.  S3 AND S6 AND S9 AND S12 250 0  0 

S14.  Begränsningar** 77 0  0 

S15.  Exclude MEDLINE records*** 74 12  9 

* MH: CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT: Fritextsökning 

**Begränsningar: Full text, Peer Reviewed, English language, 20130101-20180119 

***Exclude MEDLINE records: Dubbletter från databasen PubMed avlägsnas 

 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning i PubMed 
Syftet med sökning: Sammanställa kunskap kring vårdpersonalens följsamhet till 

 Handhygienrutiner 

 PubMed 2018-01-19   

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

Antal valda 

S1. MSH Hand Hygiene 5814 0  0 

S2. MSH Hand Disinfection 5089 0  0 

S3. 
 

S1 OR S2 5814 0  0 

S4. FT Compliance 157172 0  0 

S5. FT Adherence 127158 0  0 

S6. 
 

S4 OR S5 248957 0  0 

S7. FT Inpatient 96479 0  0 

S8. FT Hospital 4052621 0  0 

S9. 
 

S7 OR S8 4087077 0  0 

S10. MSH Health personnel 451381 0  0 

S11. FT health care workers 78673 0  0 

S12. 
 

S10 OR S11 502419 0  0 

S13. FT S3 AND S6 AND S9 AND S12 633 0  0 

S14.  Begränsningar** 221 21  16 

*MSH: Mesh-term i databasen Pubmed, FT:Fritextsökning 

**Begränsningar: Full text, 20130119-20180119 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen genomfördes i denna studie av två personer för att öka tillförlitligheten. 

Mallar för granskningsprotokoll enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 171-176) 

användes. Till kvalitativa studier användes bilaga H, till studier med kvantitativ metod bilaga 

G och vid systematiska litteraturöversikter användes bilaga F. I granskningsprotokoll G ingår 

frågor gällande kontrollgrupp och blindning vilka exkluderades vid granskningen av studier 

där kontrollgrupp inte ansågs relevant att använda. Detta för att dessa punkter inte skulle 

påverka helhetsbedömningen av kvaliteten hos ingående studier. Frågorna specifikt kring 

patientkarakteristiska drag i bilagorna G och H exkluderades också, då vi tittade på studier 

med olika grupper av vårdpersonal och inte specifika individer. Efter kvalitetsgranskning 

räknades procentuell fördelning ut enligt Willman et al. (2011, s. 108) metod för att bedöma 

kvaliteten på artiklar i helhet. Denna metod gör det lättare att bedöma kvaliteten av de olika 

artiklarna relaterat till varandra. Under 60 % klassades som låg kvalitet, 60-79 % som medel 

och 80-100 % som hög kvalitet i bedömningen. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att 

alla artiklar som valts ut för kvalitetsgranskning bör ingår i den senare analysen vid en 

integrerad kunskapsöversikt. Trots detta exkluderades artiklar av låg kvalitet då underlaget av 

studier av högre kvalitet var så pass stort att studierna med låg kvalitet inte ansågs relevanta 

att använda, och tidsramen snäv i förhållande till datamängden. Antalet exkluderade artiklar 

efter kvalitetsgranskningen uppgick till 8 stycken. Främsta orsaken till att kvaliteten bedömdes 

låg var avsaknad av beskrivning gällande urvalsförfarandet samt obefintligt etiskt 

resonemang. 

 

Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
Arise, 

Nishizaki, 

Morita, Yagi, 

& Takeuchi  

(2016) 

 

Japan 

Kvantitativ 5644 

observationer 
Interventions- och 

observationsstudie 

 

Statistisk analys 

Direktobservation och 

feedback ökade 

följsamheten till 

handhygien inför 

olika moment medan 

ingen förbättring 

syntes efter de olika 

momenten.  

Medel  

Beyfus et al. 

(2016) 

 

USA 

Kvantitativ 150 personer Interventionsstudie 

 

Statistisk analys 

Visuell stimulering 

med en bild av ögon 

ökade användandet av 

handdesinfektion.  

Medel 

Chen et al.  

(2016) 

Kvantitativ 2463 personer Interventions- och 

observationsstudie 

Sjuksköterskor hade 

högst följsamhet till 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
 

Taiwan 
 

Statistisk analys 
handhygien. 

Följsamheten ökade 

hos sjuksköterskor 

och läkare vid 

multimodala 

interventioner. Bland 

övrig personal sågs 

ingen tydlig 

förbättring över tid. 

Högst var 

följsamheten efter 

kontakt med 

kroppsvätskor.  
Cure & Van 

Enk (2015) 

 

USA 

Kvantitativ  26707 

observationer 
Observationsstudie 

 

Deskriptiv 

sambands analys 

Standardiserad samt 

användarvänlig 

placering av 

handdesinfektion ökar 

följsamheten till 

handhygien. Placering 

synligt nära dörren till 

patientsalen är viktigt. 

De såg inget samband 

mellan 

desinfektionsmedel i 

anslutning till 

patientzonen och 

följsamhet till 

handhygien.  

Medel 

Jansson et al. 

(2016) 

 

Finland 

Kvantitativ 17 personer RCT 

 

Statistisk analys 

Simuleringar och 

reflektion i 

utbildningssyfte 

ökade följsamheten 

till handhygien. 

Mediantiden för 

handtvätt ökade också 

men låg under 

rekommendationerna.  

Medel 

Kerbaj et al. 

(2017)  

 

Frankrike 

Kvantitativ 18 personer CCT 

 

Statistisk analys 

Sms med 

gratulationshälsningar 

ledde inte till 

förbättrad handhygien 

medan uppmuntrande 

sms ökade 

följsamheten 

betydligt.  

Hög 

Kirk et al.  

(2016) 

 

Kanada 

Kvantitativ 350 personer Enkätstudie 

 

Statistisk analys 

 

Försvårande 

omständigheter för att 

utföra handhygien var 

placeringen av 

handfat, slut 

handhygienprodukter 

i behållarna, 

arbetsbelastningen 

samt påverkan på 

huden. Bästa 

Hög 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
placeringen för 

desinfektion skulle 

vara inom 1m från 

patientzonen.  

Läkare använde hellre 

handdesinfektion, 

sjuksköterskor tvål 

och vatten.  

Luangasanatip 

et al.  

(2015) 

 

Thailand 

Australien 

Storbritannien 

Schweiz 

Systematisk 

litteraturöversikt 

41 studier  

Systematisk 

översikt  

 

Metaanalys 

WHO-5+ strategi som 

intervention ökar 

följsamheten hos 

vårdpersonal. 

Feedback, motivering, 

utbildning, 

påminnelse och 

marknadsföring 

bidrog till ökad 

följsamhet.  

Medel 

Lydon et al. 

(2017) 

 

Irland 

Kanada 

Systematisk 

litteraturöversikt 

38 Studier Systematsik 

översikt 

 

Metaanalys 

De ingående studierna 

använde 

interventioner som 

utbildning, 

underlättande 

åtgärder, förändringar 

i miljön, tävlingar, 

feedback, 

restriktioner samt 

träning. Totalt sett 

ökade följsamheten 

till handhygien för 

alla ingående studier 

efter interventionerna. 

De flesta av studierna 

tittade på flera 

interventioner 

samtidigt.   

Hög 

Lytsy, 

Melbarde-

Kelmere, 

Hambraeus, 

Liubimova & 

Aspevall  

(2016) 

 

Sverige 

Lettland 

Ryssland 

Kvantitativ 38 

vårdavdelning

ar 

Interventionsstudie 

 

Statistisk analys  

Utbildning, 

informationsposters 

och feedback bidrog 

till ökad användning 

av handdesinfektion 

på vissa avdelningar. 

Man såg en tydlig 

förbättring av 

handhygienen efter 

kontakt med 

kroppsvätskor, vilket 

också var det moment 

med högst följsamhet.  

Lägst följsamhet till 

handhygien 

uppmärksammades 

inför patientkontakt 

och efter kontakt med 

patientens omgivning. 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
Tidsbrist, 

hudpåverkan och 

användande av 

handskar var främsta 

hindren för korrekt 

handhygien.  

Moghnieh et 

al. (2017) 

 

Libanon 

Kvantitativ 89 personer CCT 

 

Statistisk analys 

Belöning i form av 

pengar till de två som 

varje vecka hade 

högst följsamhet till 

handhygien ökade 

följsamheten endast 

under 

interventionsperioden. 

Feedback, individuellt 

och i grupp ökade 

följsamheten i ett 

längre perspektiv. 

Följsamheten var 

högst efter kontakt 

med kroppsvätskor 

samt efter 

patientkontakt. Lägst 

var följsamheten inför 

aseptiska moment.  

Hög 

Ofek Shlomai, 

Rao & Patole  

(2015) 

 

Australien, 

Israel 

Systematisk 

litteraturöversikt 

27155 

observationer 

Systematisk 

översikt 

 

Metaanalys 

Handhygienen ökade 

betydligt mer när 

deltagarna fick 

feedback på sitt 

utförande än vid 

interventioner när 

detta inte ingick.  

Hög 

Radhakrishna 

et al.  

(2015) 

 

Indien 

USA 

Kvantitativ 94 personer Pilotstudie 

 

Deskriptiv statistik 

analys 

Ett automatiskt 

feedbacksystem med 

lampor som 

indikerade på 

tillfällen för 

handhygien ökade 

följsamheten till 

handhygien 

signifikant. Ökningen 

kvarstod efter avslutat 

försök.  

Medel 

Rodriguez et 

al. (2015) 

 

Argentina 

Kvantitativ 10429 

observationer 

RCT 

 

Statistisk analys 

Information, 

tillgänglighet av 

handhygienprodukter, 

posters med 

påminnelse, 

storyboard och 

information om 

resultat gällande 

handhygien ökade 

tillsammans 

handhygienen. En 

viss ökning kvarstod 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
över tid. Störst effekt 

hade interventionen 

på handhygienen efter 

kontakt med 

patientens omgivning 

och minst effekt efter 

kontakt med 

kroppsvätskor.    

Rowiaye et al. 

(2015) 

 

Kanada 

Kvantitativ 37 

vårdavdelning

ar 

Interventions- och 

observationsstudie 

 

Statistisk analys 

Följsamheten till 

handhygien ökade 

både före och efter 

patientkontakt med ett 

belöningsprogram där 

avdelningarna kunde 

vinna pengar och 

iPAD. Följsamheten 

var fortsatt hög efter 

interventionsperioden.  

Medel 

Sadeghi-

Moghaddama,  

Arjmandniab,  

Shokrollahic 

& Aghaali  

(2015) 

 

Iran 

Kvantitativ 51 personer Prospektiv 

interventions- och 

observationsstudie 

 

Statistisk analys 

 

 

 

Efter utbildning i 

WHO:s ”Five 

moments of hand 

hygiene” ökade 

följsamheten till 

handhygien. Läkare 

hade högst 

följsamhet, sedan 

sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal 

lägst följsamhet.  

Medel 

Sakihama et 

al. (2016) 

 

Japan 

Kvantitativ 2982 

observationer 

Interventions- och 

observationsstudie 

 

Statistisk analys  

 

 

Information om 

rekommenderade 

interventioner för att 

öka följsamheten till 

handhygien, samt en 

vinstsumma pengar 

till sjukhuset med bäst 

följsamhet efter 

interventionsperioden 

visade sig öka 

följsamheten till 

hygienrutiner och 

användning av 

alkoholbaserad 

handdesinfektion. 

Sjuksköterskorna 

hade en något högre 

följsamhet till 

handhygien än läkare 

men ingen signifikant 

skillnad.  

Medel 

Salmon & 

McLaws  

(2015) 

 

Vietnam 

Kvalitativ 12 

fokusgrupper 

med 8-12 

personer i 

varje 

Fokusgruppintervju 

 

Tematisk analys 

Främsta orsaken till 

att följa 

handhygienrutiner var 

att skydda sig själv 

och sin familj. 

Hög 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
Följsamheten ökade 

vid ökad risk för 

smittspridning.  

Personalen utgick 

från sina egna 

erfarenheter mer än 

hygienrutiner och var 

tveksamma till 

handdesinfektionens 

effekt.  Tidsåtgång 

bidrog till bristande 

handhygien.  

Användandet av 

handskar påverkar 

handhygienen 

negativt.  

Faktorer i 

omgivningen, så som 

placering av handfat 

och tillgång på 

hygienartiklar 

påverkar 

handhygienen. 

Hudskada och rädslan 

att patienten skulle 

känna sig ”smutsig” 

om handhygien 

utfördes efter 

patientkontakt är två 

försvårande faktorer.    

Sánchez-

Carrillo et al.  

(2016) 

 

Mexico 

Kvantitativ 5402 

observationer 

Prospektiv 

interventions- och 

observationsstudie 

 

Statistisk analys 

Handhygienen var 

bättre vid direkt 

observation än vid 

videoövervakning. I 

båda grupperna ökade 

följsamheten genom 

studien när de olika 

interventionerna 

genomfördes. Högst 

följsamhet till 

handhygien sågs vid 

WHO:s tredje 

moment, efter kontakt 

eller risk för kontakt 

med kroppsvätska.  

Medel 

Srigley et al. 

(2015) 

 

Kanada  

Systematisk 

litteraturöversikt 

7 studier Kvalitativ syntes 

 

Narrativ analys 

Följsamhet till 

handhygien ökade när 

personalen fick sätta 

upp mål och 

handlingsplaner för 

handhygienen, samt 

gavs feedback. Positiv 

förstärkning kan ha 

positiv påverkan på 

handhygienen. 

Hög 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
Coaching och 

feedback förbättrar 

handhygienen hos 

sjuksköterskor och 

läkare. Det är svårt att 

se tydligt samband 

mellan ”theory of 

planned behaviour” 

och handhygien. 

Stewardson et 

al. (2016) 

 

Schweiz  

Kvantitativ 12 579 

observationer 

C-RCT 

 

Statistisk analys 

Handhygienen ökade 

i både 

interventionsgruppen 

som fick feedback 

och kontrollgruppen. 

Följsamheten till 

handhygienen ökade 

främst för WHO 

moment 1, före 

patientkontakt.  

Hög 

Tartari et al. 

(2017) 

 

Internationell 

(43 länder) 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

>15000 

personer  

Interventions- och 

enkätstudie 

 

Statsistisk 

sambandsanalys 

”HSRelay- 

utmaningen” kan ha 

effekt på följsamhet 

till handhygien. 

Främsta orsaken till 

att interventionen inte 

hade effekt ansågs 

vara tidsåtgången.  

 

von Lengerke 

et al.  

(2017) 

 

Tyskland 

Kvantitativ 1087 personer C-RCT 

 

Statistisk analys 

Utbildning för läkare 

och sjuksköterskor på 

individnivå samt 

feedback till 

ledningen utifrån 

empiriska studier 

visade sig öka 

följsamheten till 

handhygien.  

Hög 

White, 

Jimmieson et 

al.  

(2015) 

 

Australien 

Kvalitativ 27 personer Fokusgruppintervju 

 

Tematisk analys 

Främsta anledningen 

till att följa 

handhygienrutiner 

ansågs vara att skydda 

patienten, sig själv 

samt smittspridning.  

Hudpåverkan samt 

tidsåtgången för 

handhygien var inte 

gynnsamt för 

följsamheten. 

Arbetskollegor bidrog 

till följsamheten. 

Tillgänglighet av 

handhygienprodukter, 

handfat, utbildning 

och egen erfarenhet 

av arbete med 

infektioner var 

Hög 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=25) 

Författare/ 

År/Land 
Typ av studie Antal Metod 

(Datainsamling. 

Analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

(Låg, 

Medel, 

Hög) 
faktorer som 

påverkade 

handhygienen. 

Påminnelser skulle 

kunna bidra till ökad 

handhygien.  

Akuta situationer och 

distraktion var 

hindrande faktorer. 

Deltagarna upplevde 

olika moment viktiga 

i handhygienen.  

White, 

Starfelt et al.  

(2015) 

 

Australien 

Kvantitativ 797 personer Enkätstudie 

 

Deskriptiv 

sambandsanalys 

Högst följsamhet sågs 

vid risk för kontakt 

med kroppsvätskor 

och lägst följsamhet 

efter arbete i 

patientens närmiljö.   

De främsta avgörande 

faktorerna att utöva 

handhygien var 

intentionen att utföra 

handhygien och 

upplevelsen av 

kontroll över sin egen 

situation.  

  

Hög 

 

 

Analys 

Först markerades textdelar från artiklarna som svarade mot frågeställningarna till denna 

studie. Detta gjordes av två personer oberoende av varandra innan de jämfördes och 

diskuterades tillsammans. Textdelarna översattes till svenska och kondenserades innan de 

skrevs in i en tabell med tillhörande kod som angav från vilken artikel de hämtats, detta 

beskriver Whittemore och Knafl (2005) som en reduktion av data. Genom att använda denna 

metod kan man på ett systematiskt sätt sedan korrelera data från de olika datakällorna gällande 

karaktäristiska egenskaper.  

Efter att data reducerats sorterades den in i kategorier utifrån gemensamma faktorer. En tabell 

skapades där varje kategori fanns presenterad i en egen kolumn och varje artikel på en egen 

rad. Data från de primära källorna sammanlänkas på så sätt i detta steg. Detta gav en överblick 

av olika förhållanden och mönster som senare kunde användas vid tolkning av data.  
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Whittemore och Knafl (2005) tar upp detta sätt som en hjälp för att lättare kunna analysera sitt 

reducerade data.  

Sedan fokuserades på att hitta teman och relationer mellan de kategorier som skapats i tidigare 

steg. Utifrån dessa grupperades de olika kategorierna. Detta steg i dataanalysen benämner 

Whittemore och Knafl (2005) som datajämförelse. De beskriver att jämförelse av de olika 

kategorierna kan stärka och ge empirisk klarhet till tolkningar man gör. Man får i detta steg en 

övergripande bild av de teman som finns i resultatet.  

Slutligen gjordes en syntes av de olika grupperna som identifierats där skillnader i data från de 

olika artiklarna observerades. Slutsatser drogs och generaliseringar genomfördes. Whittemore 

& Knafl (2005) beskriver att kunskapsområden som identifierats sammanställs i detta steg. På 

detta sätt skildras det studerade området omfångsrikt. Man bör ägna särskild uppmärksamhet 

åt motsägande data. 

Resultat 

Analysen resulterade i 5 respektive 4 teman utifrån de två frågeställningarna och finns 

presenterat i Tabell 4. De olika teman vi identifierat redovisas i brödtext. 

 

Tabell 4. Översikt av huvudkategorier utifrån respektive frågeställning 

Frågeställning        Huvudkategori 

Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens 

följsamhet till handhygienrutiner? 

 

 Typ av arbetsmoment  

 Olika yrkesprofessioner 

 Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

 Inställning och attityder 

 Arbetskollegor 

 

Vilka interventioner finns för att förbättra 

vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien? 

 

 Utbildning och feedback 

 Tävling och belöning 

 Visuell stimulering 

 Multimodala interventioner 

 

Tabell 5. Matris över artiklar: Faktorer och Interventioner 

 Faktorer som påverkar följsamhet Interventioner 

Artiklar 

Typ av 

arbetsmo

ment 

Olika 

yrkesprof

essioner 

Fysiska 

arbetsmilj

öfaktorer 

Inställnin

g och 

attityder 

Arbetskoll

egor 

Utbildnin

g och 

feedback 

Tävling 

och 

belöning 

Visuell 

stimulerin

g 

Multimod

ala 

interventi

oner 

White, Jimmieson, 

et al. (2015) 
X  X X X     
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Tabell 5. Matris över artiklar: Faktorer och Interventioner 

 Faktorer som påverkar följsamhet Interventioner 

Artiklar 

Typ av 

arbetsmo

ment 

Olika 

yrkesprof

essioner 

Fysiska 

arbetsmilj

öfaktorer 

Inställnin

g och 

attityder 

Arbetskoll

egor 

Utbildnin

g och 

feedback 

Tävling 

och 

belöning 

Visuell 

stimulerin

g 

Multimod

ala 

interventi

oner 

Lydon et al. (2017)         X 

Cure & Van Enk 

(2015) 
  X       

Kirk et al. (2016)  X X       

Lytsy et al. (2016) 

 
X  X   X    

Tartari et al. (2017)       X   

Salmon & McLaws 

(2015) 
X  X X      

Moghnieh et al. 

(2017) 
X     X X   

Rowiaye et al. 

(2015) 
      X   

Chen et al. (2016) X X        

Sánchez-Carrillo et 

al. (2016) 
X     X  X  

White, Starfelt et al. 

(2015) 
X   X      

von Lengerke et al. 

(2017) 
     X    

Srigley et al. (2015)   X   X X   

Kerbaj et al.  (2017)       X   

Arise et al. (2016)      X    

Luangasanatip et al. 

(2015) 
     X X   

Jansson et al. (2016)      X    

Ofek Shlomai et al. 

(2015) 
     X    

Stewardson et al. 

(2016) 
  X   X    

Rodriguez et al. 

(2015) 
  X   X    

Beyfus et al. (2016)        X  

Radhakrishna et al. 

(2015) 
       X  

Sadeghi-

Moghaddama et al. 

(2015) 

 X    X    

Sakihama et al. 

(2016) 
 X     X   



18 

 

 

Faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner 

Studier visar att följsamheten till handhygien påverkas av olika typer av arbetsmoment, vilken 

yrkesprofession man tillhör, fysiska arbetsmiljöfaktorer, arbetskollegorna samt 

vårdpersonalens egen inställning/attityd till handhygien.  

 

Typ av arbetsmoment  

White, Jimmieson et al. (2015) beskriver i sin studie att delar av personalen ansåg det 

viktigast att utföra handhygien efter risk för kontakt med kroppsvätskor, vilket också beskrivs 

i flera studier (Lytsy et al., 2016; Moghnieh et al., 2017; Sánchez-Carrillo et al., 2016; White, 

Starfelt et al., 2015) som det momentet med störst följsamhet till handhygienrutiner. God 

följsamhet sågs också efter patientkontakt (Chen et al., 2016; Moghnieh et al., 2017). Trots att 

vårdpersonal ansåg att handhygien var viktig inför aseptiskt arbete följdes inte hygienrutiner 

vid detta moment (Chen et al., 2016; Moghnieh et al., 2017; White, Jimmieson, et al., 2015). 

Efter att ha vistats i patientens närmiljö var följsamheten till handhygienrutiner mycket låg 

(Lytsy et al., 2016; Sánchez-Carrillo et al., 2016; White, Starfelt et al., 2015). Risken för att 

sprida smittoämnen var mindre tydlig i patientens omgivning än i den direkta 

patientkontakten, vilket påverkade följsamheten till dessa moment (White, Jimmieson, et al. 

2015). I arbetsmoment där handskar används var följsamheten till handdesinfektion sämre än 

vid moment där handskar inte användes (Lytsy et al., 2016; Salmon & McLaws, 2015). 

 

Olika yrkesprofessioner 

Följsamheten till handhygien varierar mellan olika yrkesprofessioner. Sakihama et al. (2016) 

och Chen et al. (2016) visar att sjuksköterskor hade högst följsamhet följt av läkarna, medan 

Sadeghi-Moghaddama et al. (2015) pekar på omvända förhållanden mellan de två 

yrkesprofessionerna. Ovan nämnda studier indikerar att övrig vårdpersonal hade sämre 

följsamhet till handhygien än sjuksköterskor och läkare. Tillvägagångssättet för att utföra 

handhygien varierade mellan olika yrkesprofessioner, sjuksköterskor föredrog handtvätt med 

tvål och vatten medan läkare föredrog handdesinfektion som metod (Kirk et al., 2016).  

 

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

Tidsbrist och distraktion inom vården gör att handhygien glöms eller inte utförs korrekt. Man 

såg att personalen valde att prioritera bort handhygienen på grund av den tid det tar att utföra 
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(Kirk et al., 2016; Lytsy et al., 2016; Salmon & McLaws, 2015; Srigley et al., 2015; White, 

Jimmieson et al., 2015). Enligt White, Jimmieson et al. (2015) angavs akuta situationer som 

en hindrande faktor för att utföra handhygien korrekt.  

 

Lättillgänglig och synlig placering av handfat samt hygienprodukter är en avgörande faktor för 

god handhygien hos vårdpersonal (Cure & Van Enk, 2015; Kirk et al., 2016; Rodriguez et al., 

2015; Salmon & McLaws, 2015; Stewardson et al. 2016; White, Jimmieson et al., 2015). Kirk 

et al. (2016) visar att optimal placering av handdesinfektion är inom 1meter från patientzonen. 

Även när handfat fanns placerat nära dörren till patientsalen genomfördes handhygien mer 

frekvent (Cure & Van Enk, 2015; White, Jimmieson et al., 2015). Standardiserad placering av 

handfat på vårdavdelningar kan ha positiv inverkan på vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien (Cure & Van Enk, 2015). En försvårande faktor är enligt Stewardson et al. (2016) 

att det finns brister när det gäller placering av hygienprodukter. Enligt Kirk et al. (2016) var 

tomma behållare till handhygienprodukter en annan orsak till att handhygien inte utfördes.  

 

Skador på huden är en avgörande faktor till att handhygienrutiner inte följs (Kirk et al., 2016; 

Lytsy et al., 2016; Salmon & McLaws, 2015; White, Jimmieson et al., 2015). Rädsla att 

drabbas av hudskada var en orsak till att handhygien inte utfördes korrekt. Stöttning av 

dermatolog skulle kunna vara en strategi för att handskas med detta problem och öka 

följsamheten till handhygien (White, Jimmieson et al. 2015). 

 

Inställning och attityder  

Den främsta motivationen till att utöva handhygien som vårdpersonal var en vilja att skydda 

sig själv och sin egen familj från smittor (Salmon & McLaws, 2015; White, Jimmieson et al., 

2015). Patienten kan både vara en hindrade och stärkande faktor för utövandet av handhygien. 

En vinst med att utöva handhygien är att skydda patienten från smittor (White, Jimmieson et 

al., 2015). Samtidigt fanns en rädsla att patienten skulle uppleva sig som “smutsig” om 

handhygien genomfördes för ofta. Detta kan vara en hindrande faktor för personalen att utöva 

handhygien korrekt (Salmon & McLaws, 2015). Vårdpersonalens attityder till handhygien 

påverkar följsamheten till densamma. Komplicerade rutiner för handhygien som är svåra att 

applicera i det praktiska arbetet medför att personalen väljer att utgå från egna erfarenheter 

istället för rådande riktlinjer (Salmon & McLaws, 2015). White, Starfelt et al. (2015) menar 

att intentionen att utföra handhygien och upplevelsen av kontroll över sig egen situation är 

viktiga faktorer för följsamhet till hygienrutiner. Vårdpersonal med tidigare erfarenheter av 
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infektionsutbrott eller som arbetat inom infektionssjukvården utövade i större utsträckning 

korrekt handhygien, något som också syntes i vården av patienter med kända infektioner 

(Salmon & McLaws, 2015; White, Jimmieson et al., 2015). Bland vårdpersonal fanns en 

tveksamhet gällande effekten av handdesinfektion vilket kan påverka följsamheten till 

moment där handhygien ska utföras. När besökare på vårdavdelningar inte utövade 

handhygien minskade vårdpersonalens motivation till att utföra handhygien inom omvårdnad 

(Salmon & McLaws, 2015). White, Jimmieson et al. (2015) förklarar att viss personal inte 

ville slösa vatten, vilket är en anledning till att handhygien inte fullföljs.  

 

Arbetskollegor 

Arbete tillsammans med kollegor är en framträdande faktor för att följa handhygienrutiner. 

Personal som arbetade specifikt inriktat mot att förhindra smittspridning av infektioner var en 

stödjande faktor för följsamhet till handhygienrutiner (White, Jimmieson et al., 2015). 

 

Interventioner för att förbättra vårdpersonalens följsamhet till handhygien 

Studier visar att interventioner för att förbättra handhygien hos vårdpersonalen kan vara 

utbildning och feedback, tävlingar och belöning, visuell stimulering samt multimodala 

interventioner.  

 

Utbildning och feedback 

Feedback ökar följsamhet till handhygien (Arise et al., 2016; Luangasanatip et al., 2015; 

Moghnieh et al., 2017; Ofek Shlomai et al., 2015; Stewardson et al., 2016). Srigley et al. 

(2015) beskriver mål och handlingsplaner för handhygien i kombination med feedback som 

positivt för följsamhet till handhygienrutiner. När verksamhetens ledning fick feedback 

gällande personalens utövande av handhygien, kombinerat med att personalen fick 

fortbildning inom området, ökade följsamheten (von Lengerke et al., 2017). 

 

Interventioner i form av kombinerad utbildning och feedback ökar följsamheten till 

handhygien (Luangasanatip et al., 2015; Lytsy et al., 2016; Sánchez-Carrillo et al., 2016; 

Jansson et al., 2016; Rodriguez et al., 2015; von Lengerke et al. 2017). Utbildning med info-

posters och feedback har använts i två studier (Lytsy et al., 2016; Rodriguez et al., 2015). 

Enligt Lytsy et al. (2016) ökade användningen av handdesinfektion med denna metod, medan 

Rodriguez et al. (2015) beskriver en ökning av handhygien i allmänhet. Följsamhet ökade från 
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50-70% innan interventionsperioden, till 60-90% efter interventionsperioden. Både Sánchez-

Carrillo et al. (2016) och Luangasanatip et al. (2015) har kombinerat individuell feedback med 

utbildning/påminnelse via videofilm. Sánchez-Carrillo et al. (2016) presenterade också en 

global rapport gällande handhygienföljsamhet för avdelningschefen. Jansson et al. (2016) har 

istället fokuserat på träning i form av simulering, samt muntlig feedback till deltagarna, vilket 

gett positiva resultat. WHO har tagit fram internationella riktlinjer för när handhygien ska 

utföras som kallas ”WHO my five moments”, när dessa introducerades ökade handhygienen 

med 20 till 40 procentenheter (Luangasanatip et al., 2015; Sadeghi-Moghaddama et al., 2015). 

Luangasanatip et al. (2015) beskriver en ytterligare ökning när dessa riktlinjer kombinerades 

med feedback och påminnelser, en förbättring som kvarstod över tid. Sánchez-Carrillo et al. 

(2016) menar att information om följsamheten till handhygienen på global nivå kan bidra till 

ökad följsamhet. 

 

Tävling och belöning 

Genom att låta personalgrupper tävla mot varandra sågs att följsamheten till 

handhygienrutiner kan förbättras (Tartari et al., 2017). Fanns det ett pris att vinna syns en 

tydligt förbättrad handhygien (Moghnieh et al., 2017; Rowiaye et al., 2015; Sakihama et al., 

2016; Srigley et al., 2015).  I vissa fall sågs ingen kvarstående förbättring av följsamheten 

efter interventionsperioden (Moghnieh, et al., 2017; Srigley et al., 2015). Rowiaye et al. 

(2015) kunde dock visa på kvarstående förbättring i följsamheten till handhygienrutiner även 

efter interventionsperioden. Andra studier tittar på positiv förstärkning som en typ av belöning 

för att motivera till ökad följsamhet till handhygien (Kerbaj et al., 2017; Luangasanatip et al., 

2015; Srigley et al., 2015). I en studie valde man att skicka SMS med gratulation för väl 

genomförd handhygien men detta syns ha en mycket liten effekt på följsamheten. När man 

istället skickade SMS som uppmuntrade till att förbättra handhygienen syns en tydlig ökning i 

följsamheten (Kerbaj et al., 2017).  Srigley et al. (2015) såg en tydlig ökning i följsamheten till 

handhygienrutiner genom beröm och belöning på intensivvårdsavdelningar, samtidigt som det 

inte hade lika god effekt på äldrevårdsavdelningar. I sitt resultat har de också kunnat beskriva 

att positiv förstärkning förbättrar följsamheten kraftigt men där avtog den positiva effekten 

under tiden som interventionen fortfarande pågick. Luangasanatip et al. (2015) har kunnat se 

att positivförstärkning i form av motiverande intervjuer har en större ökning i följsamheten än 

de som inte får ta del av den motivationen, här beskrivs dock ingen avtagande effekt under 

studietiden. 
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Visuell stimulering 

När en annan individ finns närvarande i rummet förbättras följsamheten till handhygien, 

oavsett om man vet att personen är där för att genomföra observationer eller inte (Sánchez-

Carrillo et al., 2016). Beyfus et al. (2016) visar i sin studie att placering av en bild på ögon 

från en ledare inom organisationen, vid behållare för handhygien, stimulerade personalen till 

ökad användning av handdesinfektion vid de specifika behållare som hade bilden uppsatt. 

Radhakrishna et al. (2015) har istället använt sig av visuell stimulering i form av lampor som 

automatiskt indikerar genom att blinka när handhygien ska genomföras. Detta sågs stimulera 

till en tydlig ökning i följsamheten av handhygienrutiner. Lamporna satt placerade så de 

belyste handhygienbehållaren och indikerade genom att blinka i 10 sekunder. När 

handhygienbehållaren använts slutade lamporna blinka.  

 

Multimodala interventioner  

Lydon et al. (2017) skildrar i sin litteraturöversikt att multimodala interventioner ökar 

följsamheten till hygienrutiner. De multimodala interventionerna kan ha olika innehåll så som 

feedback, utbildning, ökad tillgänglighet av hygienprodukter, posters, implementering av 

riktlinjer, tävlingar med belöning, träning och simulering.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap kring följsamheten till 

handhygienrutiner hos vårdpersonal på sjukhus. Vi utgick ifrån frågeställningarna; vilka 

faktorer som påverkar följsamheten samt vilka interventioner som fanns för att öka 

följsamheten till hygienrutiner. Resultatet visar på att olika arbetsmoment, profession, fysiska 

arbetsmiljöfaktorer, arbetskollegor samt vårdpersonalens egen inställning/attityd till 

handhygien är faktorer som påverkar följsamheten till handhygien. Interventioner för att öka 

följsamheten var främst utbildning, feedback, tävlingar, belöning samt visuell 

stimulering.  Sedan användes multimodala interventioner där tidigare angivna interventioner 

kombinerades. 

 

I vårt resultat kan vi se att personalen uttrycker att det är viktigast att utföra handhygien efter 

risk för kontakt med kroppsvätskor eller arbete i direktkontakt med patienten. Bland 

personalens attityder ligger samtidigt huvudfokus på att skydda sig själv och sin familj. 

Wicker, Rabenau, Kempf och Brandt (2009) har studerat vårdpersonalens följsamhet till 

influensavaccination i syfte att minska vårdrelaterade infektioner. De beskriver att största 
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motivationen till att vaccinera sig är att skydda sig själv och sina anhöriga. I vårt resultat var 

följsamheten till handhygien dålig efter moment med handskar samt inför aseptiska moment. 

Sharif, Arbabisarjou, Balouchi, Ahmadidarrehsima och Kashani (2016) beskriver att endast 

27,5 % av vårdpersonalen i deras studie hade kunskap om handhygien inför och efter 

användning av handskar. I vårt resultat beskrivs hudskador är en hindrande faktor för korrekt 

handhygien. Enligt Kampf och Löffler (2007) samt Sharif et al. (2016) använder vårdpersonal 

ofta handtvätt med tvål och vatten istället för handdesinfektion. Detta bidrar till ökad 

hudirritation och hudskada hos vårdpersonalen. Om handhygien utförs korrekt skulle 

hudskador hos vårdpersonalen kunna undvikas. Detta visar sammantaget på en kunskapslucka 

hos vårdpersonalen gällande utförande av handhygien. Sharifs et al. (2016) studie stärker vårt 

resonemang då de visar att endast 23 % av vårdpersonalen har kunskap om hur handtvätt 

påverkar huden. Resultatet i vår studie visar att personal upplever ett behov av stöttning av 

dermatolog. Arbete tillsammans med personal specifikt inriktad mot att minska smittspridning 

beskrivs som positivt för handhygienföljsamheten, vilket tyder på att stöd från specialister 

inom berörda områden skulle kunna vara ett sätt att fylla denna kunskapslucka och öka 

följsamheten till handhygien.  

 

Lättgänglighet av hygienprodukter och utformning av lokaler syns i resultatet som viktiga 

faktorer för följsamhet till handhygien hos vårdpersonal. Optimal placering av handfat och 

hygienprodukter är väl synligt nära dörröppningen till patientsal. Eventuellt kan hygienartiklar 

inom patientens närmiljö också vara av vikt, men stödet för detta är inte lika stort. Enligt 

Svensk Förening för Vårdhygien (2016) bör utrustning för att ge förutsättning för arbete enligt 

basala hygienrutiner finnas i patientens närmiljö samt handfat finnas placerade nära 

dörröppningen. Detta för att ge förutsättning för minskad smittspridning. Samtidigt visar vår 

studie att visuell stimulering i form av blinkande lampor vid behållare för handdesinfektion 

ökar följsamheten. Vi resonerar utifrån detta att den precisa placeringen av handfat och 

hygienartiklar kanske inte är avgörande, utan det viktiga är att den är väl synlig och 

lättåtkomligt. Färger har en inverkan på människans beteende och röd färg ökar 

uppmärksamheten (Elliot, Maier, Moller, Friedman & Meinhardt, 2007; Kuniecki, Pilarczyk 

& Wichary, 2015; Shen, Shi & Gao, 2018). Kuniecki et al. (2015) har använt EEG-elektroder 

och mätt hjärnaktivitet, vid stimuli med röd färg ökade aktiviteten och reaktionsförmågan hos 

deltagarna. Shen et al. (2018) beskriver att etiketter med röd färg snabbare drar till sig 

uppmärksamhet än blå etiketter. Färgade handdesinfektionsbehållare, med färgen röd, skulle 
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utifrån detta kunna vara ett alternativ för att öka följsamheten till handhygienen.  

 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning är faktorer som enligt vårt resultat påverkar följsamheten 

till handhygien negativt. Brown, Wickline, Ecoff och Glaser (2009) har studerat hindrade 

faktorer för att arbeta evidensbaserat i vården. De beskriver tidsbristen som den främsta 

barriären för att arbeta utifrån evidens och ge en god omvårdnad till patienten. 

Arbetsmiljöverket (2012) beskriver att arbetsmiljön inom vården är påfrestande med hög 

arbetsbelastning som en av de främsta bristerna. Enligt Smith (2014) och Valley och Stallones 

(2017)  har mindfullness i syfte att minska stress hos vårdpersonal god effekt. Smith (2014) 

beskriver att mindfullness minskar stress och utbrändhet hos vårdpersonal. Personalen 

upplever mindre oro, har lättare att fokusera, blir gladare samt känner ökad empati. Enligt 

Valley och Stallones (2017) bidrar mindfullness till att personalen ger en säkrare vård samt 

minskar omedvetna fel hos vårdpersonalen. Vi tänker därför att detta skulle kunna vara en 

intervention för att personalen skall påverkas mindre av arbetsbelastningen i dagens vård och 

öka följsamheten till hygienrutiner. Resultatet i denna studie visar också på variation gällande 

vilken yrkesprofession som främst följer handhygienrutiner. Fördelningen av arbetsuppgifter 

mellan olika yrkesprofessioner styrs till stor del av verksamhetschefer på olika arbetsplatser, 

väldigt få arbetsuppgifter regleras till en specifik yrkesprofession av regler och lagar 

(https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/). Detta skulle kunna förklara variationen som vårt 

resultat visar gällande följsamhet relaterat till yrkesprofession. Läkarna respektive 

sjuksköterskorna i de analyserade studierna kan ha olika yrkesansvar och arbetsuppgifter 

utifrån vilket sjukhus eller vilken vårdavdelning de arbetar på. Detta kan innebära en varierade 

arbetsbelastning för de olika yrkesprofessionerna, något vi tänker kan påverka följsamheten 

till handhygien. Samtidigt finns ett personligt yrkesansvar hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

Detta bör innebära likvärdig följsamhet hos samtliga yrkesprofessioner, oberoende av 

arbetsuppgifter eller arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2017a). Resultatet visar att 

sjuksköterskor och läkare har bättre följsamhet till handhygien än övrig vårdpersonal, vilket vi 

tror beror på att dessa yrkesprofessioner har en högre utbildningsnivå och utifrån det kan ha en 

större förståelse för varför handhygien bör utföras.  

 

Vårt resultat visar att personalens inställning till att utföra handhygien avgör om handhygienen 

utförs i praktiken, upplevelsen av kontroll över sin egen situation är viktigt. Bhatti och 

Qureshi (2007) har studerat hur anställdas delaktighet i arbetet påverkar nöjet av arbetet hos 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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personalen, produktivitet samt engagemang. De beskriver att delaktigheten där anställda ges 

möjlighet att påverka och komma med förändringsförslag i arbetet ger förutsättning för ökad 

produktivitet samt nöjd och engagerad personal. Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek 

(1979) grundar sig i att en persons upplevelse av att vara delaktig i beslutsfattande samt krav 

på arbetet påverkar hur man hanterar sin situation. Denna modell är fortfarande aktuell och 

applicerbar i dagens samhälle (Theorell, 2008). Vi tror utifrån detta att göra personalen 

delaktig i arbetet kring handhygienen kan ha god effekt på handhygienföljsamheten och 

främja en god inställning och attityd till detta. 

 

Utbildning och feedback, visar vårt resultat, är viktiga interventioner för en ökad följsamhet 

till handhygien. Detta bekräftar även Wallace, Freeman, Lathman, Walshe & Spurgeon (2001) 

som har undersökt hur personalens inställning till att ändra sitt beteende ser ut. Här lyfter 

personalen utbildningsprogram som den strategi flest förlitar sig på när det utför moment. Vårt 

resultat visar att implementering av WHO:s internationella riktlinjer för handhygien har god 

effekt på följsamheten till handhygien. Rolland och Monteiro (2002) har studerat hur balansen 

mellan global och lokal inverkan bör vara vid utformning av informationssystem. De menar 

att ett globalt fokus är avgörande för att ge en standardisering mellan olika kontext, samtidigt 

som det krävs förankring utifrån det lokala kontext man befinner sig i. Omsätts detta till 

vårdsituationen tänker vi att utbildning utifrån globala riktlinjer ger förutsättning för en 

standardiserad och likvärdig vård, samtidigt som dessa riktlinjer kan behöva anpassas till det 

specifika kontext som finns på ett sjukhus för att ge maximal effekt. Aiken et al. (2014) har 

identifierat ett samband mellan vilken utbildning sjuksköterskorna har och personaltätheten 

relaterat till hur många dödsfall som sker efter operationer i respektive land. De visar på en 

tydlig skillnad mellan länderna i både utbildningsnivå och dödlighet. Enligt Zingg, Mutters, 

Harbarth och Friedrich (2015) sker ett arbete med att förebygga VRI i Europa, där träning och 

utbildning är en viktig del. Målet är att skapa en modell där certifiering av kunskaper hos 

vårdpersonalen är möjlig, då detta ses som ett nästa steg i det förebyggande arbetet för att 

förhindra VRI. Detta stärker vår tro på att arbete med att sprida de globala riktlinjerna för 

handhygien mer i vården samt göra dem så standardiserade som möjligt skulle bidra till en 

mer jämlik vård i världen och minska smittspridning. 

 

Utifrån resultatet i denna studie syns också visuell stimulering, i form av en bild av ett par 

ögon från en ledare inom organisationen uppsatt vid handfaten, påverka 

handhygienföljsamheten. Direktobservation och arbete tillsammans med arbetskollegor ökar 



26 

 

följsamheten till handhygien. När chefer får feedback om vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien samt utbildning ses följsamheten till handhygien hos personalen öka. Morsiani, 

Bagnasco, Sasso (2017) har studerat vilken typ av ledarroll som är bäst för en chef utifrån 

sjuksköterskornas uppfattning. Det fanns ett stort missnöje över arbetssituationen när chefen 

är inriktad på att övervaka fel för att korrigera och straffa. I vårt resultat syns SMS i syfte att 

motivera personalen att öka sin följsamhet till handhygien ge ökad följsamheten. SMS i form 

av gratulation för väl utfört arbete gav inte samma ökning. Morsiani et al. (2017) beskriver att 

personalen var mer nöjd när cheferna använde en ledarstil kopplad till uppskattning, 

utveckling, respekt och omsorg. Förändringarna i beteende som skedde var dock mindre vid 

denna typ av ledarroll.  Kopplat till vårt resultat tänker vi att upplevelsen av att vara 

övervakad kan påverka personalens arbete, något vi tror beror på att personalen upplever 

prestationskrav att förbättra sig i de situationerna de känner sig observerade och därför lägger 

mer fokus på sin uppgift. Bekräftelse gör istället att personalen känner sig nöjd med sitt arbete 

och inte upplever samma krav på förbättring, vilket också gör att förbättring uteblir. Samma 

fenomen med prestationskrav skulle också kunna ses i samband med tävlingsmoment. 

Wallace et al. (2001) beskriver att personalen uttrycker belöning i form av pengar till bäst 

utfört arbete som den sämsta metoden för att utveckla och förbättra arbetet. Trots detta visar 

resultatet i vår studie att följsamheten till handhygien ökar vid tävlingar med belöning, detta 

tolkar vi kan vara ett tecken på att personalen kände just ökade prestationskrav och la mer 

fokus på handhygienen. Vårt resonemang stärks ytterligare av Bronkhorst (2015) som i sin 

studie visar att när personalen upplever prestationskrav på arbetsplatsen arbetar de mer 

säkerhetsinriktat. Dock är prestationskrav negativt ur ett psykosocialt perspektiv enligt 

Bronkhorst (2015) vilket tillsammans med Wallace et al. (2001) studie tyder på att tävlingar 

inte är en optimal lösning för att främja handhygien ur ett personalperspektiv.  

 

Metoddiskussion 

Målsättningen vid en systematisk litteraturöversikt är att sammanställa befintlig kunskap i 

området som skall undersökas, vilket dock är en utmaning för forskaren. Ofullständig data kan 

ge ett inkorrekt resultat (Whittemore & Knafl, 2005). För att stärka trovärdigheten i denna 

litteraturstudie användes två olika databaser, CINAHL och Pubmed. Båda har 

omvårdnadsfokus. Enligt Henricson (2012, s. 473) ökar det möjligheten att finna relevanta 

artiklar och på så sätt ökar också trovärdigheten. I de två databaserna användes olika 

söktermer, något som Whittmore och Knafl (2005) problematiserar. De menar att resultatet i 
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sökningen kan påverkas då databaserna inte konsekvent tillämpar samma söktermer. Aktuell 

data kan missas genom att olika söktermer används på olika sätt i databaserna. För att minska 

biaset till följd av detta användes synonyma begrepp till ingående sökord. Flera ord söktes 

dock som fritext. Skulle studien åter genomföras skulle dessa kunna bytas ut mot ämnes 

termer. Det skulle kunna öka bredden på sökningen och ge ett större resultat samtidigt som det 

kan minska uppkomsten av irrelevant innehåll (Willman et al., 2011, s. 69-70). Till exempel 

skulle ämnestermen ” Adherence Guideline” kunna ersätta ”compliance” och ”adherence”. 

 

Vid litteratursökningen gavs ett stort urval artiklar. Vid arbetet med att granska artiklarna 

framkom att vi behövde ytterligare begränsa urvalet. Utifrån given tidsram för arbetet valde vi 

därför att begränsa sökningen till artiklar publicerade mellan 2015-2018. Grunden för det var 

att prioritera i första hand aktuell forskning. Detta kan eventuellt ha påverkat vårt resultat, då 

annan information och kunskap kan ha funnits i tidigare artiklar. Samtidigt menar Holloway 

och Wheeler (2010, s.322) att det kan vara en styrka för arbetet att använda aktuell forskning 

då det är ett område där utvecklingen går snabbt framåt och mycket forskning görs. Studier 

där man tittade på följsamhet av handhygien och dess påverkan på en specifik bakterie 

exkluderades. Dessa hade främst studerat förekomsten av bakterier eller insjuknandet i 

specifika infektioner och utifrån detta mätt följsamheten till handhygien och svarade på så sätt 

inte helt mot vårt syfte. Denna exklusion kan ha inneburit bias av relevant data. 

 

Under arbetets gång har data och tolkningar diskuterats med handledare och studiekamrater 

som gett feedback. Samtidigt som förförståelsen i ämnet lyfts för att undvika påverkan på 

resultatet. Detta ökar studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012, s.488). Vid 

kvalitetsgranskningen användes olika granskningsprotokoll utifrån ingående artiklars 

varierande metod för att kunna jämföra kvaliteten mot varandra, detta beskriver Whittmore 

och Knafl (2005) ökar trovärdigheten till kvalitetsgranskningen i arbetet. Studiens pålitlighet 

kan fastställas genom att tillvägagångssättet är så väl beskrivet att det är möjligt att göra om 

samma studie och få ett liknande resultat om kontext är liknande (Wallengren & Henricson, 

2012, s.488). Under metod beskrivs tillvägagångssättet och hur man modifierat 

analysmetoden så att den ska gå återupprepa på samma sätt som den utförts i denna studie. För 

att kunna bedöma överförbarheten av ett arbete krävs att trovärdigheten, bekräftelsebarheten 

samt pålitligheten är stark. Efter detta kan man se om resultatet är överförbart till andra 

kontext (Wallengren & Henricson, 2013, s.488). Då artiklar från flera delar av världen använts 
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i denna litteraturöversikt så är det möjligt att överföra detta till olika kontext. Det som 

försvårar överförandet är att man har kommit väldigt olika långt i utvecklingen av handhygien 

i världen. Detta gör att det i det stora hela är möjligt att överföra men på vissa ställen finns 

inte förutsättningar för att kunna applicera detta resultat.  

 

Slutsatser 

Handhygienen är viktigt för ett patientsäkert arbete. Vi har i denna studie identifierat flera 

faktorer som påverkar följsamheten till handhygien hos vårdpersonal. Synliggörande av 

handhygienprodukter är en viktig faktor för följsamheten till handhygien. Ett aktivt arbete för 

att utbilda och motivera personalen kan bidra till en tydlig förbättring av handhygien. Det 

finns ett behov av stöd från specialister inom ämnet vårdhygien. Utbildning utifrån 

internationella riktlinjer ger möjlighet till standardisering och har god effekt. Tillåts 

personalen vara delaktig i utformning av arbete och utbildning påverkas deras inställning 

positivt. Upplevelsen av att vara övervakad när man arbetar har positiv inverkan på 

följsamheten till handhygien men verkar inte vara den bästa metoden ur ett 

personalperspektiv. Den största effekten kan ses när flera interventioner kombineras. Vi 

föreslår därför en kombination av olika utbildningstyper, där personalen ges möjlighet att 

påverka och vara delaktig, samt feedback för att främja ett gott resultat. I vår kunskapsöversikt 

har vi kunnat se att det finns väldigt mycket forskning kring handhygien, dess följsamhet och 

interventioner för att förbättra densamma. Det finns dock en del kunskapsbrister när det 

kommer till hur man ska få interventionerna att ha god effekt och bibehålla en ökad följsamhet 

på sikt. Detta blir därför en utmaning för forskningen i framtiden.  
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