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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Spridningen av vårdrelaterade infektioner är ett aktuellt problem i svensk 
sjukvård. Smittspridning av mikroorganismer mellan patienter orsakas främst av 
vårdpersonalens bristande följsamhet till handhygien. En god följsamhet till 
handhygienrutiner kan rädda patientens liv, förebygga vårdrelaterade infektioner och därmed 
minska sjukvårdens kostnader. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka följsamheten till handhygienrutiner hos 
sjuksköterskestudenter som studerar i sista året av sin grundutbildning. 
Metod: En empirisk, kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av en 
egenkonstruerad pappersenkät. Enkäten besvarades av sjuksköterskestudenter i termin 5. 
Dataanalys genomfördes med stöd av statistikprogrammet SPSS version 25.  
Resultat: Av samtliga deltagare tvättade 98% sina händer när händerna var synligt smutsiga 
och 95% av deltagarna tvättade händerna när de kom i kontakt med misstänkt smittämne. Vid 
risk för kontakt med smittbärande kroppsvätskor använde 91% av deltagarna handskar. 
Deltagarnas följsamhet varierade kraftigt före och efter olika arbetsmoment. De hade högre 
följsamhet efter ett arbetsmoment när arbetet involverade patientnära kontakt än före. Det var 
43% av deltagarna som bytte handskar vid varje arbetsmoment. 76% av deltagarna jobbade 
med kortklippta naglar och 94% använde inte konstgjorda naglar. Deras händer och 
underarmar var fria från smycken och liknande material hos motsvarande 94% av deltagarna.  
Slutsats: Deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner var otillräckligt inom flera områden. 
Ett av sjuksköterskans ansvar är att främja en säker vård. En god följsamhet till 
handhygienrutiner kan förhindra uppkomst av vårdskador såsom vårdrelaterade infektioner. 
En god handhygien skyddar patienten och bidrar med ett snabbare tillfrisknande och ökat 
välbefinnande hos patienten.  
 

Nyckelord: följsamhet, handhygien, sjuksköterskestudent, säker vård, vårdrelaterade 

infektioner 
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Inledning  

Enligt Socialstyrelsen (2017a) drabbas årligen cirka 65 000 personer av vårdrelaterade 

infektioner (VRI) under sin sjukhusvistelse i Sverige. Varje år spenderar den svenska 

sjukvården i genomsnitt 107 000 kronor vid en VRI. Trehundratusen vårddagar hade kunnat 

frigöras och nästan 32 500 VRI hade kunnat undvikas om basala hygienrutinerna hade följts. 

Allegranzi och Pittet (2009) skriver att en god handhygien är den främsta åtgärden för att 

förebygga spridningen av mikroorganismer och minska VRI då mikroorganismerna sprids 

främst från patient till patient på grund av bristande handhygien hos vårdpersonal inom 

sjukhusinrättningar.  

 

En studie som genomfördes i USA av Montoya, Chens, Galecki, McNamara, Lansing och 

Mody (2013) visade att vårdpersonal som var medvetna om betydelsen av att följa 

handhygienrutiner, visade sig att ha en god handhygien följsamhet vid hantering av 

urinkateter jämfört med de som saknade kunskap om betydelsen. En annan studie som 

genomfördes i Spanien av Ignacio och Antonio (2013) visade att sjuksköterskestudenter som 

deltog i studien inte hade tillräcklig kunskap om betydelsen av följsamhet till 

handhygienrutiner före patientnära kontakt. Studenterna tänkte främst på att skydda sig själva 

från smittbärande mikroorganismer och inte på att skydda patienterna. Brist på kunskap om 

betydelsen av en god följsamhet till handhygienrutiner ansågs vara den främsta orsaken till 

den bristande följsamheten hos studenterna. Enligt Kelcikova, Skodova och Straka (2012) 

behövs utbildningsmoment som inriktar sig på följsamhet till handhygienrutiner för 

sjuksköterskestudenter för att förebygga spridningen av VRI inom sjukvården. 

Sjuksköterskestudenter behöver ha utbildning angående betydelsen av en god handhygien 

redan innan de kommer ut i arbetslivet.  

 

Vårdrelaterade infektioner kan leda till ökad mortalitet, långvariga sjukhusvistelser, ökat antal 

antibiotikaresistenta bakterier och en hög kostnad för sjukvården (WHO, 2009; 

Socialstyrelsen, 2017a). Trots att en god följsamhet till handhygienrutiner är den viktigaste 

åtgärden för att förebygga spridningen av VRI är vårdpersonalens följsamhet fortfarande 

väldigt låg (Omogbai, Azodo, Ehizele & Umoh, 2011).  
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Bakgrund 

Säker vård  

En vård av en god kvalité ska baseras på en uppdaterad kunskap och den ska vara 

patientfokuserad samt effektiv (Socialstyrelsen, 2017b). En god vård med en hög kvalité 

innefattar patientdelaktighet och förebyggande arbete som förhindrar uppkomsten av 

vårdskador. Enligt Ödegård (2015) är sjuksköterskan ansvarig för att bedriva en vård med hög 

patientsäkerhet och skydda patienterna från vårdskador. Vårdskador kan vara fysiska, psykiska 

och dödsfall som hade kunnat förhindrats.  

En säker vård kan definieras som:  

Säker vård innebär att ha kunskap om risker i vården och att arbeta på ett sådant sätt 
att riskerna minimeras. Detta ansvar är gemensamt för vårdens alla professioner. Men 
det räcker inte med kunskaper utifrån den egna professionen. Säker vård kräver 
samarbete med andra professioner och med patienter och närstående, oavsett var 
vården ges. Därigenom skapas det allra bästa utfallet för dem vi är till för. Vårdskador 
undviks genom god yrkeskunskap, ett etiskt förhållningssätt och ett tätt 
interprofessionellt och verksamhetsöverskridande samarbete, grundat på respekt för 
och kännedom om sin egen och andra professioners kompetenser (Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF),2016, s.6).  
 

Patientsäkerhet sätts i centrum och yrkesgrupper samarbetar för att minska risk för skador hos 

patienten. Faktorer som brist på kommunikation, otillräckliga resurser och brist på kompetens 

leder till vårdskador (SSF,2016).  För att uppnå en säker vård krävs det att vårdpersonal ska 

följa basala hygienrutiner och klädregler. En hög följsamhet till hygienrutiner resulterar till en 

minskad infektionsrisk, sjuklighet och lidande (Socialstyrelsen, 2017c). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659,3§) har vårdgivaren en skyldighet att förebygga 

vårdskador genom att vidta olika åtgärder som behövs för att skydda patienten. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är skyldiga att bedriva vården med en hög patientsäkerhet 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659,6§). For att ge en säker vård är det viktig att 

sjuksköterskestudenter känner till vilka lagar och regler som gäller och lär sig att jobba för en 

säker vård. 
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Vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner kan definieras som:   

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 (Socialstyrelsen ,1979, 
refererad i Lindhal & Skyman, 2014 s.138). 

 

Händerna är den vanligaste smittkällan på en vårdavdelning och brist på följsamhet till 

handhygienrutiner ökar spridningen av smittbärande mikroorganismer (De Alwis, Pakirisamy, 

San & Xiafen, 2012). Att utföra handdesinfektion innan och efter olika omvårdnadsmoment 

begränsar smittspridningen av smittbärande mikroorganismer (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

 

 De mest vanliga VRI är urinvägsinfektioner, pneumonier och postoperativa sårinfektioner 

(Al-Tawfiq & Tambyah ,2014). Patienter drabbas främst av Staphylococcus aureus, 

koagulationsnegativa stafylokocker, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa relaterade 

infektioner. Folkhälsomyndigheten (2012) skriver att äldre patienter och patienter med nedsatt 

immunförsvar samt multisjuka patienter utsätts mest för VRI. Tillämpning av förebyggande 

åtgärder gällande VRI är hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgift för att begränsa skadorna 

av VRI. Mevlude, Ozge, Nuriye och Iiker (2016) skriver att brist på kunskap om god 

följsamhet till handhygienrutiner hos sjuksköterskestudenter påverkar deras framtida 

arbetsliv. Mevlude et.al (2016) skriver även att brist på en god följsamhet till 

handhygienrutiner hos vårdpersonal anses som en stor utmaning inom sjukvårdens 

kompetensutveckling. Sundal, Aune, Storvig, Aasland, Fjeldsaeter och Torjuul, (2017) påstår 

i sina slutsatser att det är viktigt att utbilda sjuksköterskestudenter innan de kommer ut i 

arbetslivet. Genom att genomföra undersökning på studenternas följsamhet till 

handhygienrutiner kan studenternas kunskap eller kunskapsbrister identifieras och 

undervisningsmetoder utvecklas. 

 

Basala hygienrutiner  

Socialstyrelsen föreskrifter att när det finns risk för smittspridning vid patientnära 

omvårdnadsarbete bör endast arbetskläder användas på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2015). 

Det rekommenderas att arbetskläderna ska vara kortärmade, sluta ovanför armbågen och att 

kläderna ska bytas dagligen. Arbetskläderna ska även bytas under ett arbetspass när de blir 
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smutsiga. Plastförkläder eller skyddsrock ska användas om det finns risk för kläderna att 

komma i kontakt med biologiska material eller kroppsvätskor. Skyddskläderna ska bytas 

mellan olika arbetsmoment. Kampf, Löffler och Gastmeier (2009) påstår att mikroorganismer 

som kan orsaka infektioner kommer från kroppsvätskor och kroppsutsöndringar som urin, 

blod, sekret och avföring. Handtvättning och desinfektering av händerna dödar inte alla 

mikroorganismer därför behövs skyddshandskar. Smycken, förband, klockor får inte bäras. 

Naglarna ska vara kortklippta och konstgjorda naglar bör inte användas (Socialstyrelsen, 

2015). Patogener samlas under långa naglar, konstgjorda naglar och ringar. Långa och 

konstgjorda naglar samt ringar minskar effekten av handdesinfektering (WHO, 2009).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) ska alkoholbaserade desinfektionsmedel användas vid 

desinfektering av händerna före och efter ett arbetsmoment. Om händerna är synligt smutsiga 

ska de tvättas med vatten och tvål innan desinfektering. Om det finns risk för kontakt av 

kroppsvätskor under ett omvårdnadsmoment ska skyddshandskar användas. Engångshandskar 

anses som ett engångsbruk material och de ska bytas mellan varje arbetsmoment.  

 

Det finns olika sorters av handskar (WHO, 2009). Sterila handskar används vid sterila 

arbetsmoment. Skyddshandskarna ska användas vid hantering av smutsigt material som till 

exempel urin och avföring. Under provtagning, behandling och undersökning används 

undersökningshandskar.  Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) kan kontaminerade handskar 

sprida smittämne lika mycket som orena händer. Handskarna ska alltid bytas vid olika 

arbetsmoment detta gäller även vid olika omvårdnadsmoment hos samma patient. 

Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att handskarna ska slängas direkt efter ett färdigt 

arbetsmoment. Det är viktigt att desinfektera händerna innan handskarna tas på och efter dem 

tas av. När händerna desinfekteras innan handskarna tas på minskar risken för smitta ifall 

handskarna går sönder eller används på fel sätt vid ett arbetsmoment. Smittämne förs inte 

över till handskarna och handskförpackningen om händerna desinfekteras före handskarna tas 

på. Handskar ska alltid vara lätt tillgängliga i olika storlekar så att vårdpersonalen har 

möjlighet att välja rätt storlek, vilket i sin tur underlättar tillämpningen av en säker vård. 
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Följsamhet 

Det engelska ordet adherence motsvarar det svenska ordet följsamhet det vill säga följsamhet 

i förhållande till riktlinjer, rekommendationer och anvisningar. Det definieras som anpassning 

till allmänkrav (Svensk MeSH, uå). Hornby (2005) visar att “Adherence is the act of behaving 

according to a particular rule” (s.18).  Han menar även att “Compliance is the practice of 

obeying rules or requests made by people in authority: procedures that must be followed to 

ensure full compliance with the law” (s. 309).  

 

Problemformulering 

En god följsamhet till handhygienrutiner hos sjuksköterskestudenter är viktigt eftersom de har 

direkt patientkontakt när de är ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenterna kan 

sprida smittämne bland patienter och vårdpersonal om de inte följer hygienrutiner. Enligt 

Kingston, O´Connel och Dunne (2017) är forskning om sjuksköterskestudenters följsamhet 

till handhygienrutiner väldigt begränsad. Det är viktigt att undersöka och förstå 

sjuksköterskestudenters följsamhet till handhygienrutiner eftersom de kommer även att bli 

registrerade sjuksköterskor i framtiden.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka följsamheten till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter som studerar i sista året av sin grundutbildning. 

Metod  

Denna studie har en kvantitativ ansats och genomfördes som en tvärsnittsstudie med hjälp av 

egenkonstruerade enkätfrågor. I en kvantitativ studiedesign används strukturerade mätningar 

eller observationer för att besvara olika forskningsfrågor (Billhult & Gunnarsson, 2012). En 

kvantitativ studiedesign var lämpligast för studiens syfte då utgångspunkten var att undersöka 

en större grupp (Billhult & Gunnarsson, 2012) det vill säga sjuksköterskestudenter som 

studerar i sista året av sin grundutbildning. Välformulerade och strukturerade frågeställningar 

gjorde datainsamlingen smidigare (Olsson & Sörensen, 2011; Kristensson, 2014). Studien var 

en empirisk tvärsnittsstudie det vill säga datainsamlingen genomfördes vid ett tillfälle 

(Ejlertsson, 2014). Studiens resultat redovisades i form av tabeller. 
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Urval 
Populationen i denna studie var sjuksköterskestudenter under sista året i sin grundutbildning 

vid ett lärosäte. Potentiella deltagare omfattade 82 sjuksköterskestudenter som studerade i 

termin 5. Eftersom deltagarna studerar sista året av sin grundutbildning förväntades att de 

skulle ha genomgått utbildning och skaffat förväntat kunskaper angående handhygienrutiner 

inom hälso- och sjukvården. Den valda urvalsmetoden för denna studie var 

bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren valde lätt tillgängliga deltagare för att delta i 

studien. Deltagarna valdes ut vid en specifik tidpunkt eller sammanhang (Kristensson, 2014). 

Under datainsamlings perioden hade deltagarna föreläsningar och seminarier vilket skapade 

en möjlighet för studieförfattaren att hitta många deltagare och hämta in en stor mängd av 

data inom en kort tidsperiod. Deltagarna rekryterades vid ett föreläsningstillfälle och vid fyra 

seminarietillfällen. Deltagarna var uppdelade i olika grupper vid dessa tillfällen vilket bidrog 

till att deltagarna inte hade möjlighet att svara mer än en gång. Vid rekryterings tillfällena 

informerades och tillfrågades närvarande deltagare om deltagandet. Deltagarna informerades 

muntligt och skriftligt med hjälp av ett informationsbrev (se bilaga1).  

 

Deltagarna som ingick i urvalet hade varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i fyra 

omgångar. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattade primärvård, somatisk slutenvård, 

psykiatri och äldreomsorg. Eftersom det krävs ett godkänt betyg inom alla dessa fyra områden 

för att få studera i termin 5 hade samtliga deltagare examinerats med betyget godkänd inom 

alla fyra områdena. Deltagarna hade även fått undervisning om betydelsen av handhygien och 

hade haft möjligheten att öva handhygienrutiner i färdighetsträningsrum på lärosätet.  

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes som en enkätundersökning. Denna studie använde sig av en 

egenkonstruerad enkät som bestod av 18 slutna frågor (se bilaga 2). För att skapa en tydlig 

struktur delades enkäten upp i olika områden; handtvätt med tvål och vatten, bruk av 

handskar, handdesinfektion, händerna. Frågeformuleringen i enkäten baserades på 

Vårdhandbokens (2017) och Socialstyrelsens (2015) beskrivning av basala handhygienrutiner. 

Alla 18 frågor handlade om handhygien och hade fyra svarsalternativ; alltid, ofta, ibland, 

aldrig. Enkätens svarsalternativ bestod av frågor på ordinalskalenivån där avståndet mellan 

alternativen inte kan mätas utan enbart rangordnas (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Exempelvis fråga 1. Jag tvättar händerna med tvål och vatten när de är synligt smutsiga eller 

känns smutsiga där svarsalternativen var Alltid, Ofta, Ibland eller Aldrig. Att ha fler 
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svarsalternativ än bara två gjorde det lättare för deltagarna att ta ställning och på så sätt 

minskades risken för internt bortfall (Ejlerstsson, 2014).  

 

Enkäten valdes att distribueras personligen efter att studieförfattaren fått deltagarnas 

samtycke. När en enkät distribueras personligen leder den till en ökad svarsfrekvens (Billhult 

& Gunnarsson, 2012). Enkätundersökning metoden användes också för att den var 

tidseffektiv, då det var möjligt att dela ut enkäten till deltagarna och samla in data direkt 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Innan enkäten delades ut till deltagarna genomfördes en 

pilotstudie för att testa enkätens utformning och frågornas hanterbarhet. Den genomfördes på 

10 deltagare som ej deltog i den senare huvudstudien. Deltagarna i pilotstudien var 

sjuksköterskestudenter som studerade i termin 5 och deltog i pilotstudien efter ett skolmöte. 

Efter pilotstudien genomfördes stavningsfelkorrigering på enstaka frågor. Enligt 

pilotstudiedeltagarna var frågorna hanterbara och enkla att förstå. Ejlertsson (2014) menar att 

en provundersökning som kallas för pilotstudie behövs för att testa enkätfrågor innan enkäten 

delas ut till deltagarna. Urvalet bestod av 82 potentiella deltagare varav 10 deltagare enbart 

deltog i pilotstudien. Studieförfattaren delade ut 65 enkäter och det var ett externt bortfall på 

10 deltagare som inte alls svarade på enkätfrågorna och lämnade tillbaka enkäten obesvarad 

vid datainsamlingen. Totalt var det 55 deltagare som besvarade enkäten. I besvarade enkäter 

var det interna bortfallet 13 deltagare som inte hade svarat fullständigt på alla enkätfrågorna. 

Studieresultatet baserades på de 55 deltagarnas svar innebärande en svarsfrekvens på 76% 

(55/72). 

Dataanalys  

Statistikprogrammet SPSS version 25.0 IBM Corporation (2017) användes för att analysera 

insamlade data. Svarsalternativen kodades vid datainmatningen i SPSS. Deskriptiv statistik 

användes för att sammanställa materialet. Denna typ av statistik bidrar med en god överblick 

över materialet (Billhult & Gunnarsson 2012).  Deltagarnas svar på de 4 svarsalternativen till 

de 18 enkätfrågorna redovisas deskriptivt i tabell 1 för att ge en överblick på deltagarnas svar. 

Deltagarna som svarade att de följde rutinerna ofta, ibland och aldrig räknades som att de 

hade bristande följsamhet då de inte alltid följde handhygienrutinerna. I resultatet redovisas 

deltagarnas svar i 2 kategorier. Kategori 1: Följer alltid och Kategori 2: Ej alltid följer (se. 

tabell 2,3,4). Kategoriseringen underlättade hanteringen och redovisningen av deltagarnas 

svar i resultatet.  
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Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte samt tillfrågades om samtycke med hjälp av ett 

informationsbrev och informerades att deras svar kommer att behandlas och bevaras 

konfidentiellt (se bilaga 1). Det fanns en risk att deltagarna kunde avidentifierades av 

studieförfattaren vid datainsamlingen och deltagarnas konfidentialitet skulle då inte bevaras. 

För att minska denna risk tillfrågades deltagarna att lägga enkäten slumpmässigt i ett fack i 

samband med datainsamlingen. Innan studien påbörjades söktes forskningsetiskt rådgivande 

hos Etikkommitté sydost efter en etisk egengranskning (se bilaga 3). Studien påbörjades efter 

ett godkännande för att genomföra enkätstudien gavs (se bilaga 4). Vid etikprövning ska 

forskaren ta hänsyn till människliga rättigheter och respekt till människovärden (Olsson & 

Sörensen, 2011). Studieförfattaren respekterade deltagarnas rättigheter att bestämma själva 

för att delta i studien och lämnade betänketid för deltagarna för att säkra deras beslut, vilket 

underlättade deltagarnas självbestämmande. Deltagarna informerades om samtycke via 

informationsbrevet och personligen när enkäten delades ut. Deltagandet var helt frivilligt och 

deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst (se bilaga 1). Personerna som har 

läst och fyllt i enkäten har samtyckt till deltagandet. Närvaron av studieförfattaren skapade en 

möjlighet för deltagarna att ställa frågor om studiens syfte och deras samtycke. 

Studieförfattaren fick en möjlighet att förklara till deltagarna muntligt om hur resultatet av 

studien kan bidra med en viktig kunskap. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska vinsterna av 

en forskningsinsats vara större än riskerna. Riskerna med medverkan berörde den personliga 

integriteten och möjliga olustkänslor av att lämna ut sin eventuella kunskapsbrist inom 

området men nyttoaspekten av att få kännedom om följsamheten till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter bedömdes överväga dessa risker.  

 

Resultat 

Deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner  

Deltagarnas resultat redovisas i fyra delar. Del 1: Deltagarnas svar på alla 18 frågor där 

resultatet på alla svarsalternativ redovisas (se tabell 1). Del 2: Deltagarnas svar om de tvättade 

sina händer med tvål och vatten när dessa var orena och om de använde handskar när det 

fanns risk för kontakt med smittämne (se tabell 2). Del 3: Deltagarnas följsamhet före och 

efter olika arbetsmoment samt om de bytte handskar vid olika arbetsmoment (se tabell 3). Del 
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4: Deltagarnas svar om sina naglar var kortklippta och om händerna var fria från konstgjorda 

material, smycken eller liknande (se tabell 4). 

 

Tabell 1. Deltagarnas svarsresultat på alla 4 svarsalternativ till de 18 frågor där antal deltagare 

redovisas i % (n).   

 Alltid Ofta Ibland Aldrig Bortfall 

1 Jag tvättar händerna med tvål och vatten när de är 

synligt smutsiga eller känns smutsiga 

98 

(54) 

2 

(1) 

- - - 

2 Jag tvättar händerna när de kommer i kontakt med 

smittbärande kroppsvätskor 

95 

(52) 

5  

(3) 

- - - 

3 Jag använder handskar om det finns risk för 

kontakt med smittbärande kroppsvätskor 

91 

(50) 

7  

(4) 

2   

(1) 

- - 

4 Jag byter handskar vid varje arbetsmoment 43 

(23) 

39 

(21) 

18 

(10) 

- 1 

5 Jag desinfekterar händerna direkt före jag tar på 

handskarna 

33 

 (18) 

36 

(20) 

24 

(13) 

7 

 (4) 

- 

6 Jag desinfekterar händerna direkt efter jag tar av 

handskarna 

55 

(30) 

35 

(19) 

10  

(6) 

- - 

7 Jag desinfekterar händerna direkt före patientnära 

kontakt 

43 

(23) 

46 

(25) 

11  

(6) 

-  1 

8 Jag desinfekterar händerna direkt efter patientnära 

kontakt 

69 

(38) 

31 

(17) 

- -  

9 Jag desinfekterar efter jag har tvättat händerna 41 

(22) 

44 

(24) 

13  

(7) 

2  

(1) 

1 

10 Jag desinfekterar händerna före hantering av mat 50 

(27) 

28 

(15) 

18 

(10) 

4  

(2) 

1 

11 Jag desinfekterar händerna före hantering av 

läkemedel 

37 

(20) 

28 

(15) 

22 

(12) 

13  

(7) 

1 

12 Jag desinfekterar händerna före ett arbetsmoment 

där renhetsgrad ska behållas 

75 

(40) 

19 

(10) 

4  

(2) 

2  

(1) 

2 

13 Jag desinfekterar händerna efter hantering av mat 30 

(16) 

22 

(12) 

35 

(19) 

13  

(7) 

1 
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14 Jag desinfekterar händerna efter hantering av 

läkemedel 

22 

(12) 

35 

(19) 

32 

(17) 

11  

(6) 

1 

15 Jag desinfekterar händerna efter ett arbetsmoment 

där renhetsgrad ska behållas 

70 

(38) 

30 

(16) 

- - 1 

16 Mina naglar är kortklippta när jag jobbar inom 

sjukvården 

76 

(41) 

20 

(11) 

2  

(1) 

2  

(1) 

1 

17 Mina händer och underarmar är fria från smycken, 

bandage, klockor, stödskenor och förband när jag 

jobbar inom sjukvården 

94 

(51) 

2 

(1) 

2  

(1) 

2 

(1) 

1 

18 Mina naglar är fria från konstgjorda materiel som 

konstgjorda naglar och nagellack 

94 

(51) 

2  

(1) 

2  

(1) 

2  

(1) 

1 

 

 

Deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner varierade mellan olika arbetsmoment. 

Resultatet visade att följsamheten hos deltagarna var väldigt hög vid arbetsmoment där det 

fanns risk för kontakt med kroppsvätskor eller när händerna kom i kontakt med 

kroppsvätskor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

I tabell 2 redovisas att 98% av deltagarna alltid tvättade sina händer med tvål och vatten när 

de var synligt smutsiga och 95% när händerna kom i kontakt med smittbärande 

kroppsvätskor. När det fanns risk för kontakt med smittbärande kroppsvätskor använde 91% 

av deltagarna alltid handskar.  

 

Tabell 2. Deltagarnas svar om sin följsamhet till handtvätt och bruk av 

handskar när händerna var synligt orena och om det fanns risk för 

kontakt med smittämne redovisas i % (n). 

  Följer 

alltid  

Ej alltid 

följer 

Handtvätt 

med tvål och 

vatten 

När de är synligt smutsiga  98 (54) 2 (1) 

När de kommer i kontakt med 

smittbärande kroppsvätskor 

95 (52) 5 (3) 

Bruk av 

handskar 

Vid risk för kontakt med 

smittbärande kroppsvätskor 

91 (50) 9 (5) 
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I tabell 3 redovisas antal deltagare som alltid följde handhygienrutinerna före och efter olika 

arbetsmoment respektive de som inte gjorde det. Majoriteten av deltagarna hade bristande 

följsamhet till handhygienrutinerna där mindre än 50% av deltagarna alltid följde 

handhygienrutinerna och det var vid arbetsmomenten som innefattade handdesinfektion efter 

mathantering 33%, efter läkemedelshantering 22%, före handskarna tas på 33%, före 

läkemedelshantering 37% samt före patientnära kontakt 43%. Det redovisas även att det var 

43 % av deltagarna som alltid bytte handskar vid varje arbetsmoment vilket också var mindre 

Tabell 3: Deltagarnas svar om sin följsamhet till handhygienrutinerna före 

och efter olika arbetsmoment redovisas i % (n) 

  Följer 
alltid 

 Ej alltid 
följer 

Antal 
Bortfall 

Byter handskar Vid varje 
arbetsmoment 

43 (23) 57 (31) 1 

 
Bruk av 

handskar och 
handdesinfektion 

före ett 
arbetsmoment 

Desinfektion före 
handskarna tas på 

33 (18) 67 (37) - 

Desinfektion före 
patientnära kontakt 

43 (23) 57 (31) 1 

Desinfektion före 
mathantering 

50 (27) 50 (27) 1 

Desinfektion före 
läkemedelshantering 

37 (20) 63 (34) 1 

Desinfektion före ett 
arbetsmoment där 
renhetsgrad ska 
behålls 

75 (40) 25 (13) 2 

 
Bruk av 
handskar och 
handdesinfektion 
efter ett 
arbetsmoment 

Desinfektion efter 
handskarna tas av 

55 (30) 45 (25) - 

Desinfekterar efter 
patientnära kontakt 

69 (38) 31 (17) - 

Desinfekterar efter 
handtvättning 

41 (22) 59 (32) 1 

Desinfekterar efter 
mathantering 

30 (16) 70 (38) 1 

Desinfekterar efter 
läkemedelshantering 

22 (12) 78 (42) 1 

Desinfekterar efter 
ett arbetsmoment 
där renhetsgrad ska 
behållas 

70 (38) 30 (16) 1 
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än 50%. Andelen deltagare som alltid desinfekterade sina händer efter läkemedelshantering 

var 22% vilket var det moment som hade den lägsta följsamheten till handhygienrutiner före 

och efter olika arbetsmoment. Den högsta följsamheten till handhygienrutiner före och efter 

olika arbetsmoment var före hantering av rent gods där 75% alltid desinfekterade händerna.                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
I tabell 4 redovisas deltagarnas svar på de sista tre frågorna från enkäten. Det var 76% av 

deltagarna som alltid jobbade med kortklippta naglar och 94% av deltagarna vars naglar alltid 

var fria från konstgjorda material. Deltagarnas händer och underarmar var alltid fria från 

smycken, bandage, klockor, stödskenor och förband hos 94%.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Studien är en kvantitativ studie som bygger på 18 slutna egenkonstruerade enkätfrågor. En 

enkätstudie är den vanligaste metoden i en kvantitativ studie men den är inte lika flexibel som 

till exempel en kvalitativstudie. Det är inte alltid möjligt att ställa följdfrågor vid en 

enkätstudie däremot ger den möjligheten att nå en större grupp av människor och ställa exakt 

likadana frågor på exakt samma sätt vilket leder till en ökad möjlighet att få syftet i den 

aktuella undersökningen besvarat (Kristensson ,2014). En nackdel är att det är också svårt att 

ändra eller modifiera frågorna efter det att enkäten delats ut och på grund av detta är det 

viktigt att konstruera tydliga och konkreta frågor. Otydliga enkätfrågor ökar risken för 

missförstånd hos deltagarna (Kristensson ,2014). För att motverka detta genomfördes en 

pilotstudie med 10 deltagare innan enkäten delades ut till studiepopulationen och erfarenheter 

Tabell 4: Deltagarnas svar om sina naglar var kortklippta och om 

händerna var fria från konstgjorda materiel eller liknande vid ett 

arbetsmoment redovisades i % (n) 

  Alltid 
följer 

Ej 
alltid 
följer 

Bortfall 

 
Naglar 

Jobbar med kortklippta 
naglar 

 76 
(41) 

24 
(13) 

1  

Är fria från nagellack och 
konstgjorda naglar 

94 
(51)  

6 
(3) 

1 

Händer 
och 
underarmar 

 Är fria från Smycken, 
bandage, klockor, 
stödskenor & förband 

94 
(51) 

6 
(3) 

1 
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från piloten ledde till mindre modifieringar av enkätfrågorna. När deltagarna svarade på 

enkätfrågorna bedömde de sin egen följsamhet till handhygienrutiner. Enligt Polit och Beck 

(2017) brukar människor som begärs att göra en självrapportering om sig själva rapportera att 

de alltid utför ett arbete på ett bra sätt. Så det kan vara svårt att veta om deltagarna som deltog 

i denna studien hade varit helt ärliga när de besvarade frågorna men resultatet gav ändå en 

tydlig bild om deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner och det framkom de facto brister i 

följsamheten.  

 

Syftet i den genomförda studien var att undersöka sjuksköterskestudenters följsamhet till 

handhygienrutiner i sista året av sin grundutbildning och en större mängd av data skulle 

samlas in inom en kort tid vilket kan vara omöjligt till exempel vid en intervjustudie. 

Studieförfattaren fick genom en enkätstudie möjligheten att snabbt nå ett större antal deltagare 

och samla in en datamängd som kunde användas för att undersöka deltagarnas följsamhet till 

handhygienrutiner. Billhult och Gunnarsson (2012) påstår att målet med en enkätstudie är att 

få så många deltagare som möjlig på en kort tid vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) 

anses vara tidseffektivt.  

 

Det var tydligt planerat vilken grupp som skulle undersökas och svara på forskningsfrågan 

vilket är viktigt vid en planering av en kvantitativ studiedesign (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Populationen i denna studie var sjuksköterskestudenter som studerar i sista året av sin 

grundutbildning i alla län. Dock kan representativiteten av urvalet i denna studien anses vara 

låg eftersom urvalet bara består av 82 deltagare vilka samtliga deltagare befann sig i ett visst 

län. Detta kan göra det svårt att generalisera för sjuksköterskestudenter som studerar i andra 

län. Vårdförbundet (2016) menar att (VFU) verksamhetsförlagda utbildningen skiljer sig från 

län till län. Den varierar mellan olika högskolor och universitet. På grund av detta kan 

representativiteten av deltagarna uppfattas vara låg men eftersom regelverk för hygienrutiner 

och föreskrifter vilar på nationella och internationella rekommendationer bedöms denna del 

av VFU momenten vara generella oavsett utbildningsort. Att deltagarna som besvarat 

enkäterna varit ute i VFU i fyra omgångar och erhållit teoretisk undervisning inom området 

talar också för resultatens generaliserbarhet eftersom de från olika miljöer fått intryck kring 

hygienrutiner. Enkätfrågorna delades ut personligen till deltagarna vilket bidrog till den höga 

svarsfrekvensen 55/72 = 76%. En svarsfrekvens som är mer än 70 – 75 % räknas som en hög 

frekvens (Billhult & Gunnarsson, 2012).  
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Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är en vetenskap i sig att konstruera en egen enkät. 

Det rekommenderas att använda validerade frågeformulär som redan finns i andra studier som 

genomförts tidigare. Det hittades inte en redan konstruerad enkät som bedömdes kunna passa 

just till denna studien och på grund av detta valde studieförfattaren att konstruera sin egen 

enkät.  Billhult och Gunnarsson (2012) menar att fördelen med att använda egenkonstruerade 

enkätfrågor är att forskaren kan få ett säkert svar som besvarar studiens syfte. En annan fördel 

är att forskaren kan bestämma antalet frågor i enkäten. Författaren av denna studie valde att 

ha pappersenkät vilket enligt Eliasson (2013) skapar möjlighet för forskaren att informera 

deltagarna när de ska lämna in svaret eftersom forskaren finns på plats. Några deltagare vill 

kanske veta mer om studien eller om resultatet. Därför forskaren lämnade sina 

kontaktuppgifter tillsammans med frågeformuläret vid datainsamlingen.  

 

Deltagarna besvarade enkäten och lämnade den direkt till studieförfattaren. För att inte stressa 

deltagarna gav studieförfattaren möjligheten för deltagarna att lämna in enkäten när de kände 

sig klara. Kristensson (2014) menar att känslan av att ha tidspress kan göra att deltagarna 

svarar hastigt och risken att få ett fel resultat ökar. Studieförfattaren studerar i samma termin 

som deltagarna och när studieförfattaren förklarade studiens syfte tyckte deltagarna att 

studiesyftet var viktigt och ville medverka i studien vilket bidrog till den höga 

svarsfrekvensen. Enligt Eliasson (2013) att beskriva om syftet av en studie uppmuntrar 

deltagarna att delta i en studie för att detta visar deltagarna hur betydelsefullt deras svar är för 

undersökningen. 

 

Enkätens utformning och svarsalternativ anpassades för att snabbt få in användbara data. 

Deltagarna tog ställning genom att välja olika svarsalternativ när de svarade på enkätens 

slutna frågor. En styrka med denna studie var att samtliga frågor var slutna och hade fyra 

svarsalternativ. Det fanns en risk att deltagarna skulle skriva långa svar om enkäten innehöll 

öppna frågor vilket enligt Kristensson (2014) skulle påverka dataanalysen. Däremot kunde 

öppna frågor användas som komplement till slutna frågor när deltagarna har svårighet att ta 

ställning det vill säga när inget svarsalternativ passar. Kristensson (2014) skriver även att en 

fråga med minst tre svarsalternativ kallas för flersvarsfråga. Att ha bara tre svarsalternativ 

ökar risken att deltagarna väljer svarsalternativet som finns i mitten så för att undvika detta 

användes fyra svarsalternativ i denna studie.  
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Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner var låg i flera 

arbetsmoment. Resultatet på deltagarnas svar visade att de hade högst följsamhet vid handtvätt 

med tvål och vatten när händerna kändes smutsiga eller kom i kontakt med smittbärande 

vätskor. Detta kan bero på att deltagarna troligen var medvetna om smittrisken av 

mikroorganismer om de genomförde omvårdnadsarbetet med orena händer. Ett liknande 

resultat redovisades av Gül, Üstundag och Zengin (2011) i sin studie att sjuksköterskestudenter 

hade hög följsamhet när deras händer kom i kontakt med smittämne. De Alwis et al. (2012) 

skriver att handtvätt med tvål och vatten är en grundläggande metod som kan förebygga 

smittspridning av mikroorganismer. Eftersom orena händer är den vanligaste smittkällan för 

infektion minskar spridningen av smittämne bland patienter och personal genom handtvätt med 

tvål och vatten.  

 

Majoriteten av deltagarna i denna studie utförde handhygienrutiner efter de hade tagit av sig 

handskarna. Den höga följsamheten kan förmodligen bero på att deltagarna kom i direktkontakt 

med kroppsvätskor och det ledde till viljan av att tvätta händerna efter handskarna togs av. 

Däremot visade det sig i en studie av Ariyarathne, Gunasekare, Weerasekara, Kottahachi. 

Kudavidanage och Feranando (2013) att sjuksköterskestudenter som deltog i studien använde 

bara handskar och inte tvättade sina händer. Sjuksköterskestudenterna ansåg att användning av 

handskar kunde ersätta handtvättning. Ghalya och Ibrahim (2014) menar att orsaken kan vara 

att sjuksköterskestudenterna inte hade tillräcklig förståelse om betydelsen av handtvätt efter 

användning av handskar. Däremot visade deltagarna i den här studien att de hade tillräckligt 

förståelse om betydelsen av handtvätt efter användning av handskar.  

 

I den här studien framkom att endast 23 av 55 deltagare alltid bytte handskar mellan varje 

arbetsmoment vilket ansågs att vara en låg följsamhet. Gül, Üstundag och Zengin (2011) skriver 

att sjuksköterskestudenter bör ha kunskap om i vilka förhållanden handskar ska användas och 

bytas och baserat på deltagarnas erfarenhet av 5 terminers studier och fyra olika miljöer med 

VFU borde deltagarna erhållit den kunskapen.  

 

 Det framkom i resultatet att 43% av deltagarna alltid desinfekterade händerna före patientnära 

kontakt och 69% desinfekterade alltid händerna efter patientnära kontakt. En anledning till detta 

skulle kunna vara att deltagarna främst ville skydda sig själva än patienterna. Detta kunde även 

bero på att deltagarna ännu inte hade utvecklat ett kritiskt tänkande gällande 
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handhygienrutinernas syfte med att skydda patienten (Bergamini, Cucchi, Stefanati, Cavallaro 

& Gabutti, 2009). Det fanns vårdpersonal som inte ansåg att deras händer kunde vara 

smittbärare innan de utförde ett omvårdnadsarbete, vilket var anledningen till att de inte alltid 

desinfekterade händerna före ett arbetsmoment (Korniewicz och EI-Masri, 2010). Deltagarna i 

den här studien kommer att jobba som sjuksköterskor i framtiden. Om ingen åtgärd tas för att 

förbättra deras följsamhet finns det en ökad risk att de ska fortsätta med att genomföra ett 

omvårdnadsarbete med bristande följsamhet vilket sätter patientenssäkerheten på spel. Olika 

åtgärder som till exempel en utbildning om betydelsen av en god handhygien före en patientnära 

kontakt bidrar till en ökad patientsäkerhet (WHO,2009).  

 

Att i princip samtliga deltagare hade kortklippta naglar och sina händer var fria från konstgjorda 

material och liknande visade en mycket hög följsamhet till denna del av hygienrutinerna. 

Deltagarna i denna studie hade därmed troligen en ökad förståelse om att långa naglar och 

bärandet av konstgjorda materiel kan sprida mikroorganismer. Att en så stor del av deltagarna 

hade denna följsamhet i detta sammanhang talar emot att brister i kunskap skulle ligga bakom 

bristande följsamhet i alla delar av hygienrutiner. En studie av Aiello, Malinis, Knaoo och 

Mody, (2009) visade att sjuksköterskor som hade kunskap om hur långa och konstgjorda naglar 

kan vara smittbärare alltid klippte naglarna och använde inte konstgjorda naglar. Däremot 

rapporterades en låg följsamhet i en studie av Gould och Drey, (2013) där 61% av 

sjuksköterskestudenterna bar ringar och 60% hade färgade konstgjorda naglar under arbetstid.  

 

Resultatet i den här studien visade en bristande följsamhet till handhygienrutiner i flera 

arbetsmoment hos deltagarna som studerar i sista året av sin sjuksköterskegrundutbildning. 

Utförandet av det praktiska arbetet hos sjuksköterskestudenter under VFU kan påverkas av 

olika faktorer som tidsbrist, handledarenskompetens, stöd från skolan och brist på daglig 

reflektion med sina handledare (Vårdförbundet, 2016). Dessa faktorerna kan möjligtvis gälla 

för den låga följsamheten i flera arbetsmoment hos deltagarna i denna studien, det vill säga 

deltagarna hade kanske gått med en handledare som inte genomförde en daglig reflektion och 

rättade inte dem när de inte var noggranna men sin handhygien eller deltagarna hade varit på 

en stressig avdelning och hann inte utföra en god handhygien på grund av tidsbrist under VFU 

perioden. 
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All vårdpersonal är ansvarig att skydda alla patienter från vårdskador såsom spridningen av 

VRI. Ett omvårdnadsarbete som genomförs med en god handhygien bidrar till en ökad 

patientsäkerhet. Det är en indikator av en säker vård med hög kvalité. Spridningen av skadliga 

mikroorganismer skadar patienternas hälsa och dröjer tillfrisknandeprocessen som i sin tur leder 

till en ökad sjukvårdskostnad (WHO,2009). En förbättringsåtgärd nämnes i en studie, som 

genomfördes i Turkiet, som skulle kunna utföras för att öka en god följsamhet. Enligt studien 

kunde handhygien följsamhet förbättras genom att tydliggöra reglerna om förbudet av att bära 

konstgjorda naglar och smycken under arbetstid (Gül, Üstundag & Zengin, 2011). 

Benägenheten av att följa handhygienrutiner ökar hos vårdpersonal när det finns skyltar i varje 

plats som påminner om betydelsen av en god handhygien och lätt tillgänglighet av handskar, 

desinfektionsmedel, pappershanddukar och handfat i arbetsmiljön leder till en god följsamhet 

(Ariyarathne et al., 2013). Otillräcklig kunskap om betydelsen av en god följsamhet till 

handhygienrutiner påverkar omvårdnadsarbetet negativt och sätter patientenssäkerheten i risk. 

Sjuksköterskor med bristande kunskap tar inte sin tid att följa handhygienrutinerna noggrant. 

En utbildning som fokuserar på att förbättra följsamheten till handhygienrutiner behövs för att 

förebygga spridningen av VRI inom omvårdnadsarbete i sjukvården (Mevlude et al. 2016). 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar en delvis bristande följsamhet bland deltagarna som deltog i studien. 

Deltagarnas följsamhet till handhygienrutiner varierade kraftigt före och efter olika 

omvårdnadsmoment.  Majoriteten av deltagarna hade bara en god följsamhet om det fanns 

risk för kontakt med smittämne och hade kortklippta naglar samt att deras händer var fria från 

konstgjorda material. En låg följsamhet till handhygienrutiner kan sätta patienternas säkerhet i 

risk och tillämpningen av en säker vård förhindras. Ytterligare forskning för att ta reda på 

bakomliggande faktorer som kan påverka följsamheten till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter i sista året av sin grundutbildning behövs. Resultatet på framtida 

forskningarna kan vara av nytta för att ta reda på bakomliggande faktorerna som förhindrar 

tillämpningen av en god handhygien. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

En enkätundersökning om följsamhet till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter i sista året av sin grundutbildning. 

Händerna är den vanligaste smittkällan inom vården eftersom de kommer i kontakt med 

material och patienter. Mikroorganismer som orsakar sjukdomar sprids av orena händer. I 

Sverige drabbas cirka 65 000 personer av vårdrelaterade infektioner (VRI) under sin 

sjukhusvistelse. 107 000 kronor spenderas i genomsnitt av den svenska sjukvården på grund 

av en VRI.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskestudenter har kunskap om betydelsen av handhygien och hur en 

god handhygien förebygger spridningen av smittbärande mikroorganismer. Det är 

sjuksköterskans ansvar att bedriva ett omvårdnadsarbete med en hög patientsäkerhet.  

Syftet med studien var att undersöka följsamheten till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter som studerar i sista året av sin grundutbildning. Det är frivilligt att 

delta i enkätundersökningen och när ni fyller i och lämnar enkäten tolkas det som ett 

samtycke till deltagandet. Dina svar kommer att behandlas och bevaras konfidentiellt.  

Deltagarna kommer inte att identifieras. Dataanalysen ska genomföras med hjälp av SPSS. 

Resultatet kommer att presenteras i examensarbetet och publiceras i DiVA.  

 

Jag som genomför undersökningen heter Mahlet Tekahun Basha. Jag studerar i sista året av 

sjuksköterskeprogrammet. Jag skriver ett examensarbete som ska genomföras med hjälp 

denna enkätstudie. Vid övriga frågor eller funderingar hör gärna av er. 

2018-02-21 

 
  
 
 
 
Studerande  Handledare 
Mahlet Tekahun Basha                                            Nnnnnn Nnnnnnnnn, Professor i Psykologi 
Telefonnummer: 0707xxxxxx                              Telefonnummer: 0703xxxxxx  
Mail address: mahletekahun@yahoo.com             Mail address: nnnnnnnnnnnnnnn@nnn 
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Bilaga 2 Enkät  

 

 

Handtvätt med tvål och vatten 

1. Jag tvättar händerna med tvål och vatten när de är synligt smutsiga eller känns 

smutsiga.  

                    Alltid              Ofta                   Ibland                Aldrig  

2. Jag tvättar händerna när de kommer i kontakt med smittbärande kroppsvätskor.  

                   Alltid             Ofta                    Ibland                Aldrig  

                                          

 

 Bruk av handskar 

3. Jag använder handskar om det finns risk för kontakt med smittbärande kroppsvätskor.  

Alltid                 Ofta                     Ibland                Aldrig  

4. Jag byter handskar vid varje arbetsmoment.  

                Alltid                   Ofta                     Ibland                  Aldrig 

5. Jag desinfekterar händerna direkt före jag tar på handskarna.  

                 Alltid                    Ofta                      Ibland                  Aldrig 

6. Jag desinfekterar händerna direkt efter jag tar av handskarna.  

Alltid                    Ofta                        Ibland                 Aldrig 

 

                                     Handdesinfektion 

7. Jag desinfekterar händerna direkt före patientnära kontakt. 

               Alltid                  Ofta                Ibland                Aldrig  

8. Jag desinfekterar händerna direkt efter patientnära kontakt. 

              Alltid               Ofta                 Ibland                Aldrig 

9. Jag desinfekterar efter jag har tvättat händerna. 

                 Alltid                 Ofta               Ibland                Aldrig  

10. Jag desinfekterar händerna före hantering av mat.  

                  Alltid                Ofta              Ibland                Aldrig 

11. Jag desinfekterar händerna före hantering av läkemedel. 

                   Alltid                 Ofta               Ibland               Aldrig  



28 
 

12. Jag desinfekterar händerna före ett arbetsmoment där renhetsgrad ska behållas.  

                     Alltid                 Ofta                Ibland                Aldrig  

13. Jag desinfekterar händerna efter hantering av mat.  

               Alltid                   Ofta                Ibland               Aldrig 

14. Jag desinfekterar händerna efter hantering av läkemedel. 

 

Alltid                   Ofta                  Ibland              Aldrig 

15. Jag desinfekterar händerna efter ett arbetsmoment där renhetsgrad ska behållas. 

                   Alltid                    Ofta                  Ibland               Aldrig 

                                        

                                                 

Händerna 

16. Mina naglar är kortklippta när jag jobbar inom sjukvården. 

                  Alltid                     Ofta                  Ibland              Aldrig 

17. Mina händer och underarmar är fria från smycken, bandage, klockor, stödskenor och 

förband när jag jobbar inom sjukvården. 

                   Alltid                    Ofta                    Ibland           Aldrig 

18. Mina naglar är fria från konstgjorda materiel som konstgjorda naglar och nagellack. 

                  Alltid                     Ofta                   Ibland           Aldrig 

 

 
                 Tack för din medverkan! 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

Bilaga 3 Etisk egengranskning 
 
 

 

 
 
 
 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 
personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 
förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt 
att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart 
framgår. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) 

X   
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Bilaga 4 Intyg 
 
 

 
2018-03-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: Syftet med studien är att undersöka följsamheten till handhygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter i termin fem. 
 

Härmed intygas att Mahlet Tekahun Basha, student vid sjuksköterskeprogrammet, BTH 

har tillåtelse att genomföra enkätstudie med syften att undersöka följsamheten till 

handhygienrutiner hos sjuksköterskestudenter i termin fem vid institutionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Anderberg, proprefekt  
Blekinge Tekniska Högskola 
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