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Abstrakt  
 

Introduktion: Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen som en 

högriskspecialitet med avseende på patientsäkerhet. Varje år skapar 

vårdrelaterade infektioner onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och 

kostar samhället enorma summor. Med en god och säker vård med hög kvalitet 

kan anestesisjuksköterskor förbättra säkerhetsarbetet för patienten. Syfte: Att 

beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar 

följsamheten till basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion. Metod: 

Studien har en kvalitativ ansats. Åtta anestesisjuksköterskor från tre olika 

sjukhus i Sverige medverkade i studien. Data samlades in med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem huvudfaktorer: Stress och 

tidsbrist vid akuta situationer, operationssalens fysiska miljö, dåliga vanor, 

bristande feedback och patientens psykiska tillstånd. Slutsats: Det som 

framkom i studien var att hygienen brister av anledningar som går att förhindra 

och förbättra. För att motverka bristande hygienrutiner måste alla inom 

anestesiverksamheten arbeta tillsammans med hjälp av god kommunikation 

samt mot ett gemensamt mål. Anestesiverksamheten borde se dessa faktorer som 

en utav de mest primära och ha mer öppna dialoger tillsammans med 

medarbetarna för att identifiera liknande problem.  

 

Nyckelord: Anestesisjukvård, omvårdnad, anestesisjuksköterska, erfarenheter, 

hygien, vårdrelaterad infektion, kvalitativ innehållsanalys, operationsavdelning 
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Abstract 

Introduction: Anesthetic healthcare are considered according to the National 

Board of Health and Welfare as a high risk specialist in patient safety. Health 

related infections create unnecessary suffering for patients, prolongs care times 

and cost the community huge amounts of money. With a good and safe 

healthcare of high quality, anesthetic nurses can improve the safety work for the 

patient. Aim: To highlight the anesthesia nurses experience of the factors that 

affects the compliance with basic hygiene routines associated with anesthesia 

induction. Method: The study has a qualitative approach. Eight anesthesia 

nurses from three different hospitals in Sweden participated in the study. Data 

was collected using qualitative semi-structured interviews and the interviews 

were analyzed with qualitative content analysis. Results: The analysis resulted 

in five main factors: stress and lack of time in acute situations, physical 

environment of the operating room, bad habits, lack of feedback and patients 

mental condition. Conclusion: The study found that hygiene is lacking for 

reasons that can be prevented and improved. In order to counter the lack of 

hygiene routines, all within the anesthetic healthcare units must work together 

with the help of good communication and towards a common goal. Anesthetic 

healthcare units should consider these factors as one of the most primary and 

have more open dialogues with employees to identify similar issues. 

 

Keywords: Anesthesia, nursing, anesthesia nurse, experiences, hygiene, cross 

infection, qualitative content analysis, surgery department 
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Introduktion 

Anestesisjuksköterskans roll är att säkerställa god omvårdnad, god behandling och se till att 

patienten inte utsätts för onödigt lidande (International Council of Nurses, 2012). För att i 

framtiden kunna hålla smittsamma sjukdomar under kontroll är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdens personal tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete (SOSFS, 2015:10). Basala 

hygienrutiner är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner 

(VRI) inom alla former av vård och omvårdnad (SOSFS, 2015:10). VRI är ett globalt 

hälsoproblem (Thea, Kermode, Progano, & Sansoni, 2012; Scheithauer & Lemmen, 2013) 

som är den vanligaste sjukvårdsrelaterade komplikationen i världen (Lundholm, 2006). Enligt 

uppgifter från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 

(2013) drabbas ungefär 4,1 miljoner människor i Europa varje år av en VRI och 37 000 av 

dem beräknas avlida som en direkt följd av dessa infektioner. Vid 135 000 fall har VRI 

dessutom visat sig vara en bidragande faktor till dödsfallen. Sjukhus- eller vårdrelaterade 

infektioner är den största och främsta smittkällan som drabbar patienter som en följd av deras 

kontakt med hälso- och sjukvård (Aiello, Malinis, Knapp & Mody, 2009). Med ökad 

följsamhet till hygienrutiner anses 20-30% av vårdrelaterade infektioner kunna förebyggas 

(ECDC, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2011) kommer sjukhus- och vårdrelaterade infektioner 

att öka om dessa inte motverkas. 

Patientsäkerhet och vårdhygien 

Hälso- & sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga ohälsa. Där det bedrivs hälso- och 

sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god 

vård ska kunna ges (HSL, 1998:1660). Arbetsmiljölagen (2016) syftar till att ge en 

tillfredsställande arbetsmiljö och arbetsförhållanden som är anpassade till människans 

individuella förutsättningar, både i fysiskt och psykiskt avseende (Kap 2., 1§) 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att 

bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att arbeta för att undvika vårdskador. Varje 

år skapar vårdrelaterade infektioner onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider samt 

kostar samhället och patienten enorma summor (Ericson & Ericson, 2009). Det är därför 

viktigt att öka personalens kunskaper om gällande föreskrifter angående basala hygienrutiner 

(Socialstyrelsen, 2006). En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god 

följsamhet till basala hygienrutiner. Den 1 januari 2016 uppdaterades Socialstyrelsens 

föreskrift om basal hygien till att omfatta all vård och omsorg. 
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I Sverige har all sjukvårdspersonal skyldighet att arbeta enligt basala hygienrutiner. Den 

viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridningen i vården är att alltid tillämpa basala 

hygienrutiner (Söderström, 2015, s.33). Skandinaviska studier (Andersson, Bergh, Karlsson, 

Eriksson & Nilsson, 2012; Swenne & Alexandren, 2012; Laurikainen, Rintala, Kaarto & 

Routamaa, 2016) har visat att det finns stora brister vad gäller följsamhet till basala 

hygienrutinerna när patienten genomgår en operation. Handhygienska brister är ett allvarligt 

problem för patientsäkerheten. Studien av Swenne och Alexandren (2012) visade att 

handdesinfektion före och efter direkt patientkontakt var bristande och att personalen på 

operationssalen använde handskar på ett felaktigt sätt. Genom att skapa en säkrare miljö på 

operationssalen med bättre handhygienrutiner skulle riskfaktorerna till hälso- och 

sjukvårdsrelaterade smittor minska (Andersson et al., 2012).  

Anestesisjuksköterskans yrkesroll 

Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen (2004) som en högriskspecialitet med 

avseende på patientsäkerhet. Verksamheten kan anses komplex då komplicerade situationer i 

samband med anestesi både är planerade men inte alltför sällan, akuta, oplanerade och 

avancerade. Det ställs krav på personalens kompetens och förmåga till snabba bedömningar, 

adekvata beslut och samarbete i stressade situationer.  

Anestesisjuksköterskan arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv men skall också ha kunskap 

om fysiologi och anatomi ur ett medicinskt perspektiv, således ställs höga krav på 

professionalitet och kompetens. Anestesisjuksköterskan bör ta hänsyn till ett antal aspekter 

under vårdförloppet då det är viktigt att hitta en balans mellan patientens behov och 

sjuksköterskans prioriteringar (Hovind, 2013). Anestesisjuksköterskan har även ett stort 

ansvar för sina vårdhandlingar samt för att alltid försöka öka patientens välbefinnande 

(Lindwall & Wiklund, 2012). Hovind (2013) menar att anestesisjuksköterskors arbete består 

av att arbeta patientnära, bemöta och individualisera omvårdnaden, tillgodose patientens 

behov av omvårdnad samt möta och ta hand om oroliga patienter perioperativt. 

Anestesisjuksköterskan har till uppgift att bedöma, planera och självständigt ge sedering. 

Anestesisjuksköterskan ska kunna eablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, 

assistera eller ventilera patienten vid undersökningar, behandlingar och anestesier. Detta 

inkluderar att anestesisjuksköterskan ska dokumentera och följa upp ventilation, cirkulation, 

anestesidjup och temperatur. Anestesisjuksköterskan ska utöva sitt yrkeskunnande på ett 

patientsäkert och miljömedvetet arbetssätt, vilket innebär att en specialistsjuksköterska med 



6 
 

inriktning mot anestesisjukvård ska kunna arbeta utifrån hygieniska föreskrifter och 

bestämmelser i syfte att förebygga smitta och smittspridning (Kompetensbeskrivning, 2012). 

Till uppgift har anetstsisjuksköterskan att självständigt ansvara för omvårdnad av patienten i 

en högteknologisk miljö. För att den anestesiologiska vården ska fortsätta utvecklas är 

specifika kunskaper och erfarenheter viktiga. Anestesisjuksköterska arbetar ofta i ett högt 

tempo och ibland under stressiga arbetsförhållanden. Arbetet innebär att kunna ge patienten 

de bästa förutsättningarna till ett bra perioperativt förlopp samt ta sig an en ledande roll där 

det ska ledas, planeras och utvecklas. Sjuksköterskan ska ha en bra kontakt med patienten 

genom att informera, undervisa, genomföra anestesi samt övervaka 

(http://www.aniva.se/kompetensbeskrivningar/). Patienten ska alltid behandlas som en unik 

individ och i etiska och moraliska situationer ska patientens värdighet skyddas mot angrepp 

från omgivningen (Lindwall & Wiklund, 2012). 

Basala hygienrutiner vid anestesiinduktion 

Basala hygienrutiner ingår i Socialstyrelsens föreskrift och ska tillämpas i all verksamhet som 

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. De basala hygienrutinerna omfattar bland annat en god 

handhygien med handtvätt och handdesinfektion. Arbetskläder ska vara kortärmade, 

engångsplagg och ringar, armband och armbandsur får inte bäras tillsammans med 

arbetskläderna. Skyddsutrustning såsom skyddsförkläde ska användas utanpå arbetskläderna 

vid patientnära vårdarbete samt vid direktkontakt med patientens säng. Skyddshandskar ska 

användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor samt vid arbete med 

stickande och skärande föremål (Socialstyrelsen, 2006).  

Anestesipersonalens arbetsmetoder och arbetsytor under operation utgör en risk för att orsaka 

vårdrelaterade infektioner genom bristande följsamhet till basala hygienrutiner. 

Anestesipersonalens arbetsytor inkluderar bland annat en narkosapparat, bord med läkemedel 

och tillbehör, pågående infusioner, övervakningsutrustning, värmeutrustning, telefoner, dator 

med tangentbord med mera (Biddle, 2009).  

Anestesiinduktion refererar till övergång från en vakenhet till ett sövt tillstånd. Induktionen är 

en tidsprocess med flera fysiologiska förändringar på kroppssystemet. Till induktionen hör 

bland annat induktion med intravenösa läkemedel, inhalationsinduktion, intubation av 

patienten och upprätthållning av en fri luftväg. Under denna process ska patienten övervakas 

och kliniskt observeras. Detta sker då med hjälp av monitorering, dels av hjärtfrekvens, 

http://www.aniva.se/kompetensbeskrivningar/
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saturations- & blodtryckmätning, pupilärdilatation och anestesidjup med hjälp av 

anestesiövervakare (Donohue, Hobson & Stephens, 2013). 

Metoder för att förebygga basala hygienrutiner 

Tidigare studie (Jumaa, 2004) har visat att följsamheten till handhygienrutiner är allmänt dålig 

bland hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen. Handhygienrutiner kan tyckas vara 

enkelt att utföra men följsamheten till handhygien är ett individuellt beteende som är 

komplext för att förändra. Ökad kunskap kring basala hygienrutiner och regelbunden 

återkoppling till all anestesi- och operationspersonal är nödvändig för att förbättra 

följsamheten och undvika försämring av praktiken (Swenne & Alexandren, 2012). 

Biddle och Shah (2012) menar att god handhygien är en av hörnstenarna i att förhindra 

vårdrelaterade infektioner. Operationssalen är en plats där många patienter med olika 

infektiösa åkommor vistas och där mikroorganismer kan röra sig från vårdgivare till patient 

och vice versa (Biddle & Shah, 2012). Sax, Allegranzi, Uckay, Larson, Boyce och Pittet 

(2007) menar att vikten av att ha resurser lättillgängliga i omvårdnadsarbetet är en viktig 

faktor som påverkar följsamheten till handhygienrutiner. När resurser såsom hjälpmedel eller 

utrustning finns lättillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal blir det lättare att skapa en 

följsam rutin i omvårdnadsarbetet vilket i sin tur påverkar följsamheten av handhygienrutiner 

positivt (Sveriges kommuner och landsting, 2014). 

Tidigare studier har visat att faktorer som standardiserade metoder (Braun, Kusek & Larson, 

2009) och ökad utbildning (Aiello et al., 2009) samt att vara förebilder (Huis, Schoonhoven, 

Grol, Donders, Hulscher & van Achterberg, 2013) genom att återkoppla information till 

vårdpersonalen (Lindh, Kihlgren & Perseius, 2012) är förutsättningar för följsamheten av 

basala hygienrutiner. Kunskap om att förebygga infektioner, hygienrutiner och förhindra 

smittspridningen ska vidmakthållas och uppdateras. Vårdpersonalens utveckling och kunskap 

inom området ska ingå som en naturlig del i kvalitetssäkringsarbetet och är en förutsättning 

för en god hyginesik standard för både patienter och sjukhus. 
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Rational 

Som beskrivet i bakgrunden finns det forskning som visar att följsamheten till basala 

hygienrutinerna är viktig för att förebygga VRI samt för att främja patientsäkerheten. 

Konsekvenserna med vårdrelaterade infektioner innebär framför allt ett stort lidande för 

patienten, ökade kostnader för patienten och samhället i form av exempelvis längre vårdtider 

och resurskrav. Dessa konsekvenser utgör även en ökad risk för att vårdrelaterade smittor 

lättare sprids mellan anestesisjuksköterskan och patient. Det finns dock begränsat med 

forskning från Sverige som beskriver just anestesisjuksköterskors erfarenheter av vilka 

faktorer som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner. Därför vill författaren undersöka 

anestesisjuksköterskors erfarenheter av de rådande hygienrutinerna, så att smittspridning ska 

kunna undvikas och förebyggas. Med ökad kunskap inom detta område kan 

anestesisjuksköterskor förbättra säkerhetsarbetet för patienten i samband med 

anestesiinduktion. 

 

Syfte 

Att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar följsamheten till 

basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion.  

 

Metodbeskrivning 

Design 

Jag har valt att använda en kvalitativ studiedesign eftersom att studiens syfte utgår ifrån 

anestesisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Enligt Polit och Beck (2016, s.124) är 

syftet med kvalitativa metoder att förklara och att ge en djupare förståelse för individens 

personliga erfarenhet och upplevelser.  

Deltagare 

I studien deltog åtta anestesisjuksköterskor, två män och sex kvinnor från två medelstora samt 

ett mindre sjukhus i Sverige. Från de två medelstora sjukhusen anmälde sig fyra respektive en 

studiedeltagare, från det mindre sjukhuset anmälde sig tre deltagare. Deltagarnas 

yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterskor varierade mellan sex månader till 38 år, median 

10 år. De var mellan 28 och 64 år gamla, median 40 år. 
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Urval och Procedur   

Studiepopulationen rekryterades genom ett ändamålsenligt urval där frivillig personal som 

uppfyllde inklusionskriterier intervjuades. Enligt Polit och Beck (2012, s.517) kan 

ändamålsenligt urval användas för att hitta deltagare som kommer att bidra med 

informationsrika beskrivningar samt adekvat data på den ställda forskningsfrågan. Författaren 

ansåg även att detta urval var passande då det var ett tidseffektivt och enkelt sätt att hitta 

studiedeltagare. Inklusionskriterier för studien var att deltagaren var specialistutbildade 

anestesisjuksköterska och arbetar på en operationsavdelning. Ett informationsbrev skickades 

ut till verksamhets-/enhetschefer på olika operations-avdelningar. Brevet förklarade studiens 

syfte, innehöll svarstalong samt information angående deltagande i studie. Efter att 

verksamhets-/enhetschefer gav sitt medgivande om att studien fick genomföras på 

operationsavdelningen fick författaren lov att komma till arbetsplatsen och själv informera 

anestesisjuksköterskor på avdelningen om studien. Därefter kunde eventuella deltagare 

anmäla sig direkt på plats eller i ett senare skede via mail eller telefonkontakt/sms till 

författaren. Det var endast vid ett sjukhus som författaren inte hade möjlighet att själv 

informera anestesisjuksköterskorna i förväg om studien, detta på grund av kort varsel om 

operationsavdelningens deltagande i studien. Från detta sjukhus tillkom tre studiedeltagare. På 

det sjukhuset förmedlade istället avdelningschefen information till personalen om studiens 

syfte samt information angående deltagande i studien. De som valde att anmäla sig fick fylla i 

samtycke av deltagande i samband med intervjun. Resterande studiedeltagare som anmälde 

sig via mail eller telefonkontakt/sms fick istället i samband med intervjun lämna in svartalog 

om samtycke av deltagande.  

Urvalet påverkades inte utav kön, ålder eller tidigare utbildning och erfarenhet. Det fanns 

inget begränsat antal deltagare som fick delta i studien, målet var dock att det skulle delta över 

fem anestesisjuksköterskor. De första åtta potentiella deltagare som anmälde sig och uppfyllde 

samtliga inklusionkriterier fick möjligheten att delta i studien, alla intresserade deltagare 

deltog således i studien. Det fanns en anestesisjuksköterska som anmälde sig en kort period 

efter att de åtta intervjuerna var genomförda. På grund av att det redan fanns åtta genomförda 

intervjuer samt på grund av begränsad tid för att utföra arbetet valde författaren att nöja sig 

med det materialet som fanns samt att inte intervjua den potentiella nionde deltagaren. I 

samband med intervjustart informerades deltagarna återigen att deltagandet var frivilligt och 

konfidentiellt, samt att de kunde välja att avbryta medverkandet när som helst under intervjun. 
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Kontext 

Studien är genomförd med deltagare från två medelstora samt ett mindre sjukhus med 

likvärdiga förutsättningar. Den största skillnaden mellan dessa sjukhus var antalet 

operationssalar som bedrevs på verksamheten, dessa varierade mellan fem till 15 salar.  

I alla intervjuer behövs en miljö som är ostörd och som skapar trygghet. En bra atmosfär ger 

förutsättningar för att intervjun ska bli innehållsrik och djup i förhållande till studiens syfte, 

skriver Henricson (2017, s. 145). Vikt lades därmed på att deltagaren kände sig lugn och trygg 

i miljön samt att ingen störde under intervjuerna. Deltagarna fick själva möjligheten att välja 

tid, datum och plats som passade bra. Efter överenskommelse och önskemål från deltagarna 

genomfördes intervjuerna på deltagarnas arbetsplats då det var mest praktiskt för de att bli 

intervjuade i samband med arbetstid. 

Datainsamling 

Data samlades in med  individuella semistrukturerade intervjuer. Enligt Henricson (2017, s. 

145) är semistrukturerade intervjuer en vanlig benämning av öppna frågor där frågor 

formuleras i en viss struktur men behöver inte tas i samma ordning, utan intervjuaren anpassar 

sig till vad som tas upp i intervjun. Listade frågor från intervjuguiden var till grund för den 

enskilda intervjun, se Bilaga 1. Som hjälpmedel under pågående intervju fanns även 

följdfrågor som ingick i intervjuguiden. Intervjuerna pågick mellan 15 till 30 minuter. 

Intervjun fokuserade främst på anestesisjuksköterskans kunskap, tankar och erfarenheter av 

faktorer som påverkar basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. Endast författaren och handledaren hade tillgång 

till materialet. All data och deltagande behandlades konfidentiellt. En pilotintervju 

genomfördes så att författaren kunde försäkra sig om att frågorna i intervjuguiden var 

formulerade på ett förståeligt. Det var endast mindre justeringar som gjordes i intervjuguiden 

efter denna pilotintervju. 

Dataanalys 

Data som samlades in analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Denna metod är väl beprövad för analys av kvalitativ 

forskning. Författaren till studien genomförde analysen självständigt. För att författaren skulle 

få en uppfattning om helheten samt för att lära känna innehållet lästes intervjuerna igenom 

flertalet gånger. De inspelade intervjuerna transkriberades och meningsenheter som svarar 

mot syftet med studien identifierades och extraherades (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Texten abstraherades för att kunna beskriva innehållet utan att låta egna tolkningar påverka 

informationen. Därefter togs information som inte tillförde något till den totala förståelsen 

bort. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att meningsenheter med gemensamt 

innehåll kortades ner men behöll kontentan och kärnan i innehållet. Alla kondenserade 

enheter kodades och sorterades till olika subkategorier för att slutligen bilda slutkategorier 

som skulle beskriva data på bästa möjliga sätt. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

kategori beskriver innehållsnivån och uttrycker textens uppenbara innehåll. Kategorier 

uttrycker i sin tur det manifesta innehållet av intervjuerna och är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kärnfunktionen i den kvalitativa innehållsanalysen. Efter att data analyserats 

i flera steg, framkom fem slutkategorier som svarade mot syftet. Kategorierna presenteras 

nedan i tabell 1. Dessa fem slutkategorier skiljer sig från varandra men beskriver alla studiens 

syfte. På det viset är innehållet i kategorierna unikt och ger det manifesta innehållet. 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter att författaren fått medgivande från operationsavdelningens 

verksamhets-/ enhetschef. Detta medgivande inhämtades genom att ett informationsbrev 

skickades ut till berörd person på olika operationsavdelningar. Brevet innehöll skriftlig 

information till informanterna som ville delta i studien. Informationen innehöll studiens syfte, 

svarstalong samt information angående deltagande i studie. Efter att verksamhets-

/enhetschefer gav sitt medgivande önskades det att intresserade deltagare själva kontakta 

författaren för att delta i studien. Detta efter att författaren själv presenterade sitt kommande 

arbete kort på respektive operationsavdelning.  

Intervjuerna spelades in och endast författaren samt handledaren hade tillgång till materialet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.109) måste författaren säkerställa deltagarnas rätt till 

konfidentialitet. Detta har genomgående gjorts genom att all data har behandlats konfidentiellt 

och förvarats så att inga obehöriga kunnat ta del av den samt att identitet och arbetsplats inte 

har avslöjats. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer inspelningarna och den 

underskrivna texten att förstöras. En etikansökan skickades in innan studiens början för att 

granskas av lektor på avdelningen för omvårdnad på Luleå tekniska universitet. Informerat 

samtycke innebär att deltagarna har förstått informationen om studien och att det är frivilligt 

att delta i studien (Kjellström, 2012, s.83–84). Studien bygger på frivillighet och deltagarnas 

rätt till att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmre motivering under hela 

forskningsprocessen. Detta poängterades både i informationsbladet angående deltagande i 
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studie samt muntligt till alla deltagare i samband med intervjustarten. Bandinspelning 

användes under intervjun och inga namn på deltagarna identifierades under inspelningen. 

Endast intervjuaren närvarade vid inspelningen. Data hanterades genom att sparas i 

lösenordskyddade mappar på skribentens dator. Konfidentialitet upprätthölls genom att data 

förvarades på ett sådant sätt som gör att ingen förutom intervjuaren har haft tillgång till 

inspelningarna. 

Enligt Kjellström (2012, s.76-77) ska syftet med studien vara till nytta för studiedeltagarna 

och slutresultatet av forskningen ska vara värdefull och ge ökad kunskap till professionen och 

samhället. De eventuella risker som författaren kunnat se för deltagarna är att det finns en risk 

att anestesisjuksköterskan känt sig tvungen att delta i studien. För att minska denna risk valde 

intervjuaren att informera om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst under intervjuns 

gång, detta informerades både skriftligt och muntligt. En annan risk som kunde förekomma är 

att deltagaren undviker att ge detaljerad information kring deras arbetsrutiner vid basala 

hygienrutiner. Detta på grund av att de kan känna som att intervjuaren är där för att granska 

deras arbete kring hygienrutiner. För att denna risk inte skulle framkomma har författaren 

formulerat frågorna som ställs i intervjuguiden, inte för att ifrågasätta kunskapen som 

anestesisjuksköterskan har, utan frågorna är formulerade på ett sådant sätt för att kunna sprida 

en ökad kunskap. Dessa frågor ställdes på ett respektabelt och ödmjukt sätt. Som författare 

bedömde jag att riskerna att delta i studien var låga, men som tidigare nämnts hade deltagarna 

rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. Vidare anser jag att nyttan med studien 

överväger riskerna. Nyttan med studien syftar till att ge en ökad förståelse till vilka faktorer 

som anestesisjuksköterskor upplever påverka följsamheten till basala hygienrutiner i samband 

med anestesiinduktion.  
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Resultat 

Utifrån de åtta intervjuerna har fem huvudkategorier av faktorer som påverkar följsamheten 

till basala hygienrutiner formulerats (Tabell 1). 
 

Tabell 1 – Översikt över kategorier (n=5) 

Stress och tidsbrist vid akuta situationer 

Operationssalens fysiska miljö 

Dåliga vanor 

Bristande feedback 

Patientens psykiska tillstånd 

 

Stress och tidsbrist vid akuta situationer 

Anestesisjuksköterskor beskrev att följsamheten till basala hygienrutiner vid 

anestesiinduktion påverkades av stress och tidsbrist. Att befinna sig i en akut situation, med 

hög arbetsbelastning där patientens hälsotillstånd står på spel och snabba insatser krävs, gör 

att de basala hygienrutinerna fallerar samt att genvägar tas. Dessa genvägar inkluderade sämre 

användning av exempelvis handsprit, skyddsförkläde och användning av skyddshandskar. 

I de akuta situationerna som patient blir dåligt på något sätt, desaturerar eller en 

traumapatient, där är det ju nästan omöjligt att följa de basala hygienrutiner och man behöver 

snabbt saker ur sin vagn och man behöver snabbt sätta på respen, och man behöver snabb 

utrustning för att få patienten att överleva eller att patienten inte ska må dåligt, då tycker jag att 

det är svårt att hålla de basala, och det är då jag tror att jag i alla fall brister. Ja, det här med 

att sprita, ta av sig handskarna, sprita, ja alltså att göra alla moment, det är nästan omöjligt 

skulle jag vilja säga. 

 

Att ha tidsbrist kunde bero på att operationsprogrammet för dagen var stor och att det var brist 

på personal och resurser i verksamheten. Några deltagare tyckte att ha tid för att hinna planera 

och förbereda sig inför anestesiinduktion underlättade följsamheten. Anestesisjuksköterskorna 

menade att vid en planerad och strukturerad induktion hinner man planera alla moment som 

ska utföras vilket underlättade följsamheten av de basala hygienrutinerna. 

När frågan kring vilka situationer kunde vara svåra att följa hygienrutiner ställdes, uttrycktes 

det av flera deltagare att i akuta situationer gick ”liv före lem”. Detta uttryck innebär att vid 

akuta och tidskrävande situationer prioriteras patientens liv samt överlevnad före hygienen. 

Deltagarna beskrev att när en patient med dåligt hälsotillstånd ankom till operationssalen med 

kort varsel så tänkte de inte på att först ta på sig förkläde eller handskar utan då försvinner 

hygientänket. 
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Dels om det är tidspress och dels om det är urakut och då är det ju liv före lem som man kör, 

och tyvärr är det då hygienen som inte blir, men så är det ju i ambulansen eller på 

vårdavdelningar också tyvärr, man tar den risken att behandla det med antibiotika om det blir 

en infektion. Men där accepterar man det. Slarv när man har tid det är inte acceptabelt, utan 

där ska vi följa de rutinerna som finns. 

Några deltagare menade att det var lättare i akuta situationer att ta på sig ett skyddsförkläde än 

att ta på sig skyddshandskar. En annan deltagare tyckte tvärtom, deltagaren beskrev att ta på 

sig handskar var lättare samt något som gjordes på rutin, precis som att ta på sig bilbältet inför 

en biltur. En annan anestesisjuksköterska menade att man snabbt hinner ta på sig ett 

skyddsförkläde men att man däremot inte hinner stanna upp för att sprita händerna och 

därefter ta på sig handskar när det är bråttom.  

...likadant om man känner att man måste få in en nål i akuta situationer då ryker i alla fall mina 

hygienrutiner tyvärr. 

 

Operationssalens fysiska miljö 

Majoriteten av studiedeltagarna beskrev att tillgänglighet av material hade en viktig påverkan 

till följsamheten. Att se till att hjälpmedel som handskar, förkläde, handsprit och intubations 

material fanns nära till hands underlättade följsamheten. Att man inte behövde springa ut med 

handskarna på och rota i en låda. Att ha material tillgängligt på salarna minskade i sin tur på 

spring in och ut från operationssalarna. Risken med att material inte fanns nära till hands 

kunde leda till att anestesisjuksköterskor struntade i att använda det då man blev tvungen att 

gå till en annan sal eller ett annat rum för att hämta vissa saker. Ju närmre och lätt tillgängligt 

materialet var, desto enklare var det för anestesisjuksköterskor att följa basala hygienrutiner. 

Tillgången till de grejerna måste ju finnas, annars blir det ju sämre om man måste gå några 

steg. 

 

Det återkom också bland flera anestesisjuksköterskor, att otillräckligt fysiskt utrymme med 

begränsad plats för att röra sig påverkade följsamheten till basala hygienrutiner. Att mycket 

material skulle rymmas på en liten yta, att operationssalarna var små med många personer 

närvarande samt att ha mycket material runtomkring som ej var till användning hade en 

negativ påverkan på följsamheten. Att inte ha mycket material omkring, att man tänkte på att 

ta ut alla apparater som inte användes, att inte många personer var inne på operationssalen 

samtidigt var faktorer som medförde att anestesisjuksköterskor lättare kunde ta sig fram i 

operationssalen. På så sätt var det lättare för anestesisjuksköterskor att komma åt material, 

exempelvis att komma åt handskar och handsprit med mera. En deltagare beskrev att 

anestesisjuksköterskor var ”intryckta i ett hörn” och hade därmed ett begränsat arbetsutrymme 
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som försvårade den hygienska följsamheten. På större operationssalar tyckte deltagarna att det 

fanns mera utrymme och att det var lättare att sköta basala hygienrutiner än när det var väldigt 

trångt.  

Eftersom det finns en ökad risk för smittspridning när man arbetar i små utrymmen menade 

några deltagare att större vikt bör läggas på vart föremål placeras samt att man i förväg 

planera och arbeta utifrån en strukturerad arbetsplan. Genom att tänka på vart man sätter upp 

material som till exempel spritflaskor på synliga och praktiska ställen som var lätta att komma 

åt var det enkelt att följa hygienrutinerna.  

Flera deltagare menade på att anestesisjuksköterskan tar fysiskt många ytor samtidigt i 

samband med anestesiinduktion, till exempel när man upprätthåller en fri luftväg hos 

patienten. En deltagare beskrev att man i en sådan situation väljer att inte ta av sig handskarna 

då man vet att man snart kommer att vara vid munnen på patienten igen. Det kunde till 

exempel vara när man höll mask på patienten och samtidigt knappade på narkosapparaten och 

tog i annat material.  

Det är bra att man har en plan och tänker hur ska jag jobba, så att man till exempel inte slänger 

larynxmasken där eller laryngoskopbladdet, lägg det i en rondskål, och i den där rondskålen 

lägger du inte massa grejer i och sprutor. Man ser och lär sig mycket av sina arbetskamrater, 

att alla har ett speciellt tänk. Det ser olika ut men man ser liksom hur man har tänkt sig att det 

ska ligga, att det ska vara rent och orent. Att man jobbar med rent och orent, att man inte 

kladdar med handskar sen och att man liksom tänker sig för. 

 

En annan deltagare menade på att man aldrig kan förutse alla moment som kan hända under 

en anestesiinduktion och att detta i sin tur var en faktor som försvårade följsamheten. Att det 

aldrig går att förutse alla moment samt att ha en 100% följsamhet hela tiden vid 

anestesiinduktion var något som ansågs vara omöjligt. Samma deltagare menade även på att 

om man aktivt tänker igenom momenten och förbereder mer så kanske det finns några 

moment där man kan undvika att hygienen brister. Det kunde vara att har mer utrustning 

framme än vad man behövde och att man därefter tog bort den oanvända utrustningen när man 

var klart med anestesiinduktionen.  

Dåliga vanor 

Det framkom under flertalet intervjuer att dåliga vanor var en faktor som påverkade 

följsamheten till basala hygienrutiner. Anestesisjuksköterskor upplevde att gamla rutiner och 

vanor satt kvar i ryggmärgen, dessa dåliga vanor vara svåra att bryta framförallt när man hade 

arbetat i många år inom yrket. Att många nya förändringar av hygienrutiner skett under de 
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senaste åren medförde svårigheter med att vara med på noterna. Detta medförde att 

anestesisjuksköterskor aktivt fick tänka på att utföra basala hygienrutiner korrekt.  

Jag är van att sticka utan handskar och har gjort det tyvärr i så pass många år innan också. 

 

En anestesisjuksköterska menade på att hygienrutiner har blivit mer i fokus och att när man 

började i yrket för många år sen så var följsamheten inte lika noggrann som det är idag samt 

att det i sin tur leder till att egna regler kring hygienrutiner görs upp, det slarvas och glöms. 

Några deltagare beskrev att de upplevde att äldre anestesisjuksköterskor som jobbat i väldigt 

många år inom yrket hade lättare att falla tillbaka till ett beteende som de tidigare haft och att 

dessa anestesisjuksköterskor inte lika lätt tog till sig av basala hygienrutiner som de 

nyexaminerade. Andra deltagare menade på att basala hygienrutiner var lätta att följa men att 

det var negativa attityder, slarv, att man glömmer bort och inte tänker på rutinerna som bidrog 

till att följsamheten misskötes. 

I slutändan ansåg en del anestesisjuksköterskor att detta var väldigt individuellt och ofta ett 

aktivt val som görs bland personalen, i synnerhet vid användning av handskar. Att ha 

bristande kunskap var även en återkommande faktor som de flesta deltagare tog upp. 

Det utvecklas mycket på hygiensidan också och det är viktigt att man är påläst om det, att man 

har läst dom senaste rutinerna och vad som gäller om det. För ett par år sen var det inte samma 

som vi gör idag. Man har höjt basala hygienrutiner under operationer. Men det gäller att hela 

tiden tänka till. 

 

Bristande feedback 

Bristande feedback på utförda bakterieodlingar/mätningar framgick som en bidragande faktor 

till bristande följsamhet av basala hygienrutiner. Detta kunde till exempel vara 

bakterieodlingar som tagits på operationssalen. Att ha en dålig återkoppling/uppföljning till 

personalen gjorde att ingen riktigt visste vad resultaten från bakterieodlingarna visade. 

Bristande feedback medförde att resultatet inte framgick och på grund av detta kunde 

personalen inte veta om de behövde förbättra deras rutiner vid ett specifikt moment under 

anestesiinduktionen. En deltagare menade på att bättre feedback på vilka moment som fallerar 

respektive som görs hygieniskt korrekt kunde bidra till ett mer aktivt tänkande som i sin tur 

kunde leda till en förbättrad hygien bland anestesipersonalen. Andra deltagare önskade att 

flera mätningar och observationer som undersökte deras följsamhet till hygienrutiner kunde 

genomföras på deras operationsavdelning för att på sådant sätt utvecklas i det hygieniska 

tänkandet.   
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Jag hade önskat att det kunde vara lite mer tillbaka, om man har gjort odlingar på salen, så 

hade det varit intressant att få reda på lite mer och att man testar lite på narkosapparaten och 

odlar på den och ser om det växer någonting. Och få lite mer information om det tycker jag 

hade varit intressant. 

 

Andra faktorer som påverkade följsamheten var när bra och omtyckta metoder samt 

hjälpmedel för att upprätthålla en god hygienrutin försvann/ slutade användas. Några 

studiedeltagare menade på att bra hjälpmedel som man provat på operationssalarna kunde 

bara försvinna utan förvarning. Det kunde till exempel vara en ny hygienisk metod eller ett 

hjälpmedel som slutade användas utan förvarning till anestesipersonalen.  

Vi provade ett tag med såna wipes och hade de på narkosapparaten så att man kunde torka av 

på en gång, även om du hade handskarna på så kunde du sedan torka av där du hade varit och 

knappat, det tycker jag var ganska bra faktiskt...Jag vet inte vad som hände med det riktigt. Men 

det var en rätt bra grej. 

 

Patientens psykiska tillstånd 

Flera deltagare poängterade att patientens välbefinnande vid anestesiinduktion påverkade 

följsamheten till basala hygienrutiner. Om patienten var orolig, ledsen och rädd så var det 

viktigt att man som personal skapade trygghet och tröstade patienten, vilket i sin tur kunde 

leda till att de basala hygienrutiner inte prioriterades. En deltagare beskrev att man inte kan gå 

ifrån en väldigt orolig patient för att ta på sig ett förkläde och ett par handskar, utan att man 

som vårdare istället valde att vara där vid patientens sida från första början.  

Ibland så kan jag uppleva om patienten är väldigt ledsen eller rädd och jag känner att de vill 

hålla hand och såna där saker, då är det svårt, om jag liksom är i en tröstande situation, att då 

ta på mig handskar och börja om, det är tyvärr så, då känner jag att då förstör jag någonting 

här, att den här handen som är varm, den kanske ger så mycket trygghet till patienten. 

 

En anestesisjuksköterska beskrev att det var viktigt att våga ta i patienten för att göra mötet 

med patienten mer personligt samt att inte överanvända handskar vid patientkontakt. 

Deltagaren menade på att överanvändningen av handskar var något som främst framkom 

bland de yngre kollegorna som inte jobbat många år inom yrket. Samma deltagare beskrev att 

man ska våga ta i patienten och att man med beröring kan få mycket information om 

patienten. En annan deltagare beskrev även att det var väldigt opersonligt och ganska sterilt 

att jämt ha på sig handskar och att man istället bör tänka på när man ska ha de och inte ha de 

så att det inte blir en överanvändning av handskar. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av faktorer som 

påverkar följsamheten till basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion. Fem 

kategorier identifierades i analysprocessen: stress & tidsbrist vid akuta situationer, 

operationssalens fysiska miljö, dåliga vanor, bristande feedback och patientens psykiska 

tillstånd.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår att stress och tidsbrist påverkade anestesisjuksköterskors följsamhet till de 

basala hygienrutinerna. Att jobba under tidspress med hög arbetsbelastning var en faktor som 

bidrog till att anestesisjuksköterskor tog genvägar genom att inte använda handsprit, 

skyddshandskar och skyddsförkläde korrekt. Detta styrker tidigare studier som menar på att 

hög arbetsbelastning, stress, akuta situationer och sjuksköterskors upplevelse av tidsbrist var 

faktorer som minskade följsamheten till hygienen (Erasmus, Brouwer, van Beeck, Oenema, 

Daha, Richardus & Brug, 2009; Sharma, Sharma, Puri & Whig, 2011). I studiens resultat 

beskrev anestesisjuksköterskor hög arbetsbelastning som en viktig faktor som påverkade 

följsamheten. Deltagarna i studien upplevde att hygienen bortprioriterades vid hög 

arbetsbelastning. Detta stämmer överens med Sahay, Panja, Ray och Rao (2010) som menar 

att ökad arbetsbelastning minskar sjuksköterskors följsamhet till hygienen. Liknande resultat 

kan ses i Weston, Taborn, Roberts och Maskell (2013) studie som menar att bristande 

handhygien orsakad av hög arbetsbelastning kan leda till ökad vårdrelaterade infektioner, som 

i sin tur ökar patientens lidande samt vårdkostnader. Sharma et al. (2011) beskriver att 

handhygien är ett aktivt val som bortprioriteras av sjuksköterskor på grund av att tiden inte 

räcker till vid hög arbetsbelastning samt vid akuta situationer. Stress och tidsbrist vid akuta 

situationer har därför både en direkt och indirekt påverkan på patienterna då det finns 

samband mellan anestesisjuksköterskors följsamhet till hygienrutiner och kvaliteten på den 

vård som ges. 

Resultatet i studien visar att vid akuta och tidskrävande situationer prioriterade anestesi-

sjuksköterskor patientens liv samt överlevnad före följsamheten till hygienrutiner. Det var lätt 

hänt att hygientänket som exempelvis att ta på sig förkläde eller handskar försvann när en 

patient hade dåligt hälsotillstånd vid ankomst till operationssalen. Detta styrks av Erasmus et 

al. (2009) som beskriver att vid akuta situationer var den uppkomna situationen viktigare än 
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att desinfektera händerna och att sjuksköterskor hade rätt till att bortse från handdesinfektion 

helt och hållet. Andra studier menar på att det finns en koppling mellan sjuksköterskors 

upplevelse av att förlora dyrbar tid och att utföra korrekt handhygien (De Wandel, Maes, 

Labeau, Vereecken & Blot, 2010; McLaughlin & Walsh, 2012). Resultatet i studien visar att 

tidsbrist var en återkommande faktor som påverkade följsamheten till basala hygienrutiner 

vilket nämns som en utav de största anledningarna till bristande följsamhet av majoriteten av 

studiedeltagarna. Som exempel uppgav några deltagare att de bortsåg från att tvätta och sprita 

händerna i situationer där tiden inte räckte till. Dessa exempel kan även ses i tidigare studier 

som beskriver att tidsbrist påverkar bland annat sjuksköterskors beslut av att använda 

alkoholbaserad handtvättning (Graveto et al., 2018). Salude-Rios och Aguilera (2017) styrker 

även faktorn att tidsbrist och stress har en negativ påverkan till följsamheten av 

hygienenrutiner. Utifrån intervjuerna så framgick det tydligt att det var viktigare för anestesi-

sjuksköterskor att prioritera patientens överlevnad än att hålla en hög följsamhet till basala 

hygienrutiner. Att prioritera patientens överlevnad före följsamheten till hygienrutiner har 

dock en positiv effekt, då den vården ges i syfte till att rädda patientens liv. Det är förståeligt 

att som vårdare prioritera patientens överlevnad dock är det även viktigt att inte utsätta 

patienten för onödigt lidande. Visst kan man tycka att det är lättare att exempelvis behandla 

en infektion än ett hjärtstopp men som vårdare bör man tänka konsekvent och på följderna av 

att inte följa hygienrutierna vid en akut situation. Genom att tänka konsekvent oavsett 

situationen som man befinner sig i och samtidigt följa basala hygienrutiner kan 

anestesisjuksköterskor främja patientens fysiska välbefinnande och minska risken för 

vårdrelaterade infektioner. 

I resultatet framgår att upprätthålla en god fysisk arbetsmiljö på operationsalen underlättade 

följsamheten till basala hygienrutiner. Anestesisjuksköterskorna i studien upplevde att 

tillgängligheten av material, personal och resurser i verksamheten var faktorer som hade en 

postitiv effekt på hygienrutiner i arbetsmiljön. Detta styrker Graveto et al. (2018) som betonar 

hur brist på dispensrar samt otillräcklig kliniska material i arbetsmiljön påverkade 

handhygienen negativt. Sjuksköterskor från tidigare studier bekräftar även svårigheter att följa 

hygienrutiner på grund av begränsade möjligheter till material (Whitby, McLaws & Ross, 

2006; Akyol: 2007; De Wandel et al., 2010). Med bättre tillgång till handsprit och tvättställ 

skulle sjuksköterskor oftare tvätta och sprita händerna (De Wandel et al., 2010; Whitby et. al, 

2006). Salude-Rios och Aguilera (2017) styrker även att brist på sjuksköterskor och 

ekonomiska resurser i vårdverksamheten kan ses som en bidragande faktor till att 
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hygienföljsamheten brister, som i sin tur försämrar kvaliten på patientvården. Detta stämmer 

överens med tidigare studier (Ashraf et al., 2010) som menar att bristande tillgång till 

hjälpmedel såsom saknad av alkoholbaserad handsprit eller frånvaro av närliggande tvättställ 

eller tvål och pappershanddukar påverkade handhygienen negativt. Operationssalens fysiska 

miljö är alltså betydlig för att anestesisjuksköterskor ska kunna arbeta enligt basala 

hygienrutiner och det är essentiellt att ha lätt tillgång till nödvändigt material. Det är därför 

viktigt att ledningen utforskar personalens behov och genom det skaffa sig en uppfattning om 

hur verksamhetens arbetsmiljön skall se ut.  

Resultatet i studien visar att många personer inne på en operationssal samtidigt medförde att 

det blev trångt om utrymme och hade enligt deltagarna en negativ inverkan till följsamheten 

av hygienrutiner i samband med anestesiinduktion. Mycket spring på operationssalarna hade 

även en negativ påverkan på följsamheten. Tidigare studier (Andersson et al., 2012) styrker 

att onödigt mycket rörelse i operationssalar har negativa konsekvenser till följsamheten. 

Andersson et al. (2012) beskriver att bakteriehalten i luften ökar i samband med ökat antal 

dörröppningar samt på grund av ökad rörelse inne i operationssalen. Det är därför viktigt att 

minska på rörelser in respektive ut ur salen samt att minimera antalet personer i en 

operationssal, på så sätt kan kontaminitetsrisken minska och bakteriehalten hållas på en lägre 

nivå. Detta ger i sin tur anestesisjuksköterskor mer utrymme för att arbeta hygieniskt.  

Resultatet i studien visar att dåliga vanor var en faktor som deltagarna tyckte påverkade 

följsamheten negativt. Denna faktor inkluderade bland annat bristande kunskap om 

hygienrutiner, individuella och negativa attityder samt slarv. Dessa faktorer styrks och kan 

även ses i flera andra studier (Ashraf et al., 2010; Pan et al., 2008; Yeung, Tam & Wong, 

2011). Majoriteten av anestesisjuksköterskor i studien menade på att det var svårt att släppa 

dåliga vanor samt att det var ett individuellt och aktivt val. Genom attityds- och 

kunskapsförändring bland anestesisjuksköterskor kan följsamheten av basala hygienrutiner 

optimeras. Klinisk simulering (Eveillard et al., 2011) har visat sig vara en effektivt 

inlärningsmetod för att främja kompetens-utvecklingen. Genom att öka sjuksköterskors 

kunskap om hygienrutiner kan en mer effektiv och etisk vårdpraxis med högre fokus på 

hygienrutiner utvecklas. Enligt Yeung et al. (2011) krävs mer utbildning för att höja 

omvårdnadspersonalens kompetens och för att åstadkomma attitydsförändring. Detta kommer 

i sin tur att bidra till en ökad säkerhet för patienten och omvårdnadspersonalens arbetsmiljö 

samt minimera risker för smittspridning. Ökad kunskap om hur hjälpmedel såsom 
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handdesinfektion vid handtvätt ska användas på ett korrekt sätt kan även bidra till ökad 

följsamhet av basala hygienrutiner (Smith, Carusone & Loeb, 2008). Lindh et al. (2012) och 

Morath, Filipp och Cull (2014) menar att påminnelse samt repetition om vikten av att följa 

hygienrutiner leder till en positiv påverkan på följsamheten av basala hygienrutiner. Genom 

kontinuerligt lärande och kvalitetsutveckling samt upprätthållandet av en positiv miljö kan 

patientsäkerheten förbättras. Det skulle då också leda till en positiv inverkan på vården och 

omvårdnaden som ges och därmed minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

Anestesisjuksköterskor upplevde att mer feedback på olika bakterieodlingar/mätningar inne 

på operationssalen kunde ha en positiv effekt till följsamheten. Detta styrker Sharma et al. 

(2011) som menade att ge feedback och aktivt involvera personal var faktorer som förbättrade 

följsamheten. Girou, Chai, Oppein, Legrand, Ducellier, Cizeau och Brun-Buisson (2004) 

gjorde en prospektiv observationsstudie på fem avdelningar i Frankrike för att bedöma risken 

för överföring av bakterier. Resultatet visade att i genomsnitt var det 51,5 procent som var 

följsamma till handhygienen efter att ha använt handskar. Endast 46,8 procent av 

sjuksköterskorna som använde handskar tvättade händerna efteråt. I studien odlades det även 

på 22 handskprover, i 13 av de 22 handskproverna kunde man se växt av samma patogena 

bakterier som patienten var smittad av. Observationsstudien som Girou et al. (2004) 

genomförde kan ses som exempel på studier som kan medföra en ökad följsamhet till basala 

hygienrutiner. Resultatet i denna studie visade att bristande feedback förekom på tre olika sätt. 

Det kunde innebära att anestesisjuksköterskor inte fick någon återkoppling/uppföljning på 

exempelvis bakterieodlingar/mätningar som genomförts inne på operationssalen samt att 

omtyckta material, instrument och rutiner togs bort från operationsavdelningen utan 

förvarning. Resultatet i denna studie visade att anestesisjuksköterskor behöver mer feedback 

för att kunna förbättra deras följsamhet till basala hygienrutiner. Som förslag kan exempelvis 

observationer och mätningar som studerar anestesisjuksköterskors följsamhet genomföras. 

Andra studiedeltagare menade på att återkoppla, att informera och påminna varandra om 

hygienen, till exempel att påminna varandra att ta på sig handskar eller förkläde stärkte 

följsamheten till hygienrutiner. Genom att utföra observationer, mätningar och studier som 

analyserar överföring av bakterier i en operationssal kan följsamheten till basala hygienrutiner 

öka hos anestesisjuksköterskor.  

Patientens psykiska tillstånd var en faktor som påverkade följsamhet till basala hygienrutiner. 

Några anestesisjuksköterskor upplevde att de inte kunde gå ifrån patienten som var ledsen 
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eller orolig och valde därför att prioritera patientens välbefinnande före följsamheten till 

hygienen. Detta styrks av Hovind (2013) som menar att anestesisjuksköterskors arbete består 

av att arbeta patientnära, bemöta och individualisera omvårdnaden, tillgodose patientens 

behov av omvårdnad samt möta och ta hand om oroliga patienter perioperativt. McCormack 

och McCance (2006) studie styrker detta och har visat att patientens psykiska tillstånd 

optimeras med hjälp av god personcentrerad vård. Den personcentrerade vården består av 

engagemang, sympatisk närvaro samt att arbeta med hänsyn till patientens tro och 

värderingar. Halldorsdottir (2012) beskriver också att inför en operation kan patienten befinna 

sig i en sårbar situation där känslor som rädsla, ångest och oro kan upplevas. Med hjälp av 

god kommunikation och patientkontakt kan anestesisjuksköterskor trösta och uppmuntra 

patienten. Således är det viktigt att anestesisjuksköterskor trots patientens psykiska 

välbefinnande tar sin tid för att kunna arbeta hygieniskt. Det är förståeligt att som vårdare 

prioritera patientens psykiska välbefinnande till exempel när patienten är ledsen och orolig i 

samband med anestesiinduktion. Dock är det lika viktigt att tänka på patientens fysiska 

välbefinnande. Genom att ta sin tid och trösta patienten och samtidigt följa basala 

hygienrutiner kan anestesisjuksköterskor både främja patientens psykiska och fysiska 

välbefinnande samt minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

Deltagarna i studien menade att de prioriterade att skapa trygghet, trösta samt att värna om 

patientens välbefinnande före följsamheten till hygienrutiner. Att tiden inte ansågs räcka till 

av samtliga deltagare är diskutabelt eftersom upplägget och operationsschemat är planerat 

med marginal för att hygienrutiner skall efterföljas även under tidspress. Inom anestesiologisk 

omvårdnad krävs att sjuksköterskor har förmågan och kompetens att skapa trygghet, 

förtroende och tillit hos patienten och samtidigt kunna hålla en god följsamhet till basala 

hygienrutiner.  

 

En hörnsten i att ge god omvårdnad är att ha en god kommunikation samt förmågan till 

positiv kontakt med patienten (Kompetensbeskrivning, 2012). En del anestesisjuksköterskor 

beskrev i denna studie att den ”tröstande fasen” gjorde det svårt för dem att lämna patientens 

sida för att ta på sig förkläde eller handskar. Istället prioriterade de att ge en tröstande hand 

och fortsätta arbetet utan att lämna patientens sida. Vilket var i de flesta fall en direkt orsak 

till bristande hygienrutiner. Vidare nämner Happ et al. (2011) att genom ögonkontakt, tonläge 

och beröring kan sjuksköterskor förmedla värme och intresse till patienten som i sin tur kan 

hjälpa till att etablera tillit och förtroende i relationen. Några av studiedeltagarna påpekade att 
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de prioriterade att lugna ner patienten och ge en tröstande hand än att sprita händerna. Genom 

att lyssna och ta sig tid för sina patienter kan sjuksköterskor visa att hen finns där för 

patienten, vilket i sin tur ger en ökad känsla av glädje hos patienten (Rudolfsson, 2010). 

Författaren i studien tycker dock att man bör fundera över vad som ska prioriteras i situationer 

när patienten är ledsen eller orolig. Ska man som anestesisjuksköterska välja att prioritera 

patientens välbefinnande och skapa trygghet och i sådana fall till vilken nivå eller ska man 

lägga mer fokus på att följa hygienrutiner? En del anestesisjuksköterskor beskrev i denna 

studie att den ”tröstande fasen” kan göra det svårt att lämna patientens sida för att ta på sig 

förkläde eller handskar. Istället prioriterade de att ge en tröstande hand och fortsätta arbetet 

utan att lämna patientens sida. Eftersom att det inte finns många studier som beskriver hur 

patientens psykiska tillstånd påverkar anestesisjuksköterskors följsamhet till basala 

hygienrutiner så bör fler studier genomföras. Med hjälp av att lyfta fram faktorer som 

påverkar basala hygienrutiner kan vi främja patientsäkerheten, öka patientens välmående och 

hälsa samt minska smittspridningen.  

 

Metoddiskussion 

 

Överförbarheten har kunnat stärkas med att anestesisjuksköterskor från tre olika sjukhus i 

Sverige deltog i studien, detta i enlighet med Graneheim och Lundman, 2004. Målet med 

studien var att få en så stor variation som möjligt på kön samt antalet år i yrkesverksamheten. 

Med varierande kön och erfarenheter kan en bredare variation uppstå av det ämnet som 

studeras, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Med tanke på 

att det finns fler kvinnliga verksamma anestesisjuksköterskor än manliga så anser författaren 

att könsvariationen i studien inte har någon betydelse för studiens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten och även överförbarheten är dock svårt att stärka med tanke på att det 

fortfarande var få deltagare i studien. Polit och Beck (2016) menar att mer kunskap inom ett 

område som beskriver personers upplevelser kan erhållas genom att vidimera resultatet. 

Därmed anser författaren att fler studier inom ämnet bör genomföras för att det ska kunna 

bidra med fördjupande kunskap. Enligt Polit och Beck (2016) ska även vikt läggas på tydliga 

inklusionskriterier vilket anses vara betydelsefullt för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

Vidare anser författaren inte att deltagarnas verksamma år inom anestesiverksamheten hade 

betydelse för deras erfarenheter av faktorer som påverkar följsamheten till basala 

hygienrutiner. Detta på grund av att all sjukvårdspersonal har samma skyldighet att arbeta 
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enligt basala hygienrutiner oavsett yrkestitel. Därmed ska inte antalet år inom 

anestesiverksamheten påverka deltagarnas erfarenheter av hygienrutiner. 

En kvalitativ studiedesign valdes eftersom att studiens syfte utgår ifrån anestesi-

sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser. Datan samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer där samma frågor ställdes till samtliga deltagare. Graneheim och Lundman (2004) 

menar på att trovärdigheten av studien ökar när lämplig metod används samt att studiens 

pålitlighet stärks när samma intervjufrågor ställs till deltagare. Studiens trovärdighet styrks 

också av anestesisjuksköterskors frivilliga deltagande samt deras förmåga att detaljerat berätta 

om deras erfarenheter. Graneheim och Lundman (2004) skriver att i en kvalitativ 

innehållsanalys påverkas trovärdigheten beroende på hur väl analysprocessen och data 

stämmer överens. Det är däremot möjligt att resultatet kan vara överförbart till ett liknande 

sammanhang. Citat från intervjuerna användes för att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelse samt för att öka överförbarheten av studiens resultat (Polit & Beck, 2016). Citaten 

användes även för att visa på trovärdighet vad gäller analys av de slutliga kategorierna. 

Genom att innehållsanalysen genomfördes systematiskt i flera olika steg fick författaren en 

djupare förståelse av sitt material och dess innehåll, vilket enligt Graneheim och Lundman  

(2004) ökar studiens tillförlitlighet. Hög pålitlighet i studien eftersträvades genom att 

författaren analyserade all data i analysprocessen på samma sätt (Graneheim & Lundman, 

2004).  

För att utvecklas som intervjuare menar Polit och Beck (2016) att det krävs övning. Det finns 

en risk att författarens minimala erfarenhet av att intervjua kan ha bidragit till att viktig 

information gått förlorad. Den risken var dock ytterst liten då författaren arbetat i enlighet 

med intervjuguiden samt haft en god kommunikation med studiedeltagarna. Stor vikt lades på 

att deltagarna skulle känna sig bekväma och trygga i intervjumiljön. Polit och Beck        

s.     beskriver att det kan vara fördelaktigt att utföra intervjuer i en miljö som är naturlig för 

deltagarna. Alla studiedeltagare förutom de deltagarna som tillkom på det mindre sjukhuset 

intervjuades efter eget önskemål på deras arbetsplats. Deltagarna från det mindre sjukhuset 

hade inte möjlighet att i förväg kontakta intervjuaren för att komma överens om intervjuplats. 

Dessa intervjuer utfördes därför på deltagarnas arbetsplats i samråd med avdelningschefen. 

Dock ägde alla intervjuer rum i en lugn och ostörd miljö. Att alla intervjuer genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats kan ses som något positivt men även negativt då deltagarna kan känna 

en viss lojalitet mot sin arbetsplats och därmed inte vill prata negativt om vissa hygieniska 
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brister. Fastän frågorna var utformade på ett objektivt sätt kände författaren ändå att vissa 

deltagare tog frågorna offensivt. Det kan bero på att deltagarna intervjuades på deras egna 

arbetsplatser samt att de såg författaren som en blivande kollega och ville därmed inte prata 

dåligt om de eventuella bristande hygienrutinerna i deras verksamhet.  

Under studien gång har författarens handledare granskat och väglett arbetet. Arbetet har även 

granskats av lärare och kurskamrater vid ett flertal seminarium. Enligt Polit och Beck (2012, 

s.175) stärker detta studiens trovärdighet och validitet. 

Slutsats  

Denna studie fokuserade på de basala hygienrutinerna inom anestisjukvården. Hygienen 

brister av anledningar som går att förhindra och förbättra. Faktorer som till exempel tidsbrist, 

dåliga vanor, bristande feedback samt den fysiska arbetsmiljön är faktorer som egentligen inte 

ska förekomma och som går att motverka. För att motverka detta borde alla inom 

anestesiverksamheten arbeta tillsammans med hjälp av god kommunikation samt mot ett 

gemensamt mål. Målet ska vara att patienten får en så patientsäker vård som möjligt. Fler 

studier som belyser bristande faktorer till basala hygienrutiner inom anestesisjukvård bör 

genomföras för att kunna uppnå detta mål. Anestesiverksamheten bör se dessa faktorer som 

en utav de mest primära och ha mer öppna dialoger tillsammans med medarbetarna för att 

identifiera liknande problem. Det är därför viktigt för ledningen att tidigt kunna identifiera 

situationer där hygienrutiner missköts bland anestesisjuksköterskor. För att kunna förhindra 

vårdrelaterade infektioner måste de bakomliggande orsakerna lyftas fram, åtgärdas och 

återkopplas med feedback till personalen. På så vis minskar även kostnader som kan uppstå i 

samband med vårdrelaterade infektioner och kvalitén på vården kan därmed upprätthållas. Det 

finns bra hjälpmedel för att arbeta patientsäkert och förebygga vårdrelaterade infektioner, men 

för att lyckas med detta behöver anestesisjuksköterskor använda dessa hjälpmedel mer 

effektivt och regelbundet. Basala hygienrutiner har under de senaste åren förbättrats dock 

behövs det fortsatt utveckling inom området. Förslag till vidare forskning är att genomföra en 

kvalitativ intervjustudie som belyser förbättringsförslag, samt där fler anestesiverksamheter 

och deltagare kan medverka.  
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Kliniska implikationer   

Studiens resultat är till för att informera och upplysa läsarna om de erfarenheter som 

verksamma anestesisjuksköterskor delat med sig av. De beskrivna erfarenheterna kan 

användas och betraktas som framgångsfaktorer för en optimerad anestesiinduktion samt för att 

förhindra smittspridning. Studien bidrar till en ökad medvetenhet av bristande hygienfaktorer 

inom anestesisjukvården som sekundärt kan ge en positiv effekt till följsamheten av basala 

hygienrutiner. Studien kan vara ett underlag för diskussion angående hygienrutiner och vad 

sjukvårdspersonalen då kan göra för att förbättra sin egen följsamhet till basala hygienrutiner.  
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Bilaga 1.  

Semistrukturerad intervjuguide            

                                         
Inledning 

Hur länge har du jobbat som anestesisjuksköterska? 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande fråga: 

Syftet med denna studie är att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av vilka faktorer 

som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner i samband med anestesiinduktion.  

Kan du reflektera och berätta vad du tänker på vad gäller syftet? (Vad säger syftet dig?) 

 

- I vilka situationer tycker du att det är enkelt att följa hygienrutiner? 

- I vilka situationer tycker du att det kan vara svårt med att följa hygienrutiner? 

- Känner du att det finns faktorer som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner i 

samband med anestesiinduktion? Kan du nämna någon/några i sådana fall.  

- Känner du att du har tid och lätt tillgång till att inhämta information kring vilka 

hygienrutiner  på din arbetsplats? 

- Hur lyfter man frågor om hygien på din arbetsplats? 

Följdfråga: Kan man lyfta sådana frågor på ett bra sätt där diskussionsmöjligheter finns? Till 

exempel att kunna ta upp funderingar/diskusioner på APT-möten. 

- Har du några tankar kring hur man kan förebygga följsamheten till basala hygienrutiner i 

samband med anestesiinduktion? 

Följdfrågor 

Kan du utveckla det vidare?  

Skulle du kunna berätta mer om det? 

Kan du ge några exempel? 

Övrigt 

Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 


