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Abstrakt 

 

Vårdrelaterade infektioner en av orsakerna till de vårdskador som uppkommer i dagens hälso-

och sjukvård, vilket leder till stora kostnader för samhällets samt ett stort lidande för patienterna. 

Följsamhet till de basala hygienrutinerna hos personalen är av största vikt för att hindra-och eller 

reducera antalet VRI. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa befintlig kun-

skap om faktorer som är underlättande/stödjande eller hindrande/försvårande och som påverkar 

hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till BHK (basala hygien och klädregler) och därmed 

stödja eller hindra VRI (vårdrelaterade infektioner). Metod: Totalt ingick 10 vetenskapliga ar-

tiklar till resultatet i denna litteraturstudie kunskapsöversikt, dessa påträffades i databaserna 

PubMed och Cinahl med relevanta sökord. Huvudgrupper och subgrupper skapades utifrån en 

induktiv analysmetod. Resultat: Faktorer som påverkade följsamheten var lättillgänglighet av 

handdesinfektion och skyddsutrustning, säkerhetskultur och ökat arbete med systematiska pro-

cesser, förebilder och positiv påverkan på kollegor, rädsla att bli smittad, hög personalomsätt-

ning/stress, brist på utbildning, negativ påverkan inom arbetsgruppen brist på goda förebilder, 

systematiska och kontinuerliga kampanjer, återkommande utbildning och interventioner för be-

teendeförändringar, ledningens stöd för BHK och kontinuerlig återkoppling samt goda förebil-

der/ nyckelpersoner. Slutsats: Att ha hög följsamhet till BHK är en utmaning för varje organi-

sation. Det krävs multimodala åtgärder för att får resultat. Ledarskapet på alla nivåer blir en vik-

tig del i det arbetet. 

Nyckelord: Patientsäkerhet, följsamhet till riktlinjer, sjuksköterskor och kryssinfektioner  
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Abstract 

 

Health-related infections are one of the causes of the healthcare injuries that arise in today's 

health care, which leads to great costs for society as well as a great suffering for the patients. 

Compliance with the basic hygiene routines of the staff is of the utmost importance to prevent 

and / or reduce the number of HAIs. Purpose: The purpose of this literature review is to compile 

existing knowledge of factors that are ineffective / supportive or obstructive / aggravating and 

which affect the healthcare staff's adherence to BHK (basic hygiene and clothing rules) and 

thereby support or prevent VRI (health-related infections). In total, 10 scientific articles were 

included in the results of this literature review, knowledge overview; the articles were located in 

the databases PubMed and Cinahl with relevant keywords. Based on an inductive analysis meth-

od Main groups and subgroups were created. Results: Factors that influenced compliance were 

easy accessibility of hand disinfection and protective equipment, safety culture and increased 

work with systematic processes, role models and positive impact on colleagues, fear of being 

infected, high staff turnover / stress, lack of education, negative impact within the working 

group lack good role models, systematic and continuous campaigns, recurrent training and inter-

ventions for behavioral change, management support for BHK and continuous feedback, and 

good role models key people. Conclusion: Having high compliance with BHK is a challenge for 

every organization. Multimodal measures are required to get results. The leadership at all levels 

becomes an important part of that work. 

Keywords: Patient safety, adherence to guidelines, nurses and cross contamination 
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Följsamhet till BHK är den enskilt viktigaste aktiviteten för att förhindra smittspridning. Framti-

den kan se mörk ut då närmar oss en post antibiotisk era på grund av MRB(Multiresistenta bak-

terier). Vad bör vi som arbetar med patientsäkerhet i form av förhindrande av smittspridning 

tänka på för att få budskapet om vikten av basala hygienrutiner att nå till de som jobbar i vård 

och omsorg. I medicinens tidiga historia var ofta behandlingen lika farlig som själva sjukdomen. 

Hygienen på sjukhusen var så undermålig att patienterna kunde drabbas av nya sjukdomar bara 

genom att vara inlagd där (Vinncent 2010). Florence Nightingale grundade under 1800-talet 

sjuksköterskeyrket. Nightingale genomgick en tremånaders utbildning i Tyskland innan hon ef-

ter förfrågan reste för att arbeta på militärsjukhus under Krimkriget. Florens Nightingale beskri-

ver att det var många patienter på liten yta, dålig ventilation och undermålig rengöring (Mar-

riner-Tomey & Alligood 2006). 

I omvårdnadssituationer är följsamheten till basala hygienrutiner det viktigaste sättet att för-

hindra vårdrelaterade infektioner. 

”to nurse is to put the patient into the best condition for nature to work upon him” 

 ”for the sick it is important to have the best”-Florence Nightingale 

För att utföra omvårdnadsuppdraget insåg Nightingale snabbt att hon var tvungen att se över 

hygien och miljö på fältsjukhuset. Bristen på sanitet och rengöring var påtaglig och i akut behov 

av åtgärd (Marriner-Tomey & Alligood, 2006). Hon satte upp viktiga punkter för detta arbete, 

såsom ventilation, värme, ljud, och renhet som grundförutsättningar för att bibehållen hälsa och 

hindra smittspridning. Hon införde även infektionsregistrering för att monitorera de åtgärder som 

vidtagits, och i och med detta initiativ ses hon även i nutid som omvårdnadens förebild (Mar-

riner-Tomey & Alligood, 2006).  

Det sägs att det första hon gjorde vid ankomst till Krim, var att beställa en mängd skurborstar 

och turkiska handdukar en typ av tunn bomulls handduk som används vid hammam bad (Fee & 

Garofalo, 2010). Redan då var det överbeläggningar fältsjukhuset skulle ha 1700 skadade solda-

ter men vid Nightingales ankomst visade det sig vara 4000. Hon styrde även upp kökslokalerna, 

förråden och tvätteri verksamheten och med detta sänkte dödligheten från 43 % till 2 % inom ett 

halvår. Nightingale var först med att ta med miljön som riskfaktor för infektion. Strickler (2017). 

Därför förslog Nightingale att man skulle säkerställa och sanera bostäder som ren luft, rent vat-

ten, effektiv dränering, renlighet, belysning samt förebyggning av infektion.(de Almeida 

Medrios, Cruz Enders, De Carvalho Lira (2015). Detta styrks av(Cohen, Liu, Ross & Larsson, 

2018) som studerat sju års data från samma sjukhuskedja i New York City, deras studie visar att 

det är en femfaldig ökad risk att få en infektion om man placeras i samma säng som den tidigare 

infekterad patient legat i. Cohen avslutar med: 
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Om vi konstaterar att ett av de sätt som människor får infektioner är genom gemensamma mil-

jöer, så kan vi titta närmare på hur vis städar och dekontaminerar sjukhusmiljöer. 

Krigskirurgin har hjälpt till att driva kirurgins utveckling framåt. När man utvecklade bedöv-

ningsmedel gjorde detta att kirurgiska ingrepp blev mindre traumatiska och läkarna kunde åt-

gärda nya sjukdomar och skador som tyvärr i många fall ledde till infektioner, sepsis och kall-

brand (Vincent, 2010).  

En av pionjärerna som såg sambandet mellan infektioner och smitta mellan människor var den 

ungerska läkaren Ignas Semmelweis (1818-1865), då utan att förstå hur det gick till. Han arbe-

tade som förlossningsläkare på Universitets sjukhuset i Wien (Allgemeines Krankenhaus) mellan 

1844 och 1848. Semmelweis kunde empiriskt påvisa att barnsängsfeber bland nyförlösta kunde 

undvikas efter observationsstudier enligt (Gottfries & Persson, 1996). 

Numer är handskar en naturlig del av vårdarbetet oavsett om dessa är avsedda för osterilt bruk 

eller sterila för operationsbruk. Handskar började användas på slutet av 1880-talet, då Dr Wil-

liam Stewart Halstedts operationssköterska fick hudproblem på händerna och han ville inte vara 

utan henne och hennes kompetens. (Bennet & Brachman, 1992).  

Socialstyrelsen (2005) anger via kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, under 

kompetensområdet Främjande hälsa och förebyggande ohälsa, att: ” motverka komplikationer i 

samband med vård och omsorg ”är en av sjuksköterskans uppgifter. Det framgår även att en del-

kompetens är att arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner (Socialstyrelsen 2005). 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner (BHK) 

 

Genomgående i denna litteraturstudie kommer vårdrelaterade infektioner att benämnas VRI, 

basala hygienrutiner med BHK, följsamhet kommer även att benämnas som compliance. Be-

greppet VRI definieras 1979 av Socialstyrelsen som sjukhusinfektion enligt Lundholm (2006) 

VRI är det begrepp som ersatt det tidigare använda Nosokomiala infektioner. 

  ”varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, 

oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten 

själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses även 

infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet”(Lundholm, R 2006) 

 

Internationellt talar man om HAI (Health Associated Infektions). Hälso- och Sjukvårdslagen 

kapittel 5 § 1 står att verksamheten ska bedrivas så att kravet om en på god vård uppfylls.  Vår-

den vara av god kvalitet och god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av kontinui-

tet och säkerhet (SFS 2017:30). Med detta till grund och tillsammans med Patientsäkerhetslagen 

som delvis fokuserar på Vårdhygien(SFS 2010:659). 
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Där framgår det att vårdgivaren är skyldig att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och 

genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga att vårdskador såsom VRI uppkommer. 

Socialstyrelsens förskrift om basala hygienrutiner (SFS2015:10) Alla yrkesverksamma och eller 

de som är i utbildning som har patientkontakt i vård eller omsorg ska följa basala hygienrutiner.  

Vikten av utbildning i basala hygienrutiner och VRI i de olika utbildningarna för de som ska 

jobba inom området poängteras. Ojo & Ojo (2017) beskriver att studenter globalt ute i praktik 

ofta saknar den kunskapen. Basala hygienrutiner innefattar även hur arbetskläderna ska vara 

utformade och bytesfrekvens. Överdelen skal ha kort ärm så att en korrekt handdesinfektion upp 

till armbågen kan genomföras. Arbetskläderna skal skyddas med plastförkläde vid risk för stänk 

samt i nära patientkontaktför att hindra smittspridning. (Lidwell, Towers, Ballard & Gladstone 

1974) 

I rutinen står även hur handhygienen skall utföras beroende på typ av vård och omsorgsarbete.. 

Följsamhet till handhygien har för det mesta mätts bland sjuksköterskor detta beroende på att de 

är patientnära mer än någon annan personalgrupp (Pittet, Mourouga & Perneger 1999). Väldo-

kumenterat är även att läkare inte har samma följsamhet till handhygien, detta kan relateras till 

att de inte har lika många tillfällen till handhygien som sjuksköterskorna har. Det kan vara så att 

läkargruppen påverkar sjuksköterskorna negativt och inte är goda förebilder, som kan leda till att 

sjuksköterskorna i sin tur påverkar de andra medarbetarna på samma sätt (Pittet, Mourouga & 

Perneger 1999;Pittet et al 2000) 

Den indirekta kontaminationen beskrivs som en risk för smittspridning av VRE (Vancomycinre-

sistenta enterokocker) Bonten et al. (1996). Handdesinfektion ska utföras före och efter alla 

vårdmoment, även före och efter handskbruk. När personalen blivit kladdig om händerna, synligt 

smutsig eller vårdat patient med kräkningar och eller diarré skall händerna tvättas med tvål och 

vatten innan handdesinfektion. Klockor, ringar, bandage och stödskenor inte är tillåtet att bära 

när personal jobbar patientnära. Personalen får heller inte ha långa naglar, nagellack eller konst-

gjorda naglar. Det framgår även hur handskar ska användas och vid vilka tillfällen de ska använ-

das som exempelvis vid kontakt med kroppsvätskor, risk för stickskador eller vid kontakt med 

olika kemikalier.(www.vardhandboken.se). Felanvändning av handskar är inte helt ovanligt, med 

risken för krysskontamination av mikrober i sjukhusmiljö som (Patterson Bursall et al 2017) 

beskriver i sin studie 

Varje år drabbas ca 65 000 patienter av VRI i Sverige enligt en sammanställning från SKL (Sve-

riges Kommuner och Landsting)globalt estimeras siffran till hundratals miljoner patienter. Unge-

fär 1500 personer bedöms dö varje år till följd av VRI vilket är fler än de som dör i trafiken. VRI 

är den vanligaste vårdskadan hos patienter både på svenska sjukhus och även globalt(World He-
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alth Organization WHO 2010). Dessa siffror baseras på genomförda journalgranskningar under 

tre och ett halvt år, fram till 30 juni 2016. Medelvårdtid för dessa är 16,6 dagar till skillnad från 

de som inte är drabbade av VRI där var medelvårdtiden 6,3 dagar. Många utav dessa VRI är 

dessutom på grund av multiresistenta bakterier (MRB). Infektionsverktyget är ett nationellt IT-

stöd för att dokumentera och lagra information om vårdrelaterade infektioner och Antibiotika 

användning. I region Norrbotten så använder Vårdhygien sig av dessa rapporter för månatliga 

utskick till första linje chefer (enhetschefer). Detta för att uppmärksamma infektionstalen på 

respektive enhet. Sveriges Landsting tog 2008 tillsammans med regioner och SKL initiativ till 

en nationell satsning på patientsäkerhet. Till grund för detta låg Socialstyrelsens vårdskadestudie 

2008 som via Punktprevalens mätningar(PPM) visade att vårdskador var vanligt förekommande 

samt den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 (SKL 2014).  

Sedan 2011 finns en nationell överenskommelse mellan staten och SKL som syftar till att 

minska antalet vårdskador genom ett förstärkt patientsäkerhetsarbete i landsting och regioner. 

PPM är en viktig del av detta arbete. Dessa mäter förekomsten av VRI, förekomst av riskfaktorer 

och inte minst följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler två gånger per år. Mätning-

arna indikerar att vissa landsting, regioner och sjukhus lyckas bättre än andra i arbetet med att 

förebygga VRI. BHK är basen för att förhindra smittspridning i sjukvården. Det är ett återkom-

mande tema för de föreläsningar som jag i mitt yrkesutövande arbetar med. Denna litteraturge-

nomgång visar att BHK, trots mångårigt förbättringsarbete, smittspridning fortfarande är ett stort 

problem som åsamkar vårdskador och bidrar till dödsfall inom vården. Vårdhygien Norrbotten 

utbildar hygienobservatörer två gånger om året i BHK och vad som ska observeras, observation-

erna sker en gång per månad och det är tio personer som observeras i patientnära arbete. Dessa 

observationer läggs in i ett nätbaserat system så att man kan se trenderna. Det är av största vikt 

att dessa observationer efterfrågas, resultaten kan se i uppföljningsportalen på regionens hemsida 

vilket möjliggör jämförelse mellan olika verksamheter. Således kan denna litteraturstudie 

komma att ligga till grund för vidare utbildningsaktiviteter i mitt jobb som hygiensjuksköterska. 

Jag valde att göra en litteraturstudie för att ta reda på och försöka förstå de processer som ligger 

till grund för dagens basala hygien-och klädrutiner i den svenska sjukvården. 

Följsamhet eller Compliance är en term som används inom medicin och sjukvård. Idag använder 

man sig mest av termen adherence när man pratar om följsamhet till rutiner i hälso-och sjukvår-

den men Compliance förekommer också. Bristande Compliance(non- compliance)I detta arbete 

används den svenska översättningen följsamhet.  
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Syfte 

Således blev syftet med denna kunskapsöversikt att finna den samlade kunskapen om faktorer 

som är underlättande och försvårande för hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till BHK. 

Detta är grundläggande och viktig kunskap för den personal som arbetar med att förhindra VRI 

och patientskador som exempelvis hygiensjuksköterskor. Då den kan antas stödja eller hindra 

VRI. För att besvara syftet med studien så formulerades följande tre frågeställningar. 

1. Vilka faktorer underlättar/stödjer följsamhet till BHK? 

2. Vilka faktorer försvårar/hindrar följsamhet till BHK? 

3. Vilka åtgärder kan göras för att åtgärda eventuella brister till följsamhet av BHK? 

 

Metod 

Syftet med en litteraturöversikt är att skapa en överblick om det aktuella kunskapsområdet inom 

ett väl avgränsat och definierat ämnesområde. Därav föll sig valet att genomföra en integrativ 

litteraturstudie med utgångspunkt i en metod av (Whittemore & Knafl 2005) Detta möjliggör en 

sammanställning av forskning med olika metoder till en enhet. (Whittemore & Knafl 2005) 

framhåller att relevant litteratur i ämnet skall inkluderas för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. 

Litteratursökning 

Systematiska litteratursökningar i referensdatabaserna Pub Med och CINAHL genomfördes un-

der angivet datum, se tabell 1 och 2 nedan. CINAHL är en databas som är inriktad på omvård-

nadsvetenskap där litteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar som berör allt inom omvårdnad 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016). Även Pub Med är en referensdatabas som har ett stor 

utbud av artiklar inom omvårdnadsforskning. Datasökning bör ske i olika databaser som har 

relevans för syftet för forskningen för att få ett brett utbud av data Willman et al. (2016). Sök-

termer översattes från svenska till engelska via Svensk MeSH (Medical Subject Headings). De 

söktermer som valdes ut var Nursing staff or Healthcare personnel, Compliance and/ or Guide-

line Adherence, Healthcare Associated Infections, Patient Safety och Cross Infection. Termerna 

söktes var för sig som (MeSH Major Topic) sedan kombinerades dessa med booelska sökopera-

torer såsom ”and” och ”or” för att få en systematisk litteratursökning (Willman et al 2016). 
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Alla databaser förstår dessa sökoperatorer och de kan även användas i olika sökmotorer som 

Google och Yahoo. Alla delar i sökningarna dokumenterades för att få veta vilka sökord och 

kombinationer som resulterat i relevanta träffar eller inte. I enlighet med vad Östlundh (2012) 

beskriver att man bör anteckna och strukturera sin sökanalys så att analyserade sökprocessers 

historia dokumenteras. 

Inklusionskriterier samt exklusionskriterier 

 

Artiklarna som söktes till denna litteraturstudie avgränsades genom att använda inklusions- och 

exklusionskriterier. De artiklar som valdes ut skulle innefatta hälso- och sjukvårdspersonal eller 

studenter inom området vårdrelaterade infektioner och infektionsprevention och ha relevans för 

syftet. De skulle vara åtkomliga i fulltext via Luleå Tekniska Universitets biblioteksservice, pub-

licerade inom högst fem år och skrivna på engelska tillhörde också inklusionskriterierna.  

Exklusionskriterier var artiklar som handlande blodsmitta eller sexuellt överförbara sjukdomar, 

icke vetenskapliga artiklar samt studier som riktat sig på patienter. Artiklar som är äldre än tio år 

och skrivna på andra språk än engelska, icke Peer reviewed eller fanns i fulltext exkluderades. I 

tabell ett och två redovisas litteratursökningarna i respektive sökmotor. 

Nedan redovisas sökningarna i respektive sökmotor i tabellform. 

 

Tabell 1. Översikt Litteratursökning i Pub Med 

Pub med 2018-01-22 Begränsningar Peer reviewed, full text, publicerings år 2011-2018 

Sökning 

nr 

Sökord  Avgränsning Antal 

träff 

Antal 

valda 

efter läst 

titel 

Antal valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal valda 

efter läst 

artikel 

S1 Patient safety  13557    

S2 Guideline 

adherence 

 27536    

S3 Nursing staff  61920    

S4 S2+S3  533    

S5 Cross In-

fection 

 54127    
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Tabell 2. Översikt Litteratursökning i CINAHL 

CINAHL 2018-01-22 Begränsningar Peer reviewed, full text, publiceringsår 2013-2018 

 

Samtliga är MeSH termer och + innebär and 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av artiklarna har skett och var och en för sig och poängsattes enligt Will-

man et al (2016). Poängsättningen gav sedan ett graderat betyg hög, medel eller låg. En modifie-

rad mall från ovanstående författare användes med 29 kriterier. Artiklarna gicks igenom syste-

matiskt för att besvara de 29 frågorna i mallen för att utröna vilken kvalitet artiklarna hade.  

Detta ledde inte till någon exklusion relaterat till kvalitet. De inkluderade artiklar redovisas i 

tabell 3. Litteraturöversiktens analys baseraden sig på tio vetenskapliga artiklar varav nio styck-

en med kvantitativ ansats, en var en litteraturöversikt. Av de kvantitativa studierna så använde 

sig en av artikelförfattarna sig av enkät, de andra åtta var olika former av observationsstudier. 

S6 S2+S3+S5 English, 10 år 46 18 11 9 

Sökning 

nr 

Sökord  Avgränsning Antal 

träff 

Antal 

valda 

efter läst 

titel 

Antal valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal valda 

efter läst 

artikel 

S1 Patient safety Fulltext 7052    

S2 Guideline 

adherence 

Fulltext 6791    

S3 Nursing staff Fulltext 2717    

S4 S2+S3 Fulltext 140    

S5 Cross infec-

tion 

Fulltext 18718    

S6 S1+S2+S3+S

5 

English, Peer 

Reviewed, 

exclude Med-

line records 

6 6 5 1 
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Artiklarna var publicerade 2008-2015 och var genomförda i sex länder, tre studier är från USA, 

två från Italien, en från Brasilien, en från Holland och en från Kina. 

Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare/ 

År/land 

Typ av 

studie  

Deltagare Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kelly M. 

Foster et al 

2008 USA 

 

 

 

1.  

Littera-

turstudie 

n= 6 studier Genomgång av evidens 

om handhygienföljsam-

hets strategier  

Omgivningens förvänt-

ningar/personlig attityd, 

tillgänglighet av hand-

desinfektion, förebilder i 

personalgruppen, multi-

modal intervention, ut-

bildning ensamt har inte 

stor påverkan, installat-

ion av säkerhetskultur 

Medel 

Sarah 

Harne-

Britner et al 

2011USA 

 

 

 

2.  

Kvasi-

experi-

mentell 

studie 

n=1203 st. ob-

servationer, 633 

sjuksköterskor 

och 

570undersköters

kor  

Studera effekterna av 

utbildning enbart eller 

kombinerat med 1 av 2 

typer beteende intervent-

ioner. 3 enheter randomi-

serades till två grupper 

och en kontrollgrupp 

Chefens förväntningar, 

personligmotivation, 

ledningens för-

måga/erfarenhet åter-

koppling och info, ökad 

arbetsbelastning/ont om 

tid, underbemanning, 

akuta situationer, föränd-

ring av HH metod från 

tvål och vatten till alko-

holbaserad desinfektion 

Hög 

S Saint et al  

Italien 2009 

 

 

 

3.  

Kvantita-

tiv  

 

n=3987patient 

kontaker, 1526 

dr-pat och 2461 

ssk-pat. 173 

observationstill-

fällen 

6 månader före och efter, 

2 veckor intensiv utbild-

ning direkt observation 

på 5 sjukhus genomför 

av SSK studenter samt 

intervjuer 

Ökad följsamhet hos ssk 

och läkare. Läkare sämre 

följsamhet innan, rätt 

placerade faciliteter 

alkoholbaserad handdes-

infektion, läkare som 

frontpersoner i kvalitets-

arbetet engagerade le-

dare, vikten av motiverad 

personal, vetskapen att 

bli observerad,  

 

Medel 

S.Saint et al 

Italien 2009 

 

4.  

kvantita-

tiv 

665 dr-pat 1147 

ssk-pat på81 

observationstill-

fällen  

Observations studie 5 

enheter på 2 sjukhus i 

Florens jan-mars 

2008(4+1) 3 år efter 

kampanj 

Stor skillnad mellan 

olika avdelningar, där 

läkaren var engagerad i 

kvalitettsarbetet var 

resultaten högre 

 

Medel 

Anita Huis 

et al Hol-

land 2013 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

kvantita-

tiv 

67 avdelningar, 

30 team, 37 

toppmodern 

strategi 10 av-

stod deltagande 

i teamgruppen. 

47deltog totalt 

10785 möjlig-

heter till hand-

hygien 2733 ssk 

Process utvärdering 

Kluster randomiserad tre 

sjukhus i Holland av två 

strategier en med topp-

modern med utbildning, 

påminnelser återkoppling 

optimerande av material 

och faciliteter den andra 

fick team och ledarriktad 

strategi delar supplime-

rad med aktiviteter rik-

tade socialt och till att 

förbättra ledarskapet   

Sjukhuskulturens påver-

kan, aktivt engagemang 

och initiativ från avdel-

ningsledningen, adres-

sera varandra när vi ser 

oönskad handhygien 

beteende, sätta mål brist 

på medvetenhet, kun-

skap, kontroll 

Hög 
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Analys 

Analysen utfördes med stöd av Whittemore & Knafl (2005) analysmetod för litteraturöversikter. 

Först läses artiklarna igenom flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Vid genomläs-

ning av de inkluderade artiklarna eftersträvades ett objektivt förhållningssätt till resultatdelarna. 

Artiklarna lästes igenom var och en för sig och därefter sattes det upp huvudgrupper utifrån frå-

geställningarna. Data som svarade till frågeställningarna: vilka faktorer underlättar/stödjer följ-

samhet till BHK? vilka faktorer försvårar/hindrar följsamhet till BHK? Samt vilka åtgärder kan 

göras för att åtgärda eventuella brister till följsamhet av BHK? extraherades och organiserades 

för att de skulle bli hanterbara för vidare analys, dataöversikten. Eventuella likheter och skillna-

der identifierades och grupperades. Whittemore & Knafl (2005) beskriver detta som en upprepad 

 

Författare/ 

land 

 

Typ av 

studie 

 

 

Deltagare 

 

 

 

 

 

Metod 

Datainsamling  

Analys 

 

 

 

 

 

Huvudfynd 

 

 

 

 

 

Kvalitet 

 

 

 

 

Huis et al 

2011 

6. 

Studie 

proto-

koll? 

 60 avdelningar 

3 sjukhus 900 st 

sjuksköterskor 

Randomiserad  

 

Hög 

Jennifer 

Herbert 

2015 USA 

7. 

Kvantita-

tiv 

30-bäddars 

telemetri avdel-

ning 

Direkt observation Övergång från en inter-

vention till multimodal 

intervention gav signifi-

kant högre följsamhet 

Medel/ 

låg 

Yang Luo et 

al 2010 

Kina 

 

8. 

Kvantita-

tiv 

1500 slumpvis 

utvalda ssk från 

18 sjukhus i 

Hunan Kina 

Enkät 1444 svar inklude-

rades i analysen 

Relevanta myndigheter 

och Vårdhygien bör ägna 

större uppmärksamhet åt 

ssk följsamhet till BHK 

med utbildning Skydds-

utrustning finnas och 

vara lätt tillgänglig 

Hög 

Scheithauer 

et al 2011 

Tyskland 

 

9. 

 

Kvantita-

tiv 

Barnavdelning 

27 bäddar, ssk 

och dr 

Direktobservationer dec 

2009 tom maj 2010 pati-

enter med och utan 

gastroenterit 

Skillnad mellan per-

sonalgrupperna, skillnad 

mellan infekterade och 

icke infekterade patien-

ter, högre fölsamhet vid 

kontakt med kroppsväts-

kor 

Medel/ 

låg 

Priscilla de 

Oliveira 

Melo et al 

2016 Brasi-

lien 

 

10. 

 

Kvantita-

tiv 

50 st på IVA-

avd. universitets 

sjukhus 

nattskiften ex-

kluderade, 90st 

procedurer 

observerade 

genomsnitt 1,8 

7person 

Tvärsnitts observations-

studie SPSS 17,0 använd 

för analys 

10 % följsamhet till 

handhygienrutinerna, 36 

% av ssk och endast 10 

% av studenterna 

Medel/ 

låg 
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process där mönster kan urskiljas till en helhet och där majoriteten av fynden hittas. I analysen 

av dessa helheter kom relationer och slutsatser att integreras med syfte, slutsats och verifikation. 

Detta beskrivs av Whittemore & Knafl (2005) som den abstrakta tolkningen av data som skapar 

en generalisering. För att reducera resultatet i textenheterna i de utvalda artiklarna till de tre hu-

vudgrupperna utifrån frågeställningarna i litteraturstudien. Data analyserdes till tre huvudgrup-

per huvudgrupperna: a) stödjande underlättande följsamhet till BHK, b) hindrande försvårande 

följsamhet till BHK, c) åtgårder för att åtgärda eventuella brister till BHK och kunde de i sin tur 

delas in i subgrupper som nedan. Alla grupper är tagna ur resultaten och översatta till svenska. 

Totalt bildades elva subgrupper. Dessa redovisas under respektive huvudgrupp. Det visade sig 

då att dessa subgrupper tillhör tre olika nivåer i organisationen; individen, individen i gruppen 

och organisationen/ledningen. Slutsats och verifikation d.v.s. data sammanfattas, slutsatser dras 

och data verifieras mot originalkällan. Resultatet sammanfattas under respektive huvud-och 

subgrupp i löpande text. I samsvar med Whittemore & Knafl (2005)  avslutas varje huvudgrupp 

med en summering. 

Resultat 

Genomgående för de artiklarna som inkluderades var att man gick in i studierna med den förför-

ståelsen att följsamhet till handhygien var den i särklass viktigaste förutsättningen för att minska 

smittspridning och VRI. Detta oavsett vilken typ av handhygien det rörde sig om, tvål och vatten 

och eller en alkoholbaserad handdesinfektion. Det framgår även att det fortfarande inte finns 

någon studie som kan vissa på en följsamhet på 100 % eller i närheten därav.  

Tabell 4. Resultat kunskapsöversikt. 

Nivåer   Faktorer som un-

derlättar/stödjer  

Följsamhet till 

BHK 

Faktorer som för-

svårar/hindrar   

Följsamhet till 

BHK 

Åtgärder som kan 

göras för att för-

bättra eventuella 

brister till följsam-

het av BHK 

Individen   Rädsla att bli smittad 
Scheithauer et al (2010)  

Hög personal- om-

sättning/ stress 
(De Oliveira Melo et al, 

2016;Lou et al, 

2009;Foster, 2008) 

 

Individen i 

gruppen 

  Förebilder och posi-

tiv påverkan på kol-

legor 

(Foster, 2008; Saint, 

2009;Foster, 2008) 

Negativ påverkan 

inom arbetsgruppen 

brist på goda före-

bilder  
(Harne-Britner, 

2010,Foster, 

2008;Herbert, 

Goda förebilder 

nyckelpersoner  
(Herbert, 2015; Saint, 

2008) 
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Faktorer (n. 7) som stödjer respektive hindrar följsamhet till BHK, samt åtgärder (n. 4) för att 

förbättra följsamhet till BHK). De tre frågeställningarnas resultat presenteras under respektive 

kolumn.  

Faktorer som underlättar/ stödjer följsamheteten 

Rädsla att bli smittad 

Scheithauer et al (2010)skriver att virusgastroenterit är vanligt på barnavdelningar och att detta 

höjer behovet att följsamhet till hygienreglerna för att undvika krossinfektioner. I deras konklus-

ion kan man läsa att virusindicerad gastroenterit ser ut att höja följsamheten till handhygien och 

hygienregler speciellt efter patientkontakt. De såg en trend till högre följsamhet efter kontakt 

med patienter och deras kroppsvätskor. En möjlig förklaring till detta var rädsla för att själv bli 

smittad eller ta smittan med sig hem.  

Vidare beskrivs en skillnad i följsamhet mellan smittade och icke smittade patienter detta obser-

verades endast i kategorin läkare men inte hos sjuksköterskorna. Författarna drar den slutsatsen 

att detta kan förklaras med högre följsamhet till hygienrutiner generellt. Författarna skriver vi-

dare att läkargruppen däremot verkade justera sitt beteende efter situationen till skillnad från 

sjuksköterskorna. Den generellt höga följsamhet som beskrivs i studien är i tråd med den som 

gäller för Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) smitta som författaren också 

skrivit om i en annan studie. Den studien är med då den handlar om smitta. 

2015;Saint et al, 2009; 

De Oliveira Melo et al, 

2016) 
Organisationen    Säkerhetskultur och 

ökat arbete med sys-

tematiska processer  
(Foster, 2008; Huis et al, 

2011;Saint et al, 2009).   

Brist på utbildning 

Kunskap 
(Foster 2008; Lou et al, 

2009; De Oliveira Melo 

et al, 2016) 

Ledningens stöd för 

BHK och kontinuer-

lig återkoppling 
(Harne-Britner et al, 

2010;Herbert 2015) 

   Lättillgänglig hand-

desinfektion och 

skyddsutrustning 
(Saint 2009, Foster 

2008) 

 Återkommande ut-

bildning och inter-

ventioner för beteen-

deförändringar 
(Herbert, 2015;Saint, 

2008; Harne-Britner et al 

2010) 

     Systematiska och 

kontinuerliga kam-

panjer 
(Herbert, 2015;Foster et 

el 2008) 
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Positiv påverkan kollegor emellan 

Stöd och påverkan kollegor emellan visade sig ha positiv inverkan på följsamhet till BHK (Fos-

ter & Clark, 2008; Saint et al., 2009) som beskriver att förebilder bland de som varit anställda 

länge på enheten är en viktig faktor för personalgruppen och därför omgivningens förväntningar. 

Den personliga attityden spelar också in på följsamhet till BHK. Inte minst för att lyckas med 

förändring skriver (Foster & Clark 2008) att det är viktigt att ha med sig nyckelpersoner på av-

delningen. Personal som jobbat länge på en avdelning och inte följer 

riktlinjerna gör att det är det svårt att motivera de nyare anställda. 

Foster & Clark (2008) skriver vidare att komplexiteten i handhygienproblematiken kräver lös-

ningar som är fokuserade på beteendeförändring av personalen och kulturförändringar på enhet-

en. Detta gör att nyckelpersonerna på enheterna blir viktiga och med att adressera problematiken 

i personalgruppen. Nyckelpersoner är även läkargruppen (Saint et al., 2009) tar upp vikten av att 

ledande doktorer är med och är motiverade för att höja följsamheten. Inte minst för återkoppling 

och innovation från personalen måste man få dessa att känna sig viktiga.  

Att arbeta systematiskt med processer och ökad säkerhetskultur 

Att systematiskt arbeta för en ökad säkerhetskultur uppgavs öka följsamhet till BHK (Foster & 

Clark, 2008; Huis et al., 2011; Saint et al., 2009).  Huis et al (2011) beskriver Hawthorne effek-

ten som visar vad som sker inom psykologiska experiment då undersökta personer omedvetet 

ändrar sitt beteende enbart eftersom de vet att de blir observerade. Därför agerar de annorlunda 

än vad de skulle ha gjort. Detta kan påverka resultatet av en observationsstudie.  

Studier pekar på nödvändigheten av att etablera en säkerhetskultur med säkerhetsgenomgångar, 

säkerhetsronder och processevalueringar för att sätta fokus på följsamheten till basala hygienru-

tiner (Foster & Clark, 2008; Huis et al., 2013; Luo, He, Zhou, & Luo, 2009).  En sådan kultur 

erkänner den alltid närvarande mänskliga faktorn d.v.s. det är mänskligt att göra fel. Och i stället 

för att lägga skulden på den enskilde medarbetaren så ser ledningen på om det är arbetsplatsbris-

ter eller brister på organisationen som gör att följsamheten ser ut som de gör. Det påpekas också 

att man kan inkludera patienterna i arbetet genom att informera och uppmana till att fråga om 

personalen har desinfekterat sina händer. Foster & Clark (2008) skriver att en process som sti-

mulerar de anställda till bättre prestationer bör etableras, samt att påverka de anställda till att äga 

jobbet, klargöra roller och förväntningar. Foster & Clark (2008) konkluderar vidare att det är 

viktigt att personalen har relevant teoretisk och praktisk utbildning och följer de gällande riktlin-

jerna samt att ansvaret för patientsäkerhetsronder ligger hos ledningen vilket pekar på fokus på 
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organisationen. Vidare påpekades det att sätta upp påminnelser och även broschyrer kunde vara 

verksamt. Återkoppling av följsamheten och infektionsraten på enheten som identifierar hög-

riskmoment för att ta med sig dessa i utbildningen av personalen. Konklusionen Lou et al.(2009) 

lägger fram är att relevanta myndigheter och de vårdhygieniska enheterna bör ägna mer upp-

märksamhet åt sjuksköterskornas följsamhet till hygienrutiner.  

Konklusionen som Huis et al. (2013) kom fram till visade att studien illustrerade användningen 

av processevaluering för att avslöja de underliggande förändringarna i förbättringsstrategierna 

för handhygien. Författarna skriver vidare att de fått se två handhygien förbättringsstrategier 

som de kunde jämföra och utifrån detta se vilka insatser som kunde vara effektiva. Resultaten 

adderade värdet av sociala influenser och förbättrat ledarskap i strategierna för handhygien följ-

samheten. Några av de punkter man tog upp var: a) det ska vara tillåtet att säga till varandra om 

man inte följer riktlinjerna, b) man skall stötta varandra som kollegor, c) ta ansvar, d) viktigt att 

sätta upp mål på avdelningen samt e) att det var nödvändigt med ett engagemang från avdel-

ningschefen. 

Lättillgänglig handdesinfektion och skyddsutrustning  

Foster & Clark(2008) redogör i sin studie för hur tillgängligheten på spritdispensers var en av 

framgångsfaktorerna för att höja följsamheten till BHK, likaså tillgång på handkräm för att hålla 

händerna hela och mjuka. Alkoholbaserade produkter gav en enklare logistik då var man inte 

avhängig av tillgång på vatten och avlopp. Dessa placerades i närheten av och eller på sängarna 

för att underlätta följsamheten. Saint et al(2009) redogör på liknande sätt att lättillgängligheten 

var en av de viktigaste faktorerna för att förhindra dålig följsamhet. Liknande fynd visar Luo et 

al. (2010) som igen pekar på att följsamheten var beroende av att det finns skyddsutrustning och 

möjligheter till handdesinfektion lättillgängligt för personalen.  

Summering 

Handhygien är komplext och kräver lösningar som har fokus på beteendeförändring samt skap-

andet av en patientsäkerhetskulturförändring på avdelningen. En viktig faktor är att nyckelper-

soner som arbetar på avdelningen involveras och kan adressera problematiken, återkoppla och, 

inte minst ta tillvara på innovativa lösningar från kollegor och medarbetare. Engagemang från 

chef och ledning visar sig vara viktigt för att följsamheten till BHK ska efterföljas. Det är viktigt 

med engagemang på alla nivåer i en organisation. Att exempelvis göra patientsäkerhetsronder 

för att för att se att gällande rutiner efterlevs ute i verksamheterna. Att tillsammans sätta upp mål 

på hur avdelningen ska kunna förbättra följsamheten. Att ha engagerade ledande läkare med i 
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projekten har betydelse i arbetet med att motivera. Läkargruppen kan med sitt engagemang på så 

sätt bidra till att höja följsamheten till basala hygienrutinerna på enheten.  

Faktorer som försvårar/hindrar 

Stress och hög personalomsättning 

De Oliveira Melo et al. (2016), Lou et al (2009) och Foster & Clark(2008) beskriver i sina stu-

dier hur hög personalomsättning, stress och organisatoriska förutsättningar påverkar följsamhet-

en till BHK negativt. Stress och hög personalomsättning synes försvåra följsamheten till BHK 

och De Oliveira Melo et al. (2016), beskriver i sin studie att 90 % av deltagarna inte följde gäl-

lande rutiner för handhygien. Det förekom även sterila rutiner där det inte förekom någon typ av 

handdesinfektion före användandet av sterila handskar (Oliveira Melo et al., 2016). Där ledning-

en för verksamheten inte engagerar sig blir följsamheten till BHK låg, en icke engagerad ledning 

är ett hinder konkluderar De Oliveira Melo et al. (2016). 

Negativ påverkan inom arbetsgruppen 

Brist på goda förebilder kunde ses som negativfaktor med inverkan på följsamhet till BHK 

(Harne-Britner, Allen & Fowler, 2010; Foster & Clark, 2008; Herbert, 2015; Saint et al., 2009; 

De Oliveira Melo et al., 2016).  

Trots vetskapen om handhygienens betydelse för att reducera antalet infektioner, visar en tidi-

gare studie en låg följsamhet till handhygienrekommendationerna (Saint et al., 2009). Dålig följ-

samhet var kopplad till dålig motivation och inte direkt till personalens teoretiska kunskaper. 

Även personalens dåliga och eller brist på uppfattning om risken för spridning av mikroorgan-

ismer påverkade följsamheten negativt. Det fanns en betydlig skillnad mellan sjuksköterskor och 

läkare men även mellan olika avdelningar på samma sjukhus, vilket kan visa på den sociala på-

verkan som kan finnas på respektive enhet. En skillnad som endast kunde förklaras med grup-

pens sociala interaktion och brist på rollmodeller Saint et al. (2009). 

Att inte erfaren personal inte föregår med gott exempel kan vara en försvårande faktor enligt 

Foster & Clark (2008). Sjuksköterskorna som grupp visade sig ofta tro att följsamheten inom 

gruppen var tre gånger så hög än vad den i själva verket var vid observationerna fann Harne-

Britner et al. (2010) i sin studie. Det fanns också en skillnad i följsamhet mellan olika sjukvårds-

avdelningar, exempelvis mellan kirurg och intermedicin avdelningar Luo et al. (2009). Högst 

följsamhet fanns på kirurgi avdelning vilket kan antyda att på en kirurgisk avdelning finns fler 
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moment som suturtagningar och omläggningar som kan ses som orena moment med sekret etc. 

vilket kan höja uppmärksamheten till BHK skriver (Lou et al., 2009) vidare.  

Brist på utbildning som en barriär/ förhindrande faktor till BHK 

En faktor flera artiklar tar upp i förbindelse med låg grad av följsamhet är utbildning (Foster & 

Clark, 2008; Lou et al., 2009; De Oliveira Melo et al., 2016). Brist på utbildning visar sig egent-

ligen som avsaknad av medvetenhet om när man ska göra handdesinfektion samt om brist på 

kunskap om smittspridning och krysskontamination. Lou et al (2009) visar vidare i sitt resultat 

att de som svarat på enkäten inte fått praktisk utbildning/upplärning vilket kunde förklarara de-

ras resultat. Ett exempel på bristande kunskap var när det observerades att handhygien inte ut-

fördes före sterila ingrepp (De Oliveira Melo et al., 2016). De tre ovanstående författarna skriver 

att trots att patientsäkerheten är beroende av god och frekvent handhygien så var den så var följ-

samheten och utförandet dåligt. Studien gjordes på en intensivvårdsavdelning. Sjuksköterske-

gruppen borde enligt författarna vara den grupp som visade bäst följsamhet då de jobbar med 

den patientnära omvårdnaden. Författarna pekar på det institutionella ansvaret av prevention av 

VRI, då i form av att utveckla utbildningsprogram men även att kritiskt reflektera över hälso-och 

sjukvårdspersonalens roll i detta arbete. 

Summering 

Försvårande/hindrande faktorer var stress och hög personalomsättning. Brist på utbildning är 

också en faktor, men som författarna skriver kan låg följsamhet inte enbart skyllas på denna fak-

tor. Brist på rollmodeller som kan påverka och motivera den övriga personalgruppen, särskilt då 

det inte finns någon som föregår med gott exempel. Den sociala påverkan kan också visa sig 

genom att man på ett sjukhus har samma regler men olika följsamhet på olika avdelningar. Det 

kan även skilja sig mellan personalgrupperna. 

Vilka åtgärder kan göras för att förbättra eventuella brister till följsamhet av BHK? 

Goda förebilder/nyckelpersoner 

Enligt (Herbert, 2015; Saint et al., 2008) pekas det på vikten av rollmodeller på avdelningen för 

att främja handhygienen. Vidare skriver författaren att det var viktigt att det oavsett tid på dyg-

net fanns nyckelperson var i tjänst på avdelningen. Alla medlemmar i gruppen som chefssjuk-

sköterskan satt ihop skulle engagera sig och vara rollmodeller och påverka sina kollegor till 

handhygien. Avdelningschefens jobb var att organisera och schemalägga så att det alltid fanns 

minst en rollmodell i tjänst på avdelningen. 
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Ledningens stöd BHK Kontinuerlig återkoppling genom kartläggning 

Harne-Britner et al., (2010) och Herbert (2015) betonar att chefer på alla nivåer bör vara engage-

rade i arbetet med att främja följsamheten till BHK, genom att sätta höga krav på höjd följsam-

het genomgående i organisationen. Varje nivå var ansvarig för att implementera interventionerna 

för att höja och kartlägga följsamheten samt att redovisa infektionssiffror på avdelningen. Her-

bert (2015) skriver att Virginia Departement OF Health höll audits, som är en typ av genomgång 

och kontroll av vad som gjorts på enheten i tillägg att man även bedrev direkt observationer av 

BHK på Chesapeake Regional Medical Center. Dessa direkta observationer utfördes av chef-

sjuksköterskan på olika dagar och tidpunkter. Återkoppling gjordes direkt till de anställda och 

var det anställda från andra enheter så återrapporterades det till respektive chef. Bland de som 

fick godkänt vid direkt observationerna så lottades det ut belöningar såsom matkuponger och 

biobiljetter. Så det fans möjlighet för personlig vinning vilket brukar vara motivator. Her-

bert(2015) 

Återkommande utbildning och interventioner för beteendeförändringar 

Flera studier (Herbert, 2015;Saint et al., 2008; Harne-Britner et al., 2010) beskrev att återkom-

mande utbildning var ett koncept som bidrog till att höja följsamhet till BHK. Nedan följer några 

av författarnas exempel på åtgärder som visade sig effektiva, vid sidan av traditionella föreläs-

ningar. Saint et al.(2008) skriver att utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal är viktigt men att 

det blir ineffektivt som enda åtgärd. Herbert (2015) visade att pulsmöten som enda åtgärd inte 

var tillräckligt. Därför provade man mulitmodalåtgärder. Utbildning, teampulsmöten, kampanjer 

med slogan och logotype, posters och skyltar, direkt observationer med belöningar, förebilder 

och musikvideo/dans med ett teoretiskt ramverk som guide för dessa interventioner. Her-

bert(2015) visar vidare på att man beslöt att börja med en generell utbildning om handhygien 

och VRI. Chefen på Vårdhygien var med på arbetsplatsträffar och tog hand om undervisningen. 

På dessa arbetsplatsträffar använde chefen sig av exempel på vårdskador som patienter ådragit 

sig som exempel på VRI och hur det gått för dessa patienter. Dessa möten innefattade även me-

todutbildning av korrekt handhygienteknik vid de olika typerna av smitta. Exemplifiering av vad 

som händer om man inte gör rätt var även ett tema på dessa möten. Förslag och exempel på hur 

man kan uppmana andra att utföra en korrekt handhygien. Månadsvis uppdatering av följsam-

hetssiffrorna för att visa på avdelningens resultat tillämpades. De som inte var närvarande på 

dessa möten fick läsa sig till informationen som sammanställts på en poster och signera att de 

läst. Harne-Britner et al., (2010) konkluderar i sin studie att traditionellt är utbildning första och 
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enda strategin för att främja förändrat beteende. Studien stöder en beteendemodell för att moti-

vera till förändrad handhygien följsamhet. Den avslöjar samtidigt att utbildning tillsammans 

med positiv förstärkning av beteendeinterventionen visade en signifikant höjning av följsamhet-

en men att den inte kvarstod efter sex månader. Studien visade att lågbudget och enkelt imple-

menterade jämlikt enhetsbelönande program tillsammans med utbildning kan vara ett effektivt 

sätt att höja följsamheten till basala hygienrutiner. Ett enhetsbelönande system som detta kanske 

kan vara en modell för andra organisationer och enheter för att höja organisationernas följsamhet 

till handhygien. Sjuksköterskor och läkare utbildades i infektion och handhygien genom semi-

narier och individuella utbildningssessioner med fokus på praktik innan första kontakt med pati-

enten. Generellt utbildade läkare varandra, detsamma med sjuksköterskorna som utbildade inom 

sin profession. Identifikation av mästare inom de två grupperna samt en intensiv två veckors 

utbildande intervention, den innehöll flera komponenter. Det poängterades att alkoholbaserad 

handdesinfektion var ett bra alternativ till tvål och vatten. Som tredje del så tillfrågades mästarna 

att bära gröna knappar med texten - Fråga mig om jag desinficerat mina händer? Som fjärde 

punkt så fick personalen var sin 100 ml flaska med handsprit som de kunde ha i fickan. 

Systematiska och kontinuerliga kampanjer 

Herbert (2015)och Foster et al., (2008) konkluderar båda med att systematiska och kontinuerliga 

kampanjer är av största vikt för att nå en ökad följsamhet till BHK. Foster et al. (2008)  presen-

terar och konkluderar med att det inte är möjligt att höja följsamheten med en åtgärd utan att det 

kräver flera åtgärder. Båda författarna beskriver att skyltar om handhygien placerades ut som 

påminnelser till personalen. Senaste siffrorna på följsamhetsmätningarna sattes upp i personal-

rummet och teampulsmöten ingick där återkoppling gavs till personalen. Syftet med mötena var 

att ha en genomgång av aktuella patienthändelser, utbildning och avdelningsinformation. Att 

inkludera patienterna genom att informera dessa om att de kunde fråga personalen om de desin-

fekterat händerna innan de påbörjar vårdarbete är ett exempel på systematiskt arbete som ingår i 

det trepunktsprogram Six Sigma som är ett systematiskt säkerhetskulturprogram som Foster et 

al., (2008) skriver om som ett sätt att jobba systematiskt. Programmet fokuserar på enhetens 

regler, utbildning och brevidgång. Att etablera en process som stimulerar de anställda till bättre 

prestationer samt att äga jobbet, klargöra roller och förväntningar. Inte minst för återkoppling 

och innovation från personalen måste man få dessa att känna sig viktiga. En kampanj sattes 

igång ”Varenda patient är viktig”. Åtgärderna som beskrivs är bland annat ökad tillgång till al-

koholbaserad handdesinfektion, observation/övervaknings program, utbildningsprogram för per-

sonalen, visuella påminnelser och bland annat identifikation av kritiska hygienmoment. 
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Summering  

Flera åtgärder krävs för att höja följsamheten, bland annat genom utbildning i olika former 

såsom praktisk och teoretisk, ger resultat. Att följsamheten till BHK upprätthålls kan göras ge-

nom att kontinuerligt ta upp BHK som en del i patientsäkerhetsarbetet, engagera medarbetarna 

och även ta hjälp av patienterna som kan fråga personalen om de desinfekterat händerna. Syste-

matisk återkoppling till personalen sker vid pulsmöten och arbetsplatsträffar. De olika personal-

kategorierna ansvarade för sin egen utbildning d.v.s. sjuksköterskor utbidade varandra och lika-

dant gällde läkargruppen. Resultatet i denna kunskapsöversikt visade att det finns ett brett spekt-

rum av aktiviteter och insatser som kan ge högre följsamhet till BHK. Att identifiera ”mästare” i 

de båda grupperna som företrädare för aktiviteterna var viktigt. Den enskilde anställde och den-

nes engagemang på olika nivåer är viktig. Ledningens ansvarför att efterfråga hög följsamhet är 

en nyckelfaktor. Efterfrågas inte följsamhet till rutiner så blir det heller inte viktigt för de an-

ställda, ledning på alla nivåer inte minst avdelningsledning efterfrågar resultaten. 

Diskussion 

Syftet med denna kunskapsöversikt var att avsöka befintlig kunskap om a) faktorer som är un-

derlättande/stödjande eller b) hindrande/försvårande som kan påverka hälso- och sjukvårdsper-

sonalens följsamhet till BHK samt c) vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra eventuella 

brister. Resultatet visade att det fanns fyra faktorer som stödjer BHK, samt att det återfanns tre 

faktorer som var försvårandeförsvårande. I gruppen åtgärder för att förbättra BHK återfinns fyra 

faktorer. Resultatet kommer att diskuteras utifrån faktorer som finns representerade under re-

spektive frågeställning med fördjupning i valda delar. Det utkristalliserade sig som tre nivåer i 

verksamheterna som dessa faktorer låg på; Individnivå för den anställde, individen i gruppen 

och den organisatoriska och eller lednings nivå.  

Faktorer som stödjer följsamhet till BHK  

De fyra undergrupperna som analyserats är 1)Lättillgänglighet av handdesinfektion och 

skyddsutrustning2)Att arbeta systematiskt med processer och ökad säkerhetskultur3) Positiv 

påverkan kollegor emellan och 4) Rädsla att bli smittad 

Lättillgänglighet  

Resultatet i denna kunskapsöversikt visade att lättillgänglighet av handdesinfektion var en viktig 

faktor, detta genom att sjukhuset tillhandahöll 100ml flaskor med alkoholbaserad handdesinfekt-

ion till de olika personalkategorierna så att det skulle vara lätt att göra rätt. Detta var viktigt i 
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starten av projektet med att höja följsamheten.  Det är enklare och billigare att tillhandahålla 

handdesinfektion än att bygga om och installera fler handfat på plats på avdelningarna. Det finns 

även möjligheter att koppla till handesinfektion på rondvagnar och bedside för att utvidga möj-

ligheterna till att lätt göra rätt. Det som skiljer sig från den handhygien som ingår i den svenska 

modellen för BHK (handdesinfektion före och efter alla moment utom när personalen blivit syn-

ligt smutsiga, kladdiga eller vårdat patient med kräkning och eller diarré) är att man gick från 

tvål och vatten som standard metod till den alkoholbaserade varianten som är standard i Sverige. 

Ledningen/organisationen styr över denna faktor då den även innefattar kostnader. I dagens 

sjukvård så finns det inte plats och heller inte finanser för att bygga om de Sjukhus som redan 

finns. Lättillgänglighet visar sig också vara en viktig faktor för att handesinfektion och skydds-

produkter skulle användas. Resultatet av denna kunskapsöversikt visar på att bristen på följsam-

het är ett globalt problem.  

Positiv påverkan  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att positiv påverkan kollegor emellan var en faktor som 

visade sig ha betydelse för följsamheten till BHK på ett positivt sätt. Liknande beskrivs av 

Kwok, Harris & McLaws (2017) som konkluderar att ett socialt sammansvetsat arbetslag på 

avdelningen ökade möjligheten att få igenom interventioner för att höja följsamheten till BHK. 

Ett socialt sammansvetsat team tillåter också att personal kan påtala och fråga kollegorna om de 

arbetat efter riktlinjerna. Kwok et al., (2017) skriver vidare att när man ska starta upp patientsä-

kerhetsarbete kan man dra nytta av att noggrant välja ut avdelningar med sammansvetsad perso-

nal och skickliga avdelningsledare som kan få med sig klinikerna tidigt att acceptera och reali-

sera programmet. Detta stöttar resultatet i kunskapsöversikten som visar att chefens engagemang 

och delaktighet är viktig i arbetet med följsamhet till BHK. Individen i gruppen såsom nyckel-

personer var också viktiga både som positiva förebilder som visar vägen för övrig personal. Re-

sultatet visar även att gick inte förebilderna/nyckelpersonerna i front på förändringen så kunde 

det få ett negativt resultat för följsamheten till BHK. Premiering skulle kunna vara ett sätt att 

höja följsamheten, instifta hygienpris i Regionen kanske kunde vara en väg att gå sätta fokus på 

att bli bättre. 

Rädsla 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att Rädsla för att bli smittad var en faktor som visade sig 

höja följsamheten till BHK. Författaren för den studien konkluderar, att med risk för att bli 

smitta med virosidal gastroenterit så ökade följsamheten till handhygien i vilket fall den som 

utfördes efter patientkontakt. Det som är intressant är att motivationen i detta fall var rädsla. 
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Rädsla som av många ses som negativt kunde ge ett positivt resultat. Detta kan ses som ”What`s 

in it for me?” på samma sätt som beskrivs i Hand Hygiene Rewards Program av Rowiaye et al., 

(2015) Wash to win” i sin studie. Det finns en personlig vinst med att följa riktlinjerna. Den per-

sonliga vinsten i den analyserade studien är att skydda sig från att bli smittad av gastroenterit. 

Det brukar vara en av faktorerna som tas upp som tecken på en bra förändring att den enskilde 

känner att den finns en vinst när det gäller förändringsledning. Rädsla för att bli smittad är på 

individnivå det vill säga den enskilde anställdes rädsla och eller motivation till följsamhet. Det 

finns lokal empirisk evidens för att detta är en faktor för att höja följsamheten till BHK.  

Faktorer som försvårar hindrar följsamheten till BHK  

1)Hög personalomsättning/stress, brist på utbildning2)Negativ påverkan inom arbetsgruppen/ 

brist på goda förebilder  

Hög personalomsättning/stress, brist på utbildning  

Litteraturstudiens resultat visar vidare att Stress och hög personalomsättning också var faktorer 

som försvårar följsamheten till BHK. När nyckelpersonerna försvinner på grund av hög perso-

nalomsättning på avdelningen blir detta också en försvårande faktor. Individ nivå påverkas nega-

tivt av stress och personalomsättning och detta i sin tur påverkar följsamheten. Detta framkom-

mer även de månadsvisa i resultaten av observationerna av BHK. Hög personalomsättning visar 

sig även på den organisatoriska nivån på det sättet att enhetscheferana inte får utrymme till att 

jobba med frågor som VRI utan är fullt upptagna med att försöka bemanna upp sin enhet. Det 

blir färre och färre händer i vården och då är det väldigt lätt att hoppa över något moment exem-

pelvis handhygien före patientkontakt. När det är stressigt är det av yttersta vikt att det som görs 

är av god kvalitet då eventuella brister kan få stora konsekvenser och kan i sin tur ge extra 

mycket arbete om man får en smittspridning. Då ska smittspårning göras i de flesta fall beroende 

på typ av smitta och eventuell screening av inneliggande patienter ska genomföras varje vecka. 

Smiddy, Maura, O´Connel, Rhona & Credon (2015) påpekar i studie också stressen som en fak-

tor men då i relation till hur akut patientens tillstånd är. Den akuta situationen har jag inte tagit 

med därför att rädda liv situationen inte är jämförbar med det dagliga arbetet, men det är ett ob-

servandum då det lätt kan bli en vana att ha bråttom. 

Rochefort, Buckeridge & Abrahamowicz (2015) beskriver i sin studie att underbemanning och 

användning av mindre kvalificerad vårdpersonal kan vara viktiga komponenter för oönskade 

händelser i vården. Denna vetskap bör man ta med i beaktan när man lägger strategier för Vård-

nära Service (VNS) som blivit ett populärt sätt att kompensera för brist på sjukvårdsutbildad 
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personal. Vilka uppgifter ska dessa VNS personer utföra, vilken typ av utbildning bör de få in-

nan de sättes in skarpt på en enhet är frågor som ledningen bör ställa sig. Kan man tänka sig att 

vissa avdelningar inte ska bemannas av icke sjuvårdsutbildad personal som exempelvis högrisk-

avdelningar som infektion. Risk och konsekvens analys bör göras för att säkerställa att oönskade 

händelser inte uppkomer. Rochefort et al.(2015)påtalar också vikten av att undersöka det opti-

mala antalet av sjuksköterskor blandning av kompetens, utbildning och erfarenhet för att minska 

riskerna. Detta är viktigt att få till en evidens baserad bemanning utifrån de tidsmässiga relation-

erna mellan sjuksköterskornas personalnivåer och förekomsten av oönskade händelser som i 

detta fall är VRI. Oönskad händelse som VRI medför för patienten ett förlängt uppehåll på sjuk-

huset med allt vad som det innebär, skulle själv bli väldigt upprörd om jag fick ”något” med mig 

som jag inte skulle ha som en vårdskada/ VRI.  

Resultatet av denna litteraturstudie samsvarar med Shang, Stone & Larsson (2015), de tittade på 

sammanhang mellan bemanning och VRI från 1990 och framåt i sin studie. Vad som är intres-

sant är att bemanningen dagarna innan infektionsutbrott vilket studien tar fram som en svaghet 

att den inte var studerad i större utsträckning. Detta är en ingång som skulle vara intressant att 

titta vidare på men som Shang et al (2015)väl beskriver kan problemet vara att koppla samman 

de olika parametrarna personaltätheten mot VRI förekomsten på enheten. Då personalsystemen 

inte visade adekvata bemanningssituationen. 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på negativ påverkan inom arbetsgruppen kan ge nega-

tivt utslag på följsamheten. Brist på goda förebilder är en av de vanligaste orsakerna. Denna fak-

tor påverkar gruppen och individen i gruppen negativt. Det sociala spelet i arbetsgruppen där 

framträdande individer som informella ledare sätter standard för hur arbetet ska utföras. Det 

visade sig att läkarna hade sämre följsamhet till handhygien än sjuksköterskorna vilket stämmer 

bra med Region Norrbottens månatliga mätningar som redovisas i Uppföljningsportalen som 

finns tillgängligt för alla via intranätet. Det är därför viktigt att få med de ledande individerna i 

detta fall läkarna på enheterna för att förbättra följsameten som denna kunskapsöversikt också 

visar. Detta är intressant då det är en återspegling av Semmelweis gamla resultat. Man bör dock 

ta hänsyn till att det är mindre än hälften av alla enheter som registrerar sin följsamhet nll.se/ 

uppföljningsportalen. Årets resultat av PPM-mätningarna av BHK visar det med all tydlighet 

även att av de fyra yrkesgrupper som redovisas har läkargruppen lägst följsamhet till BHK i 

samtliga steg som registreras i Sverige som helhet. Som resultatet i denna kunskapsöversikt vi-

sar så har Läkargruppen en viktig roll som förebilder och visar de inte detta i det dagliga så på-

verkar det avdelningens följsamhet(månatliga observationerna). Bästa resultatet visar gruppen 
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övriga som innefattar studenter, paramedicin med flera, näst bäst är gruppen sjuksköters-

kor/barnmorskor med något bättre resultat än undersköterskor/barnsköterskor SKL(2018). Sjuk-

sköterskorna trodde att gruppen som helhet hade högre följsamhetssiffror än vad de i själva ver-

ket hade detta framkom även i en av artiklarna. Liknande resultat uppgavs även i årets PPM. 

Bristande utbildning 

Resultatet i denna kunskapsöversikt visade att den låga följsamheten inte enbart berodde på bris-

tande utbildning och även motivation. Det påpekades att personalen inte vet vid vilka tillfällen 

de ska utföra handdesinfektion detta indikerar att det saknas utbildning. Liknande beskrivs av 

De Bono, Heling & Borg (2014) där personal inte hade nödvändiga kunskaper om eller praktisk 

utbildning i BHK. Förstår man inte varför man ska utföra vissa saker på ett specifikt sätt så 

kommer man heller inte att göra det vilket är min personliga erfarenhet.  

De Bono et al.(2014) tar även upp informella ledare som har stort inflytande vad gäller att moti-

vera sina kollegor på ett positivt sätt. Informella ledare/rollmodeller kan på ett mer handfast sätt 

än vad avdelningsledaren kan, påverka sina kollegor. Därför kan ledarna bruka de informella 

ledarna för att få ut sitt budskap om förändring och motivation. Följsamhet i relation till arbets-

grupp påverkan inåt i gruppen erfaren personal som inte föregår med gott exempel kommer då 

fram som en försvårande faktor. Och kan då resultera i låg följsamhet till BHK. Följsamhet ska 

ses relation till de tre nivåerna interpersonell, organiseringen ledningen. 

”Unless we are making progress in our nursing every year ,every month , every week, take my 

word for it , we are going back” – Florence Nightingale (Strickler, 2017) 

Negativ påverkan inom arbetsgruppen 

Kunskapsöversiktens resultat visar vidare på att negativ påverkan inom arbetsgruppen kunde 

vara nyckelpersoner som motverkar förändring med sina hållningar. Nya medarbetare oavsett 

kategori gör som sina seniora kollegor vilket även Smiddy et al (2015) påpekar i sin studie. Vik-

ten av att få med sig alla personalkategorier och mellanledarnas (enhetschefernas) viktiga posit-

ion för att få till förändring framkom även hos Lalleman, Smid, Lagerwey, Shortridge-Baggett 

& Schuurmans. (2016). Författaren skriver vidare om vad en frustrerad mellanledare(enhetschef) 

påpekade angående det bristande intresset från läkargruppen för förändring av patientsäkerheten. 

Det är för många mammor i vården som curlar skulle jag sagt. Här ser vi exempel på den inter-

personella nivån samt ledningens/organisationens svårighet att klargöra ansvar hos de olika per-

sonalkategorierna. Det visar på hur viktigt det är att även mellanledarna går i fronten för de reg-
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ler som är satta på sjukhuset. För patienten ska det inte vara någon skillnad på nivån på följsam-

heten oavsett vilken avdelning denne hamnar på och vilken typ av sjukvård som är aktuell. 

Åtgärder som kan göras för att förbättra eventuella brister till följsamhet av BHK 

1)Goda förebilder nyckelpersoner2)ledningens stöd för BHK och kontinuerlig återkoppling3) 

återkommande utbildning och interventioner för beteendeförändring4) Systematiska och konti-

nuerliga kampanjer 

Lärdomar Positiv förstärkning förändrar människors beteende. Belöningar var mest effektiva när de levererades 

strax efter förändringen av beteendet. Rowiaye et al.(2015) 

 

Ett centralt fynd i denna kunskapsöversikt var att ett multimodalt åtgärdspaket ser ut att ge det 

bästa resultaten jämfört med utbildning som enda åtgärd. En av studierna provade utbildning 

teampulsmöten samt kampanjer med slogan och logotype, posters och skyltar direktobservation-

er med belöning, förebilder och musikvideo/dans med ett teoretiskt ramverk som guide.  

Ledningens stöd och kontinuerlig återkoppling 

Ytterligare ett resultat i kunskapsöversikten är åtgärder som kan göras för att förbättra eventuella 

brister till följsamhet av BHK. Dessa visar på vikten av ledningens stöd samt att den sätter höga 

krav på nivån på följsamheten i organisationen. Till exempel vid chefsbyte, var det viktigt att 

överföring av effektivt ledarskap från avgående till tillträdande ledare blir en självklarhet och att 

organisationen skulle prioritera denna typ av övergång. Birken, Lee Shoou-Yin & Bryan (2012) 

fokuserar på mellanledare som exempelvis enhetschefer och deras betydelse i organisationen. 

Mellanledare spelar en viktig roll i arbetet med att omsätta och implementera strategier från 

toppledning ner till det dagliga arbetet på enheterna. Av detta kan man förstå att vikten av styr-

ningar från toppledningen ner till verksamheterna har korta vägar det vill säga inte för många led 

så kallade platta organisationer. 

Att alla jobbar mot samma mål. Samtidigt visar De Bono et al (2014)i sin studie att effektivt 

ledarskap visade bättre följsamhet till handhygien och användningen av skyddsför-

kläde/handskbruk blev förbättrat. Vogus& Sutcliffe(2007) understryker också att när sjukskö-

terskorna litar på sin chef så är de mer benägna att engagera sig i beteenden och av säkerhetsor-

ganisation detta exemplifieras med att de är villiga att diskutera fel och på så sätt lära av dessa 

samt ifrågasätta nuvarande driftsätt. En pålitlig chef förstärker positiva effekter av säkerhetsor-

ganisationen och göra att sjuksköterskorna säkerställer den och jobbar aktivt med systematiska 

förändringar i vardagen.   
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Det effektiva ledarskapet kan också få stark inverkan på patientresultatet. Dessa avdelningar 

visade också mindre motstånd till genomförandet av strategierna för höjd följsamhet till BHK. 

Kwok, Harris & McLaes (2017) tar också upp vikten av effektiva/tydliga ledare. Det är viktigt 

att information och styrningar går ut/delges på rätt sätt så att de inte uppfattas som toppstyrning 

vilket kan få negativ påverkan på personalens lyhördhet och avdelningsledningens trivsel. Detta 

styrker fynden i denna litteraturstudie. 

De Bono et al.(2014) varnar också för att direkt överföra ett framgångsrikt koncept från ett land 

till ett annat utan att ta höjd för de lokala faktorerna i lokaler och organisation då det visat sig att 

dessa inte lyckats. Det är av vikt att veta hur verkligheten ser ut på enheten (status presens)om 

man ska påbörja förbättringsarbeten. Det är en förutsättning att veta före och efter, hur kan verk-

samheterna annars få insikt i om man nått framgång om man inte kan mäta före och efter inter-

vention. Samtidigt som återkoppling till personalen under processen är viktig. Bates& Singh 

(2018) understryker i sin studie vikten av en konsekvent och framträdande säkerhetskultur. Sä-

kerhetsförbättringen ligger på den organisatoriska nivån och är kopplad till god förvaltning och 

ett effektivt genomförande av säkerhetskulturen. Det ställer då krav på den yttersta ledningen att 

de gör detta viktigt och efterfrågar resultat. De påpekar även att sjukvården tagit med säkerhets-

metoder från andra områden än medicinen vilket bland annat har haft inverkan på infektions-

förebyggning dels byggnadstekniskt genom att bygga på ett sådant sätt att rengöring av ytor blir 

möjlig och att man slipper tygdraperier då de inte är okey för mikrober trivs i tyg Bates & Singh 

(2018) 

Systematiska och kontinuerliga kampanjer 

Systematiska och kontinuerliga kampanjer som exempelvis årliga mätningar av följsamheteten 

till BHK har visat sig effektfullt. Genomgående för materialet i den här kunskapsöversikten är 

att författarna i de inkluderade studierna tar upp vikten av följsamhet till hygienrutinerna i ljuset 

av patientsäkerheten. Detta visar sig även i svenskt material som de årliga PPM mätningarna av 

följsamheten till BHK och klädregler enligt SKL. Årets mätningar visar en något positivare följ-

samhet än 2017. De bästa resultaten finner man i kategorin korrekta klädregler där ligger följ-

samheten på 93,4 procent. Drygt 22800 medarbetare har ingått i observationerna. 74,1 procent 

visade sig ha full följsamhet i alla steg jämfört med 73,1 förra året. Resultaten är exklusive rätts-

psykiatriverksamheten. Korrekt a hygienrutiner är 77,9 procent, den lägsta följsamheten visade 

sig vara desinfektion av händerna före patientnära arbete som var på 84,9 procent. SKL(2018).  
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Redan 2008 kom SKL ut med åtgärdspaket för ökad patientsäkerhet som en nationell satsning, 

man har utarbetat broschyrer som tar upp infektioner vid centrala venösa infarter, vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner(VUVI), trycksår och postoperativa sårinfektioner. Det tragiska är dock att 

det är så få som arbetar med dessa åtgärder. Detta stöds också av Mathur (2011) som menar att 

alla sjukhus bör ha ett dynamiskt infektionskontrollteam, robust övervakningssystem, tillräcklig 

personal för att sprida bevisbaserad kunskap på ett lättförståeligt sätt till alla kategorier av per-

sonal. Vidare visades att en av förbättringarna av eventuella brister till följsamheten av BHK var 

att skapa en patientsäkerhetskultur där man riktade sig mot organisationen och inte på den en-

skilde anställda som tidigare var den ingång man arbetade efter. Metoden som användes var tre-

punkts kontrollprogram som utgår från Six Sigma som är ett sätt att arbeta med säkerhetskultur. 

Den visar på den viktiga faktorn på återkoppling. Där riktar man in sig på de kritiska punkterna 

där förändring/ förbättringar var önskvärda. Lean som en variant av Six Sigma har varit ett sätt 

att jobba i sjukvården en period den sätter fokus på ledarskap och resultat. Redan Florence 

Nightingale sätter ledarskapet i fokus och vikten av att vara en förebild och engagemang och 

närvarande, deltagande i arbetet. Hegge (2011)Det man ser för ofta idag är att avdelningsledare 

inte är på avdelningen de sitter på kontor utanför och i civila kläder, detta sätter nivån på följ-

samhet. Vården som resten av världen drivs framåt därför är det viktigt att ta hänsyn till, för att 

ytterligare säkerhetsprioriteringar måste göras till de nya vårdmetoderna. Man kommer oundvik-

ligen att få nya utmaningar och oförutsedda säkerhetsfrågor kommer att dyka upp. Bates& Singh 

(2018) 

Förändring är inte enkelt och människan i sin grund kan anses vara misstänksamma och mot-

ståndare till förändringar det är en kvarleva sedan vi var jägare och samlare. Det sker föränd-

ringar runt oss hela tiden många av dessa tänker vi inte på över huvud taget. Några av oss har 

lättare för detta än andra, hur man hanterar, utvecklar och förvaltar förändring är sådant som 

krävs för att leda förändring. Förändring är ett måste i en organisation för att utvecklas ergo 

kan/ska den inte hindras. Tecken på framgångsrik förändring kan vara att individen anser sig 

vinna något, att den genomförs i ett lagom tempo samt att medarbetarna känner sig delaktiga. 

Larsson& Co ledarskap & förändring (http://www.freddielarsson.se.) 

Resultatet visar att kvalitetsarbete är viktigt och det sker som förändringsledningsarbete och 

detta i linje med tidigare resultat som Freddie Larsson presenterar på sin hemsida. Vidare tar han 

upp åtta viktiga punkter som framkommer inom ledning av förändring för gott resultat. Dessa är 

1)en klar och tydlig vision om förändringen, 2)aktivt och synligt stöd från högsta ledningen, 

3)förståelse för varför förändringen måste till, 4)acceptans för införandet av förändringen, 
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5)delaktighet från en kritisk massa av de inblandade, 6)förmåga/kunskapen att genomföra för-

ändringen, 7)kontinuerlig uppföljning samt 8)regelbunden kommunikation. Larsson& Co Ledar-

skap & förändring(http://www.freddielarsson.se.)  

Metoddiskussion 

Detta arbete har gjorts som en litteraturstudie för att få en överblick om aktuell kunskap i ämnet. 

Artiklarna i denna litteraturstudie är publicerade under tidsperioden 2008-2018 utifrån sökord 

som Patient safety, Guideline adherence, Nursing Staff och Cross infection. Guideline adherence 

användes i sökningen då den översättningen framkom som sökord i MeSH.    

Dessa sökord valdes utifrån ämnet och preciserades för att knyta an till syftet. Sökning gjordes i 

Pub Med och CINAHL som är referensdatabaser med omvårdnadsvetenskaplig inriktning. Som 

framgår av tabell ett och två finns det många artiklar innanför ämnet för denna litteraturstudie 

därför var inklusions-och exklusionskriterierna viktiga för att begränsa materialet. Det blev till 

slut tio artiklar som valdes ut för analys. Exklusionskriterierna var artiklar som omhandlade 

blodsmitta, sexuellt överförda sjukdomar, artiklar som riktade in sig på patienter och artiklar 

äldre än tio år då de inte stod emot syftet av denna kunskapsöversikt. Materialet i denna kun-

skapsöversikt kan eventuellt ses som litet men resultaten i detta material visade sig trots detta 

peka på samma eller liknade resultat. 

Resultat från studier som är utförda i andra världsdelar bör tolkas med insikten om vilken bety-

delse den har för vår hälso-och sjukvård i Sverige. Man bör fundera över kontexten i vilken den 

är utförd i vilket Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) påtalar vikten av. Denna 

vetskap kom att beaktas i det vidare arbetet med de utvalda artiklarna. Då BHK och handdesin-

fektion skiljer sig från de regler och rutiner vi har i Sverige, så kan resultaten i de olika studierna 

inte jämföras rakt av. 

Resultatet i denna kunskapsöversikt antyder att personerna omedvetet ändrar sina beteenden 

enbart eftersom de vet att de blir observerade detta kallas Hawthorns effekt. Därför agerar de 

observerade personerna annorlunda än vad de skulle gjort om de inte var observerade. Detta kan 

vara en bidragande orsak till ett bättre resultat redovisats än det som det reella om den observe-

rade inte viste om observationen. Något som man bör ta i beaktan när man ser på resultat av ob-

servationsstudier. Validiteten till observationsstudier kan ifrågasättas när det kommer till Hawt-

horns effekt. El-Saed et al. (2018) visar i sin studie på stora skillnader i resultaten observations-

studier om dessa har skett med öppen observation eller i hemlighet. 
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Den mänskliga faktorn kommer också i in i dessa observationer, det kan vara så att observatören 

är partisk. När man observerar på den egna avdelningen kanske man väljer ut de personer man 

vet gör ett bättre jobb än dennes kollegor för att man önskar att visa hur bra resultat man har på 

avdelningen. Jeans, Coen, Gould & Drey (2018) påtalar att det även kan vara svårt att jämföra 

observationsstudier då det inte finns någon gemensam metod för hur dessa ska utföras. Det är 

även svårt att jämföra olika observationsstudier då det inte finns en gemensam metod för hur 

dessa ska utföras. Arbetet med att höja följsamheten till BHK och därmed patientsäkerheten är 

som Sisyfos arbete, det tar aldrig slut. Hellre se detta arbete som husmorsarbetet- det märks, blir 

synligt först när det inte blir gjort.  

Slutsats och kliniska implikationer  

Att göra en litteratur översikt är ett krävande arbete. Vad som kunde har varit fruktbart är att 

tillsammans med en kollega söka, granska och sammanföra och tillsammans granska våra resul-

tat för en tillbakaföring till avdelningen, som en led i ett förbättringsarbete. 

I mitt resultat ser man att bygga en patientsäkerhetskultur är en av de viktigaste faktorerna för att 

höja följsamheten. Hur skall följsamhet som begrepp utvecklas i vår organisation? Hur skall vi 

mäta följsamhet? I dag mäts följsamhet i revers, förstått som att där VRI finnes kan vara en stark 

indikator för låg grad av följsamhet?  VRI är ett ledningsansvar samtidigt som det står i Hälso-

och sjukvårdslagen att för att uppfylla kraven på en god hälso-och sjukvård så ska vården vara 

av god kvalitet och god hygienisk standard. 

Jag startade jobbet med denna kunskapsöversikt utifrån den förförståelsen att kunskapen om 

BHK var låg på alla nivåer inom sjukvården. Ville med kunskapsöversikten få verktyg för att 

förbättra och eventuellt förändra Vårdhygiens utbildningar i ämnet. Sitter nu med resultatet att 

enbart Vårdhygien kan inte göra allt. Det behövs även kunskaper om förändringsledning och hur 

man kan förändra beteende hos medarbetarna. Vikten av ledning, organisering och ett gott 

gruppklimat kan inte nog framhållas som viktiga faktorer för att få till stånd en god följsamhet 

till BHK.  

Undervisning på olika nivåer  

Resultatet av denna kunskapsöversikt ger för handen att det inte finns en enkel lösning på att öka 

följsamheten på BHK bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs att man jobbar med flera 

saker samtidigt personal, organisering och ledning (multimodalt). Undervisning av alla perso-

nalkategorier, pulsmöten, återkommande påminnelser, en engagerad ledning i alla nivåer, nyck-

elpersoner som är goda förebilder. Öka fokus på BHK och patientsäkerhet i grund- och vidare-
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utbildningarna inom de olika yrkesgrupperna. Detta bör även tas upp i de olika ledarskapsut-

bildningarna då dessa kunskaper även har implikation på för den som har ansvar för organisat-

ionen och ekonomin. Då gällande både BHK och förändringsledning. Organisationen bör även 

ge de med ledningsansvar möjlighet att leda och utveckla sina enheter och inte behöva ha hu-

vudfokus på personaltetris. 

World Wide Problem 

Intressant är att fenomenet med bristande följsamhet kan se ut att vara ett globalt problem så 

många år efter att Ignas Semmelweis kom med sina rekommendationer om handhygien mellan 

obduktion och förlossningen. Detta oavsett i- eller u-land. Det ska vara lätt att göra rätt samtidigt 

som man bör jobba systematiskt för en ökad säkerhetskultur är några av huvudfynden i littera-

turgenomgången. Det framkom även hur viktigt det är med ledningens engagemang för att få till 

förändring.  

Följsamhet till BHK är den enskilt viktigaste aktiviteten för att förhindra smittspridning. Därför 

är resultatet från denna litteraturstudie viktigt för den ger för handen att enbart utbildning ger 

ingen förrändring. Det måste byggas en säkerhetskultur i organisationen på alla tre nivåer som 

beskrivits i resultatet. Då måste Vårdhygien ta ansvar för utbildningsdelen i det rent praktiska 

jobbet med BHK samtidigt som vi jobbar tillsammans med verksamhetsutvecklare och utveckl-

ingsavdelning för att bygga sådan kultur för framtiden, ledningen ansvarar för att ha en organi-

sation som genomsyras av patientsäkerhetsarbete. Följsamheteten till BHK den aktivitet som 

den enskilde anställde kan göra något med. Patientsäkerhetsarbetet i organisationen är viktigt då 

måste alla göras uppmärksamma på att följa de antagna rutinerna och varför det är så viktigt.  

Arbetsmiljöverket kom med en ny Arbetsmiljöförskrift den nittonde november i år den omhand-

lar smittrisker, den ger en förstärkning av de krav som ställs på arbetsgivare vad gäller tillhan-

dahållande av skyddsutrustning och ansvar för att de anställda följer de riktlinjer som finns (AFS 

2018:4). I regionen får man som nyanställd a del av hygienpolicy och skriva på ett kontrakt där 

man förpliktar sig att arbeta i enlighet med den. Den lutar sig helt och hållet på Socialstyrelsens 

författningssamling (SOFS 2015:10).  

I likhet med Semmelweis kolleger är det fortfarande låg grad/ sämst grad av följsamhet till BHK 

i läkargruppen. Därför är detta en väldigt viktig grupp att få med sig i arbetet med att höja följ-

samheten och bygga en patientsäkerhetskultur. Följsamhet till BHK hur uppnår vi det? Svaret på 

frågan blir att utbildning enbart inte hjälper utan att vi måste jobba multimodalt för att få till 

följsamheten som denna litteraturstudie visar. 
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Framtiden kan se mörk ut då närmar oss den verklighet som Semmelweis och Nightingale levde 

i då vi går mot en post antibiotiska eran på grund av multiresistenta bakterier. 
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