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SAMMANFATTNING 
Rätt utförd handhygien är en av de enklaste, mest betydelsefulla och minst kostsamma 
metoder för att minska spridning av vårdrelaterade infektioner, VRI. Trots omfattande 
kampanjer för förbättrad handhygien över hela världen för att förhindra VRI är det svårt att 
uppnå full följsamhet till rekommenderade riktlinjer. Syftet med denna litteraturstudie var att 
belysa attityder som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet av 
rekommenderade riktlinjer för handhygien på sjukhus. Litteraturstudien baseras på nio 
vetenskapliga artiklar som analyserats enligt Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Artiklarna har granskats och kvalitetsbedömts utifrån Willman, Stolz och 
Bahtsevanis (2011) bedömningsmall. Social påverkan genom attityder och beteenden, visar 
sig ha stor betydelse för hur dessa handhygienriktlinjer följs. Det framkom också resultat om 
hur handhygien värderas i förhållande till andra färdigheter där det ansågs som ”sunt förnuft” 
och inte som en konkret kunskap. Denna information kan vara av betydelse för att uppnå en 
förbättrad handhygien i framtiden.  

Nyckelord 
Attitude, compliance, hand hygiene, handwashing, health care personell och nurse´s role. 
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INTRODUKTION 
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] görs två gånger per år nationella 
mätningar av basala hygienrutiner inom sjukvården (SKL, 2007). Exempel på två av de 
moment som mäts är korrekt handdesinfektion och korrekt användning av handske. Målet är 
100 procents följsamhet i alla observationsmoment, vilket är svårt att uppnå. Ett moment med 
låg följsamheteten är desinfektion av händer före patientnära arbete, där följsamheten var 70 
% i Blekinge hösten 2010 och i hela riket 72% (SKL, 2010a). Som en uppföljning av hur 
riktlinjer i basala hygienrutiner följs, utförs även denna mätning lokalt på Blekingesjukhusen 
en gång per månad enligt Socialstyrelsens [SOS] rekommendationer. Detta i ett försök att 
motivera vårdpersonal till förbättrad handhygien (World Health Organization [WHO], 2010). 
Lägst följsamhet uppnår handdesinfektion innan påtagning av handske. I Socialstyrelsens 
rekommendationer står det att handdesinfektion ska utföras innan handske tas på (SOS, 2007). 
Det som framkommer är att det finns brister i följsamhet av rekommenderade 
handhygienrutiner (SKL, 2010a). Genom min roll som hygienombud har ett intresse väckts 
för att förstå varför endast 70 % av vårdpersonalen i Blekinge följer rekommenderade 
riktlinjerna för handhygien. För detta behövs kunskap om vilka förhållanden som kan påverka 
bristen till följsamhet. 

BAKGRUND  

Riktlinjer 
Genom att inte följa Socialstyrelsens riktlinjer, utsätts patienter för en onödig risk att smittas 
av VRI. Enligt Burke (2003) drabbas en av tio patienter inom somatisk akutvård av en eller 
flera vårdrelaterade infektioner och i Sverige är det den vanligaste anledningen till vårdskada, 
som anmäls till Landstingens försäkringsbolag (SKL, 2007). Även vid enkla 
omvårdnadssituationer, som sårvård, kan bakterier komma in och orsaka spridning av 
mikroorganismer med svåra infektioner som följd. Ur patientsäkerhetssynpunkt utgör det ett 
problem och enligt Sax, Allegranzi, Larson, Boyce och Pittet, (2007) beskrivs vårdrelaterade 
infektioner, som en bidragande orsak till lidande och förlängd sjukhusvistelse och som också 
kan medföra för tidig död. Enligt Hedin (2006) kommer det att behövas effektiva vårdinsatser 
i framtiden för att motverka spridning av resistenta bakteriestammar, där inlärning av bra 
handhygienrutiner är en förutsättning.  

År 2005 inledde WHO en global kampanj, ”clean care is safe care”, där riktlinjer för bra 
handhygien togs fram för att bekämpa VRI (Whitby et al., 2007). Ett skärpt hygienansvar för 
vårdgivarna tillkom den första juli 2006, genom ett tillägg i Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL, 
och i Smittskyddslagen. För att undvika VRI ska kraven på god handhygien uppfyllas, det vill 
säga att man ska arbeta efter rekommenderade handhygienriktlinjer (SOS, 2007). Enligt 
Malmqvist och Lundh (2005) innebär god handhygien rengöring av händer genom handtvätt 
med tvål och vatten eller via alkoholbaserade desinfektionslösningar. Almås (2001) menar att 
syftet med handhygien är att avlägsna ämnen och mikroorganismer som kan vara 
sjukdomsframkallande. För att uppnå önskad antibakteriell effekt, enligt Socialstyrelsen 
(2006), används främst alkohol blandat med vatten i olika styrkor. Tillsats av tvåprocentig 
glycerol har en mjukgörande effekt och gör att torra hudpartiklar och bakterier inte faller av 
från personalens händer. Målet med handdesinfektionen är att minska den transienta 
hudfloran, mikroorganismer som tillfälligt förorenar personalens händer, och därmed minska 
smittspridning. God handhygien är en förutsättning för att lyckas, eftersom händer utgör den 
största smittspridningsvägen (SKL, 2007). 
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Hygienrekommendationer 
Målet med grundläggande hygienrutiner är att uppnå en större trygghet för patienter, vilket 
betyder att vårdpersonal som har direktkontakt med patient, ska arbeta efter givna 
rekommendationer beskrivna i Socialstyrelsens Författningssamling, 2007:19 (SOS, 2007). 

Arbetskläder ska vara kortärmade och bytas dagligen. Håret ska vara kort 
eller uppsatt. 

Händer och underarmar ska vara fria från smycken och armbandsur. 

Händer desinfekteras före och efter all kontakt med patient eller 
patientens säng. 

Om händer är synligt smutsiga eller vid gastroenterit utbrott ska 
händerna alltid tvättas med tvål och vatten. Efter handtvätt ska händerna 
torka innan desinfektion påbörjas. 

Engångsförkläde och skyddshandskar för engångsbruk används vid 
arbetsmoment där det finns risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat 
biologiskt material. 

Händer desinfekteras före och efter användning av handskar. De ska torka 
innan handskpåtagning. 

Skyddshandskar ska tas av direkt efter användning och ska bytas mellan 
olika arbetsmoment. 

Vid handtvätt ska, enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2006), händerna tvättas noga 
eftersom fingertoppar och tumme ofta missas. För att undvika utspädning och för att uppnå en 
bra antibakteriell effekt av handdesinfektion ska händerna vara torra när desinfektionen 
påbörjas. Medlet ska gnidas in tills alkoholen dunstar och händerna känns torra. Eftersom 
alkohol inte är effektivt som rengöringsmedel ska synlig smuts avlägsnas med tvål och vatten. 
Naglar ska vara kortklippta och väl rengjorda, då det under naglarna uppmäts den tätaste 
bakterietillväxten på handen. Lösnaglar utgör en utmärkt grogrund för bakterier och ska inte 
användas av vårdpersonal, som kommer i direktkontakt med patienter. Klockor, ringar och 
smycken samlar mikroorganismer och förhindrar en god handhygien. Under klockor och 
ringar bildas en fuktig miljö där bakterier trivs och växer i antal. Fuktiga händer överför 
betydligt fler bakterier än torra (a.a.). Enligt Tampus och Widmer (2004) är rätt utförd 
handhygien en av de enklaste, mest betydelsefulla och minst kostsamma medlen för att 
motverka spridning av VRI. 

Smittspridning via händer 
Smittspridning kan ske på många olika sätt. Via händer sprids mikroorganismer inom vården 
genom direkt eller indirekt kontaktsmitta mellan personal, patient och föremål. Direkt 
kontaktsmitta innebär att smitta överförs från person till person, medan indirekt kontaktsmitta 
betyder att mikroorganismer överförs från en infektionskälla till en mottaglig vävnad, via ett 
mellanled (SOS, 2006). En vanlig indirekt kontaktväg inom sjukvården är vårdpersonalens 
händer. Andra vanliga indirekta kontaktvägar är via instrument eller andra föremål, som till 
exempel dörrhandtag (Ericson & Ericson, 2009). Enligt McLaughlin och Walsh (2011) sprids 
mikroorganismer via ytor såsom sänggrindar, tangentbord och handkontroller, som när de 
vidrörs av vårdarbetare kan föra mikroorganismer vidare till andra ytor eller patienter. Även 
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Bures, Fishbain, Uyehara, Parker och Berg (2000) visar på kolonisation av både MRSA, 
metacillinresistenta staphylococcus aureus, och enterokocker på tangentbord och 
datorutrustning samt kranar. Också Neely et al. (2005) visar på datorers tangentbord, som en 
potentiell risk att sprida VRI.  

Hur länge smittan kan finnas kvar på ytor och föremål beror på mikroorganismen och dess 
egenskaper. Tarmbakterier överlever i cirka en timme, stafylokocker i någon vecka och 
rotavirus samt Hepatit B i några månader (SOS, 2006). En ökning av tekniska hjälpmedel, 
liksom ambulerande personal, gör möjligheten för spridning av mikroorganismer enklare 
(Stordalen, 1999). Trots faran av kontaminerade föremål, verkar denna kunskap inte 
tillräckligt utbredd bland vårdarbetare. Det bör därför eftersträvas att de ska förstå riskerna 
när de vidrör ytor och föremål för att sedan vidröra patienter (McLaughlin & Walsh, 2011).  

Följsamhet till handdesinfektion och handske 
Dålig följsamhet för rekommenderade riktlinjer gällande hygienrutiner är ett återkommande 
problem bland hälso- och sjukvårdspersonal (Beggs et al., 2006; Gould, Drey, Moralejo, 
Grimshaw & Chudleigh, 2008). En studie visar att intensivvårdssjuksköterskor och erfarna 
sjuksköterskor, som arbetat mer än tre år, följde rekommenderade handhygienrutiner sämre än 
de som var nyutexaminerade (Karabay et al., 2005). I en nationell satsning och för att få en 
uppfattning om hur vårdpersonal i Sverige tillämpar givna hygienrekommendationer, mäts 
följsamhet till basala hygienriktlinjer två gånger per år. Mätningarna utförs som 
observationsstudier och syftet är en ökad patientsäkerhet. Med följsamhet avses hur befintliga 
riktlinjer och rekommendationer efterföljs (SKL, 2010b).  

En anledning till bristande följsamhet som beskrivs är uppkomst av hudproblem. Vid studier 
av sjuksköterskor, uppgav mer än 70 procent att de led av hudirritation i samband med 
upprepad handhygien. Av dessa upplevde många att spritdesinfektion orsakade mer 
hudproblem än handtvätt. Detta fenomen förklaras genom upplevelsen av en brännande 
känsla orsakad av handsprit då huden redan är skadad. Tvärtom har alkoholbaserade 
produkter visat sig skonsammare mot huden i flera undersökningar, vilka också visar på 
handsprit som effektivare än handtvätt som desinfektionsmedel. Handdesinfektion tar 
dessutom mindre tid, 15-30 sekunder, medan en regelmässig handtvätt tar upp till 2 minuter. 
Enligt dessa studier orsakar handsprit mindre hudirritation och sprickor i huden (Kampf & 
Löffler, 2010; Tampus & Widmer, 2004).  

Handskar ska användas då risk för kontakt med kroppsvätskor föreligger, eftersom dessa ofta 
innehåller stora mängder bakterier. Mängden mikroorganismer kan vara så stor att 
handdesinfektion inte klarar av att avdöda dem tillräckligt effektivt (SOS, 2006).). En studie 
har visat att vårdpersonal som bär handskar, är mer benägna att tvätta och desinficera 
händerna efter patientkontakt än före. De som använder handskar, utför också 
handdesinfektion oftare, men följer inte anvisningar vid kontakt med kroppsvätskor, då de 
utför flera åtgärder på samma patient (Kim, Roghmann, Perencevich & Harris, 2003). 
Felaktigt bruk av handskar är ett problem inom vården. Det som ses är att handskar inte byts 
vid kontakt mellan olika patienter. Det förekommer också att handskar inte används vid 
direktkontakt med blod och sekret samt att desinfektion av händerna uteblir (Girou et al., 
2004; Sacar et al., 2006). Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2006) ska handskar bytas 
mellan rena och smutsiga arbetsmoment, annars kan rena rutiner lätt bli smutsiga rutiner. 
Handskar påverkas av slitage och kemikalier, även alkohol. De bör bytas ofta och 
handdesinfektion ska utföras före och efter handskbyte (SOS, 2006). Studier har visat att 
undersökningshandskar inte ger fullgott skydd mot mikroorganismer, då upp till 30 procent av 
patienters flora av mikroorganismer har uppmäts på vårdares händer, trots att de bar handskar. 
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Därför behövs handhygien även efter avlägsnande av handskar (Olsen et al., 1993; Tenorio et 
al., 2001). Handskar används även när det inte behövs och i en studie av Flores och Pevalin 
(2006) sågs en överkonsumtion av handskar med 42 procent. 

 Golan et al. (2005) visade i sin studie att följsamhet i handhygien ökade efter patientkontakt. 
Det kan visa på att personalen främst vill skydda sig själv och inte tänker på den risk 
patienten utsätts för. En ökad följsamhet av hygienrutiner kan däremot ses när patienten har 
en känd smitta (a.a.). 

Teoretisk referensram 
Vid följsamhet till handhygien, kan attityder och beteenden ha betydelse. Enligt Bunkholdt 
(2004) är utveckling av attityder en del av en socialisationsprocess, som inverkar på umgänget 
med andra. Förvärvandet av attityder sker genom hela livet, som ett resultat av samspel 
mellan personer i omgivningen såsom familj, omgivning, skola, samhälle och massmedia. 
Vissa attityder är kopplade till centrala värderingar vilka formar identitet, andra attityder som 
förvärvas hjälper till att uppnå fördelar. De har även en viktig funktion i anpassning till de 
miljöer som utgör individens omgivning. Attityder kan delas in i tankar, känslor och 
beteenden. Beteende är knutet till värderingar i samhället och består av de handlingar som 
utförs, vilka kan påverkas av tendens och benägenhet att utföra handlingen. Beteenden kan 
också bestämmas av situationer och är därför inte förutsägbara (Bunkholdt, 2004).  

Enligt Skinner (1976) kan inte några verkliga lösningar uppstå om inte folk ändrar sitt 
beteende. Många studier visar att trots utbildningsprogram, straff och belöningssystem samt 
introduktion av handhygienprodukter, förblir följsamhet till handhygienrutiner oacceptabelt 
låg (McLaughlin & Walsh, 2011). En undersökning som belyser vårdpersonals attityder och 
beteenden kring handhygien samt vad som kan påverka följsamhet till handhygien är därför 
intressant. 

SYFTE 
Syftet var att belysa attityder som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet av 
rekommenderade riktlinjer för handhygien på sjukhus. 

METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes som metod då målet var att inhämta kunskap 
inom ämnet handhygienriktlinjer och sammanställa det i ett resultat. Efterson avsikten var att 
undersöka attityder som kan ses vid bristande följsamhet av rekommenderade 
handhygienriktlinjer, valdes i denna studie en kvalitativ metod, då denna metod inom 
omvårdnadsforskning avser att beskriva, förklara förstå samt tolka (Forsberg & Wengström, 
2008). Forskarens förhållningssätt bör vara opartiskt och sträva efter en helhetsförståelse av 
en unik situation. För att lokalisera och sammanställa den forskning som redan finns, anses 
det att en genomgång av litteratur utgör en självklar del i varje forskningsprocess. De 
beskriver också att en litteraturstudie avser att systematiskt söka, kritiskt granska, värdera och 
analysera relevant forskning inom ett specifikt område (a.a.). Den litteratur som ingår i denna 
litteraturstudie är hämtad från vetenskapligt baserade tidskrifter. 

Urval av databaser 
Eftersom studien ingår i ämnet vårdvetenskap söktes vetenskapliga artiklar i databaserna 
Cinahl och Medline för kunskapsorientering och fördjupning inom ämnet. Cinahl är en 
databas inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och Medline som är inriktad mot 
medicin, odontologi och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Genomförande av datainsamling  
För att avgränsa forskningsproblematiken och fastställa huvuddragen i enlighet med Forsberg 
och Wengström ( 2008), utfördes inledningsvis flera pilotsökningar genom fritextsökning  på 
ämnesord som exempelvis behavior och experience kombinerat med handwashing, 
disinfection och gloves. De träffar som erhölls var emellertid inte relevanta för studiens syfte. 
Slutligen framkom det engelska ordet attitude och i kombination med handwashing respektive 
compliance gav detta flera träffar av intresse för studiens syfte. För att utveckla en sökväg för 
varje söksystem genomfördes en mer utförlig sökning via databasernas ämnesordregister 
(Forsberg & Wengström, 2008). 

Det ämnesord som föreföll övergripande var handwashing, vilket kombinerades med 
underkategorierna attitude, compliance, health care personell samt nurses role för att täcka in 
området. Dessutom användes ordet hand hygiene, som inte är något ämnesord i dessa 
databaser. Begränsningar utgjordes av kvalitativa artiklar på engelska och svenska från år 
2000 och framåt, i fulltext och peer reviewed. Peer reviewed innebär att artikeln är 
lektörgranskad innan publikation, i tidskrifter med vetenskaplig bas (Forsberg & Wengström, 
2008). Trots denna begränsning var de flesta träffar ändå kvantitativa eller mixade studier. 
För att bredda sökningen, då kvalitativa studier inom handhygien utgör ett begränsat 
forskningsområde, uteslöts abstract som ett krav i sökningen. Sökorden kombinerades med 
den Booleska algebra termen OR, vilket vidgar sökningen. De artiklar som ingår i denna 
litteraturstudie baseras på data från primärkällor (Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökningarna från databaserna Cinahl och Medline gav totalt 329 träffar som berörde 
handhygien. De flesta föll bort då de inte var kvalitativa eller inte svarade mot syftet. I de fall 
då metodansats inte framgick tydligt lästes de flesta abstract och flera artiklar noggrant 
igenom. Av denna första sökning var det 20 artiklar vilka tycktes uppfylla uppsatt intention, 
men efter ytterligare granskning pekades sju artiklar, som svarade mot syftet ut. Kvalitativa 
artiklar som belyste studiens problemformulering och syfte., inkluderades. Artiklar som 
berörde handhygien inom operationsverksamhet och tandvård exkluderades, eftersom deras 
hygienkrav kan vara anpassade till dessa speciella verksamheter. Även kommunhälsovård och 
hemsjukvård uteslöts, då föreliggande studie begränsas till sjukhus.  

Förutom litteratursökning i databaser, utfördes manuell sökning i artiklars referenslistor, i 
enlighet med Willman, Stolz och Bahtsevani (2011)som anser att sökningen bör kompletteras 
med manuella sökningar i artiklars och tidskrifters referenslistor. Mer än 150 referenser har 
granskats. Detta innebär att samtliga av ingående studieartiklars referenslistor samt flera andra 
referenser, som kom i forskarens väg, har granskats. Referenser som följts upp har valts ut på 
bas av titel och i tillämpliga fall även abstract, med syfte att identifiera forskning inom 
föreliggande studies område. Ytterligare två artiklar påträffades genom denna sökning. Det 
sparsamma urvalet av kvalitativa artiklar som uppfyllde syftet var begränsat vilket innebar att 
någon extra granskning aldrig var aktuell. En av de selekterade artiklarna utger sig för att vara 
mixad, vilket omfattar en ytterst liten kvantitativ del, med avsikten att endast bearbeta den 
kvalitativa delen. 

Sökresultatet av de sju artiklar, som identifierades genom sökning i databaser, redovisas i 
tabell 1 nedan. Alla de totalt 9 inkluderade artiklarna finns listade i denna studies referenslista 
och är markerade med en asterix, *. 
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Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning i databaserna Cinahl och Medline  

Databas 
Cinahl 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade Urval Sökdatum 

#1 Handwashing 
Subject Heading      
hand hygiene      
health care 
attitude 
healthcare  
compliance 

129 5 1  20111214 

#2 Handwashing 
OR 
“handwashing” 
Attitude OR 
attitude of health 
personell 

52 4 4 20111218 

 

Databas 
Medline 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade Urval Sökdatum 

#1 Handwashing 
MeSH      attitude 
of health care 
personell OR      
Nurse´s Role 

148 11 2 20120105 

Databearbetning 
De utvalda artiklarnas abstrakt lästes igenom i sin helhet, i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2008), för att bedöma om de överensstämde med denna studies syfte. För att 
granska och bedöma kvalitetsgraden lästes artiklarna noga igenom och varje artikels 
resultatdel översattes till svenska. Kvalitetsgranskning av artiklar har utförts enligt en 
granskningsmall (H), från Willman, Stolz och Bahtsevani (2011), se Bilaga 1. 
Kvalitetsbedömningen baseras på i vilken utsträckning artiklarna uppfyller uppställda krav, 
där över 75% är hög, 50% är medel och under 50% är låg. Mer än hälften (fem stycken) av 
studiens artiklar bedömdes vara av hög kvalitet. Av de resterande artiklarna bedömdes tre 
vara av medelkvalitet och en som låg kvalitet. Sammanställning, presentation och 
kvalitetsbedömning i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) av föreliggande studies 
inkluderade artiklar presenteras i Bilaga 2. 

Analysmetod 
De utvalda artiklarna analyserades enligt Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa 
innehållsanalys, vars syfte är att beskriva variationer samt identifiera likheter och skillnader i 
text såväl som innehåll. Analysmetoden har utarbetats för granskning och tolkning av texter, 
med en strävan att komma sanningen så nära som möjligt. Den metodologiska ansatsen kan 
vara både induktiv och deduktiv. I denna studie används en induktiv ansats. Kvalitativ 
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innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2008) används inom beteendevetenskap, 
humanvetenskap och vårdvetenskap, men är användbar på olika texter såsom utskrifter av 
bandade intervjuer, dagböcker, observationsprotokoll, journaler samt videofilm. Tolkning kan 
ske på olika nivåer, vilket gör den användbar inom olika forskningsområden (a.a.). Metoden 
ansågs därför lämplig för analys av denna litteraturstudie, där både utskrift av bandade 
intervjuer och observationsprotokoll förekommer.  

I syfte att få en helhetsbild, i enlighet med Lundman och Graneheim (2008), så lästes 
artiklarna först igenom. För att inte tappa nyanser och outtalade åsikter översattes därefter 
resultatet i varje artikel från engelska till svenska, så ordagrant som möjligt. Enligt 
Kippendorff (2004) har en text inte en given mening, utan en text får innehåll genom läsaren. 
Lundman och Graneheim (2008) menar att en text, som är föremål för ananlys, måste ses i sitt 
sammanhang. Granskning av artiklarna upprepades flera gånger för att skapa ett 
helhetsintryck av textens innebörd och för att kunna reflektera över innehållet.  

Under analysprocessen omarbetas textmassan systematiskt i olika steg ner till mindre enheter, 
utan att tappa sin ursprungliga innebörd. Vid kvalitativ innehållsanalys används centrala 
begrepp för att beskriva analysprocessen (a.a.). De begrepp som används vid denna analys är 
meningsbärande enhet, kondensering, abstraktion, kod, underkategori och kategori. Ur texten 
lyftes relevanta och meningsbärande enheter ut och sammanfördes i en tabell. Det är viktigt 
att dessa inte är för stora och heller inte för små. Enligt Lundman och Graneheim (2008) kan 
dessa enheter utgöras av ord, meningar och stycken som stämmer överens genom innehåll och 
sammanhang. Till att börja med kondenserades texten i de meningsbärande enheterna ner, 
samtidigt som det centrala innehållet bevarades, vilket göra texten mer lätthanterlig. Därefter 
abstraherades texten, det vill säga kortades ner ytterligare, vilket innebär att innehållet lyfts 
till en högre logisk nivå. I nästa steg får denna sammanfattande text en kod, en etikett som 
mycket kort karaktäriserar innehållet i den ursprungliga texten. Coffey och Atkinson (1996) 
anser att koder är redskap, som hjälper forskaren att reflektera över sina data på nya sätt. 
Skapandet av koder görs alltid med hänsyn till meningsenhetens kontext (a.a.). I nästa steg 
jämfördes och ordnades koder i likhet och skillnader och underkategorier erhölls, vilka 
jämfördes med varandra och mynnade ut i 20 preliminärkategorier. Innehållet i dessa 
preliminärkategorier jämfördes därefter ännu en gång och fyra huvudkategorier pekades ut.  

Under arbetets gång har koder ibland fått byta under-och huvudkategori. Varje kategori kan 
ha en eller flera underkategorier. Denna fragmentering av text gör materialet mer överskådligt 
och i denna litteraturstudie framkom fyra huvudkategorier ur totalt 146 meningsbärande 
enheter. Kippendorff (2004) menar att kategorier bör vara uttömmande och inbördes 
uteslutande. Detta innebär att kategorier omsorgsfullt ska beskriva vad de representerar och 
att ingen kod eller underkategori ska kunna passa in under flera kategorier. Patton (2002) 
anser att kategorier är internt homogena och externt heterogena, vilket innebär att innehållet i 
en kategori är likartat medans en kategoris innehåll skiljer sig från en annan kategoris. De fyra 
huvudkategorier som identifierades och bildade rubriker under resultat var ansvar/nonchalans 
social påverkan, tidsbrist och skyddsmekanism med tillhörande underkategorier. Alla 
meningsbärande enheter har beaktats eftersom inga data som svarar mot syftet får uteslutas på 
grund av att det saknas en lämplig kategori (Lundman & Graneheim, 2008). Exempel på 
denna kondensering och abstraktion presenteras i Bilaga 3. 

ETISKA ASPEKTER 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska alla artiklar som ingår i studien, redovisas och 
sparas i tio år. Etiska överväganden bör göras angående urval och presentation av resultat vid 
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systematiska litteraturstudier. De betonar också att god forskning inte hör ihop med fusk och 
ohederlighet (a.a.). 

I åtta av de nio utvalda artiklarna som ingår, har någon form av etiskt resonemang tillämpats, 
vilket innebär att artiklarnas författare följer moraliska värderingar av professionella, juridiska 
och sociala skyldigheter för studiens deltagare (Polit & Beck, 2012). I en artikel, där sjukhus 
och urval tagits fram av ett hälsoministerie (Yuan et al, 2009), framgick det inte om något 
etiskt resonemang förts med deltagarna. Resultatet har ändå valts att redovisas då artikeln 
anses tillföra underlag till studien. Endast studier som etiskt prövats och godkänts eller 
noggrant övervägts bör väljas (Forsberg & Wengström, 2008). 

RESULTAT 
Ur innehållsanalysen som baseras på nio vetenskapliga artiklar, uppstår fyra huvudkategorier: 
Ansvar/nonchalans, Social påverkan med underkategorierna ”vana/förebilder” och 
”värdering av handhygien”, Tidsbrist med underkategorierna ”arbetsbelastning” och 
”prioritering”, samt Skyddsmekanism. För att ge läsaren en möjlighet till bedömning av 
giltigheten i artikelstudien presenteras citat från de inkluderade artiklarna (Lundman & 
Graneheim, 2008). Variation som framkommer som likheter och skillnader består i ”att man 
följer” eller ”inte följer”, handhygienriktlinjer. 

Ansvar/Nonchalans 
Sjukvårdspersonal nämner ett professionellt yrkesansvar där handhygien och 
infektionskontroll anses betydelsefullt för helhet i kompetensen.  
”Genom att inte tvätta händerna sviker du naturligtvis patienterna, men du sviker dig själv 
också” (Cole, 2009, s. 383). 
”En känsla av att allting inte var rätt infann sig när de misslyckades att utföra adekvat 
handhygien” (Nicol, Watkins, Donovan, Wynander, Cadwallader, 2009, s. 37).  
Studenter ansåg de utövade god handhygien trots dålig handhygien runt omkring dem.  

”Det finns bristande handhygien också men du bara höjer dig över det” (Cole, 2009, s. 384).  
Flera grupper ansåg övervakning av handhygien som ett sätt till personlig återkoppling och 
ansvar, som effektivt. Sköterskor och övrig vårdpersonal angav slarv och nonchalans som 
orsak till dålig handtvätt. Några sjuksköterskestudenter föreslog självgodhet och lättja som 
anledning till dålig följsamhet av handhygienrekommendationer. 
 Läkares bristande handhygien kommenterades av en sjuksköterskestudent som påstod sig 
endast sett en läkare tvätta händerna under sin sju veckor långa praktik. En annan student 
beskrev hur en läkare passerade en vårdavdelning som var stängd, trots varningsskyltar om 
smitta och tog sig an sin patient utan att tvätta händerna. Flera läkare angav brist på 
motivation som anledning till dåliga handhygienrutiner. Läkares egna åsikter om handhygien 
framkom som:  
”Den i hög grad rena, normala patienten, som du föreställer dig, samspelar du ungefär med 
som i normala sammanhang” (Jang et al, 2010, s.146)  
”Jag tänker inte nödvändigtvis att handhygien behövs om jag endast arbetar med samma 
patient” (Jang et al, 2010, s.146).  
Läkare i två olika studier ansåg att tillräckliga bevis, som kan relateras till handhygiens 
effektivitet, saknades. Samtidigt uttryckte några vårdarbetare en förhoppning om att studier på 
sambandet mellan följsamhet i handhygien och VRI kunde styrkas. Det skulle kunna leda till 
förbättrad handhygien. 
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”Du ser inte vad handtvätt gör, så under tiden har konsekvensen hänt och patienten lämnar 
intensivvårdsavdelningen. Du kan inte se den direkta infektionskedjan” (Macbeth, 2002, 
s.125). 

Social påverkan 

Vana/förebilder 
 Social påverkan från barndomen avseende hygien visade sig ha en positiv inverkan vid 
handtvätt och infektionskontroll. Handhygien framstod som ett djupt invant beteende hos 
några vårdarbetare.  
”När en sköterska var på avdelningen gjordes allt ordentligt. Människor tvättade sina händer, 
de hade handskar och förkläden på, men så snart de inte såg henne återgick de till sina dåliga 
vanor”(Lusardi, 2007, s.28).  
Sjukvårdspersonal ansåg handhygien vara en omedveten handling som ändå krävde ett 
medvetet beslut vilket de benämnde ”sunt förnuft”. Något som framkom i alla studierna är 
förebilders inverkan på utövandet av handhygien.  
”Om du kom hit och ingen tvättade sina händer… Ja, du tänker, jag tror det är så de gör så 
det måste vara rätt” (Erasmus et al, 2009, s.417). 
 Som betydelsefulla förebilder sågs äldre läkare och sköterskor. Framförallt uttryckte 
medicinstudenter och yngre läkare den starka påverkan som seniorläkares handtvätts rutiner 
utövar på deras egen handhygien. Det framkom emellertid att dessa personalgrupper ofta 
visade sig vara dåliga förebilder. Resultatet visar att erfarna läkare och sjuksköterskor ofta 
inte var benägna till att foga sig i handhygienriktlinjer. Det framkom också en acceptans från 
övrig personal till läkares avvikelser från handhygienriktlinjer. Både läkare och sköterskor 
beskriver hur de måste rätta sig efter övriga gruppens handhygienbeteende för acceptans i 
teamet.  
På en intensivvårdsavdelning framkom tystandet av larm som betydelsefullt. Eftersom larm 
drar till sig uppmärksamhet, placeras vårdarbetaren under press till snabbt agerande då 
han/hon måste undersöka och åtgärda larm för acceptans i gruppen. Även handledarens roll 
som förebild ansågs betydelsefull då de undervisat studenten.  
”Det är förvånande hur mycket du tar efter vad du ser för att försöka passa in, speciellt om 
det är din första placering, så vill du inte uppröra någon” (Randle & Barrett, 2008, s.1854).  
Yngre och välutbildade vårdpersonal nämndes som bättre förebilder av vissa 
sjukvårdsarbetare. Erfarna läkare såg sig endast som förebilder till yngre läkare och 
medicinstudenter. Flera deltagare ansåg övrigas handhygien och användande av alkogel 
stimulera deras eget handhygien beteende. All sjukvårdspersonal uttryckte en brist på positiva 
förebilder. 

Värdering av handhygien  
Intervjuer visar på hur infektionskontroll och handtvätt inte värderas som övriga kunskaper 
och färdigheter, utan snarare betraktas som ”sunt förnuft”. Några hälso- och sjukvårspersonal 
trodde handhygien var mindre viktig i dagliga aktiviteter och en vårdpersonal medgav hur 
hennes handhygientillämpning var olika beroende på om hon jobbade som student eller som 
assistent i personalpool.  
En sjuksköterskestudent ansåg det lättare med utövande av handhygien då det inte 
involverade övrig personal. Det framkom hur studenter inte blivit observerade när de arbetat 
med handhygien, som vid övriga färdigheter. En student hade arbetat i mer än fem år som 
sjuksköterskeassistent och inte förrän hon själv tog upp det blev hon visad handhygien. Ingen 
student hade blivit visad handhygien i sin tidigare yrkesroll inom vården. Inom intensivvård 
ses fokus ligga på teknisk funktion och övervakning av olika värden när ny personal lärs upp.  
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”Det är som patienten bryts ner i bitar och på botten av allt kommer handhygien” (Macbeth, 
2002, s.123)  
”Om du ser någon som kan lokalisera och avhjälpa fel samt hantera teknologi, ses du som 
någon att sträva efter, hellre än någon som kan utöva den bästa aseptiska tekniken, -ingen vill 
det”(Macbeth, 2002, s.124). 
Ytterligare en svårighet att inverka till förbättring i handhygien framkom, som kan ses genom 
de hierarkiska system vilka kan förekomma inom vården. Då den personal som ska informera 
om handhygien och infektionskontroll ofta utgörs av yngre läkare och sjuksköterskor utan 
maktposition och det är svårt att uppnå gehör när respekt och makt saknas. Även 
sjuksköterskor som ska informera läkare kan uppleva liknande brist på respekt.  
”De flesta infektionsförebyggande personal är sjuksköterskor. Hierarkins klyfta mellan läkare 
och sköterskor är betydelsefull. Läkare följer inte sköterskors förslag och nämn inte deras 
kritik” (Yuan et al, 2009, s.160). 
Trots ett visat behov av läkare i infektionskontroll och handhygien, så verkar de saknar 
intresse av sådant arbete, bland annat beroende av den brist på respekt och den dåliga lön som 
erbjuds i denna position (Yuan et al, 2009). 

Tidsbrist 

Arbetsbelastning  
Sjukvårdspersonal ansåg att handhygienriktlinjer skulle äventyras när arbetsbördan var hög. 
Vid flera arbetsmoment under kort tid, kunde riktlinjer ibland upplevas som orealistiska.  
”Du kan inte tvätta händerna så ofta. Medvetet eller undermedvetet utvecklar du en 
rangordning och ser vissa jobb som högre smittorisk än andra” (Cole, 2009, s.384). 
Rutinmässigt skildes på hög och låg risk vid patientkontakt och kompromisser fick hela tiden 
göras på grund av tidsbrist. Några sjukvårdsarbetare talade om handhygienriktlinjer som en 
strävan mot något högre, ”en guldnorm”, vilken sällan nås. Sjukvårdspersonal framförde 
känslor av meningslöshet omkring utövandet av handhygien då händer flyttas fram och 
tillbaka mellan patienter, omgivande ytor och utrustning som inte är ren. De menar att det är 
svårbedömt när handhygien ska utföras eller inte. 
 En märkbar skillnad vid tolkning av handhygienriktlinjer framkom också vilket bidrar till 
brist i enhetligt utförande i vad förebilder anser vara ett adekvat utövande. Många 
kommentarer omkring effektiv handtvätt förknippades med aseptisk teknik och flera deltagare 
ansåg inte handhygienriktlinjer vara anpassade till verkligheten vid dagligt arbete. 

Prioritering  
Flera sjukvårdsarbetare kunde föredra en mer noggrann handhygien men föreslog anledningar 
som brist på tid, till förklaring varför det var svårt. 
 
”En student var inledningsvis entusiastisk över personalens handhygien men medgav senare 
hur de gick från patient till patient utan utövande av handhygien emellan, vanligtvis när det 
var något brådskande” (Lusardi, 2007, s.28). Kompromisser gjordes av alla grupper som 
minskade deras anknytning till handhygien. Vård på bekostnad av annan åtgärd ansågs 
förhindra handhygien. Det framkom att vid brådskande situationer och akuta händelser valdes 
handhygien bort.  
 
”Om du har en med bröstsmärta på golvet går vi direkt dit, vi går inte och tvättar våra 
händer” (Jang et al, 2010, s.145). 
På en intensivvårdsavdelning framkom hur kvittering av olika larm och ingripanden upplevs 
som viktigare än infektionskontroll och handtvätt. Deras benägenhet till förorenande av sin 
miljö framkom genom att de omedelbart stänger av larm, samtidigt som de är upptagna med 
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patienter. En motvilja till handhygien sågs hos vårdpersonal med hudproblem som sår och 
självsprickor på händerna. Trots detta utförde de handhygien i vissa fall, som en uppoffring 
för patienterna. Motvilja avseende handhygien framkom också i de länder med resursbrist där 
vårdare fick torka händerna på gemensamma handdukar eller sina rockar. 
 Övrigt som framkom var upplevelsen av tidsbrist som upptagenhet vilken används som 
ursäkt för felaktigt handhygienbeteende och förknippas med attityder om vad som var lätt och 
svårt. En läkare uppgav tidsbrist och brist på motivation som anledning till olämplig 
handhygien. Några vårdarbetare ansåg handhygien som slöseri med tid. 

Skyddsmekanism 
Vårdpersonal noterade handhygien som betydelsefull såväl för deras egen säkerhet som för 
patienternas. Vanligtvis sågs skyddandet av sig själv och familjen viktigare än skyddandet av 
patienter.  
”Det är bara i människans natur, vi vill inte få med oss något från dessa sjuka patienter” 
(Jang et al, 2010, s.146)  
”Du försöker skydda dig själv från att ta med någonting hem, särskilt om du har småttingar” 
(Jang et al, 2010, s.146). 
Alla deltagare nämnde hur de med största sannolikhet utförde handhygien innan måltid och i 
slutet av sitt arbetspass. Det framkom hur deltagarna uppmärksammade handhygien mer i 
situationer av smutsighet eller ökad personlig risk, som vid utbrott av MRSA, humant 
immunbrist virus, HIV, eller hepatit. Flera ansåg att handhygienen hade förbättrats efter 
utbrott av severe acute respiratory syndrom, SARS.  
 
Grad av smutsigt eller rent arbete ansågs också påverka utövandet av handhygien.  
”Något som att ta temperaturen vilket ur din synvinkel inte är viktigt hurvida du håller 
händerna rena. Däremot om jag gjorde en såromläggning eller liknande skulle jag definitivt 
tvätta mina händer” (Randle & Barrett, 2008, s.1853). 
 
En likgiltighet inför risken att bli smittad sågs hos en del vårdpersonal som rutinmässigt 
utsätts för risk genom kroppsvätskor. De verkar ha omkonstruerat uppskattad risk så att den 
överensstämmer med en inre referens, där de möjligen är mindre känsliga för risk eller smitta, 
vilket påverkar deras attityd till handhygien. Detta benämndes av personalen som 
”Supermanteorin” (Nicol, Watkins, Donovan, Wynander, Cadwallader, 2009, s.38). 
 
 Det framkom också hur handskar användes istället för handhygien. 
”Om jag tar någon till toaletten, är det ibland lättare att ta av ett par handskar och sätta på 
sej ett nytt fräscht par” (Randle & Barrett, 2008, s.1854).  
Flera studiedeltagare vittnade om hur vårdpersonal använde samma handskar under lång tid 
och vid flera olika aktiviteter. De såg dem som skyddande och de uppfattades som en effektiv 
metod för bevarandet av rena händer.  
”Du har en känsla av att handskar ger dig en hel del skydd så varför behöver jag egentligen 
tvätta mig. Jag har en benägenhet att se handskar som ett toppenskydd” (Jang et al, 2010, 
s.146). 

DISKUSSION 

Diskussion av vald metod 
Metoden för studien är en litteraturstudie. Eftersom målet med denna studie är att belysa 
förhållanden, som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till rekommenderade 
handhygienriktlinjer på sjukhus, valdes en kvalitativ ansats. Då kvalitativa artiklar, som 
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uppfyller syftet är få till antalet, medför det att artiklar från länder över hela världen ingår. 
Vårdpersonal av olika yrkeskategorier deltar och intervjuas i sex studier som utförts i Europa, 
Nordamerika och Australien. Två studier hat utförts i länder, som utger sig för att vara 
utvecklingsländer; Kina och Eritrea. En fördel med litteraturstudie är enligt 
Forsberg&Wengström (2008), just att studier från hela världen kan användas. En 
litteraturstudie är även en bra grund för en empirisk studie (a.a.).  

De nio utpekade artiklarna är analyserade enligt Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa 
innehållsanalys, vars syfte är att beskriva variationer och identifiera skillnader och likheter i 
text och innehåll. För att ge läsaren en möjlighet till bedömning av denna litteraturstudies 
giltighet, presenteras citat. Mer än 150 referenser har sökts igenom i andra studiers 
referenslistor, för att finna tillräckligt med material till denna litteraturstudie. Av de nio 
utpekade artiklarna har de flesta en hög kvalitet, vilket ger föreliggande studie tillförlitlighet. 
Urvalet av artiklar inkluderar artiklar från olika länder, med delvis skilda förhållanden. Detta 
kan ses både som en styrka, då en variationsvidd av erfarenheter nås och en svaghet då inte 
samma förhållanden kan verifieras i alla artiklar. Alla åldersgrupper, utom barn och åldringar, 
finns representerade. Deltagarna utgörs av blandad vårdpersonal samt sjuksköterske- och 
läkarstudenter. Både män och kvinnor ingår, vilket redovisas ingående i flera artiklar, liksom 
deras yrke. Detta ger en möjlighet att få området belyst utifrån olika erfarenhet genom de 
olika åldersgrupper som presenteras (Patton, 2002).  

Det material, som framkommer ur dessa nio artiklar, resulterar i 146 meningsbärande enheter 
vilka kondenseras, abstraheras och kodas. Flera koder med liknande innebörd pekas ut under 
en kategori. Vissa koder får efter noggrant övervägande byta kategori. Den kod som är mest 
svårplacerad är ”saknad av enhetlighet i handhygienrutiner”, som till slut pekas ut under 
kategorin tidsbrist med under-kategorin arbetsbelastning. Då denna litteraturstudie utförs av 
en person är den ensidigt tolkad, med försök till olika perspektiv och med upprätthållande av 
så neutrala värderingar som möjligt. I förekommande studie har granskning av oberoende 
forskare inte varit möjlig. 

 Databaser som används vid sökningen är Medline, en stor referensdatabas som täcker 
medicin, odontologi och omvårdnad, samt Cinahl, som är databas över omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. Kanske hade giltigheten och urvalet varit större om fler 
databaser genomsökts, men ett större material hade varit svårt att hantera, då flera artiklar fick 
studeras noga för att fastställa om de var enbart kvalitativa, kvantitativa eller om de var 
mixade. Det ämnesord som använts övergripande är handwashing. Även ordet hand hygiene, 
som inte är något ämnesord, ingår som sökterm. Flera artiklar, som svarar mot syftet, kunde 
kanske hittats om nordiska språk ingått i sökningen, men några svenska artiklar hittades inte. 
Det är också möjligt att exklusionskriterierna, handhygien inom operationsverksamhet och 
tandvård skulle kunnat tillföra resultat av intresse. Tidsperioden kan anses som relevant då 
forskning inom handhygien har aktualiserats genom WHO´s upprop år 2005 (Whitby et al., 
2007) ”Clean Care is Safer Care” och ”5 May”, WHO (2010), som utsetts till den 
internationella handhygiendagen. 

Valda artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
bedömningsmall, se Bilaga 1 och Bilaga 2. En artikel med låg kvalitet bedömdes ändå tillföra 
föreliggande studie väsentlig information. Den tog upp den hierarki, som kan förekomma på 
våra sjukhus och som gör att personal ibland bemöts respektlöst, vilket kan påverka 
information som ges omkring handhygien. Artiklarna har analyserats enligt Lundman och 
Graneheims (2008) innehållsanalys. Denna metod avser att granska och tolka text inom 
vårdvetenskap. Genom en stegvis, systematisk omvandling av textmassa till mindre enheter, 
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utan att tappa textens centrala innehåll, görs materialet mer överskådligt. Stora textmassor kan 
då sammanställas och tolkas till ett resultat, som annars skulle vara svårt att urskilja. Detta 
tydliggörs i föreliggande studie, då 146 meningsbärande enheter, ifrån nio artiklar, slutligen 
sammanställs till ett resultat. 

Resultatdiskussion 
Trots omfattande kampanjer för förbättrad handhygien i syfte att förhindra VRI, är det svårt 
att uppnå full följsamhet till rekommenderade handhygienriktlinjer Syftet med denna studien 
är att belysa förhållanden, som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till 
rekommenderade handhygienriktlinjer på sjukhus. Resultatet beskriver många olika attityder 
som kan ses påverka dessa svårigheter. 
 
 I resultatetdelen beskrivs att sjukvårdspersonal uttrycker ansvar gentemot patienterna, som en 
del av sin yrkesprofession, där handhygien och infektionskontroll framhålls som 
betydelsefullt. Ändå visas på det motsatta. Det erhållna resultat visar genomgående att 
handhygien praktiseras som en skyddsmekanism, vilken utförs främst för att skydda sig själv 
och sin familj. Eftersom handhygien är till gagn för någon annan, kan det möjligen ses som 
logiskt att budskapet i dessa hygienrekommendationer skulle framkalla en känsla av 
personligt ansvar och en vädjan till idealistiskt beteende (Jenner, Jones, Fletcher, Miller & 
Scott, 2005).  
 
Resultatet här visar också hur social påverkan influerar ny personal, vilka tar efter attityder 
och beteenden för acceptans i gruppen. Förebilders inverkan på handhygien beskrivs av all 
personal som betydelsefull, vilket också belyses i gällande studies teoretiska referensram 
(Bunkholdt, 2004). Det framkommer i resultatet att positiva förebilder i handhygien 
efterlystes och att de som utpekas som föredömen ofta framstår som dåliga ideal. Graf, 
Chaberny och Vonberg (2011) samt Pittet et al. (2004) anser att förebilder kan spela en 
central roll vid förändring av mänskligt beteende, varför utveckling av föredömen anses 
betydelsefull för att uppnå satta mål för handhygien, men de poängterar också att bra 
föredömen saknas. Som kontrast kan även dåliga förebilder påverka och dålig handhygien kan 
läras vid sängkanten. Medvetenheten om att vara förebild är starkt kopplat till följsamhet till 
handhygien och mentorers handhygientillämpning visar sig utgöra en betydelsefull inverkan 
på studenter (Snow, White & Stanford, 2006). I mitt resultatet beskrives hur personalen utför 
allting rätt när en viss person är där, för att sedan återfalla i sina dåliga handhygienvanor, när 
de inte känner sig observerade. Detta kan ses även i en studie av Pittet et al (2004) där det 
framkommer hur upplevelsen av att vara observerad associeras med god följsamhet till 
handhygien. Möjligen kan det associeras med att den som känner sig observerad ser en fördel 
i att utföra rätt beteende, enligt föreliggande studies teoretiska referensram (Bunkholdt, 2004). 
En nyckelfaktor för förståelsen av beteende som syftar till infektionsprevention är 
socialisering (Pessoa-Silva et al, 2005). 
 
Resultatet i den här studien visar också på handhygien, som ett djupt invant beteende och 
påverkan från barndomen i hygien, ansågs inverka positivt vid accepterande av 
rekommenderade handhygienrutiner. I en studie av Wendt, Knautz och von Baum (2004) 
visas hur kontakt med urin och avföring bedöms som en högre risk, än kontakt med 
infekterade patienter, då handdesinfektion utfördes mer frekvent efter kontakt med exkrement. 
Detta kan ses som en rimlig konsekvens av träning till handtvätt efter toalettbesök redan i 
barndomen. Även efter kontakt med sterila eller rena material utfördes handdesinfektion, 
vilket inte kan förklaras av en potentiell risk att hantera dessa material. Dessa observationer 
kan ge insyn i hur tidig träning i barndom kan påverka handhygienbeteenden i olika 
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situationer och på olika nivåer senare i livet (a.a). Enligt föreliggande studies teoretiska 
referensram sker förvärvandet av attityder genom hela livet (Bunkholdt, 2004). 
Det som lyfts fram i denna studie, är hur handhygien inte värderas som andra kunskaper och 
färdigheter, utan snarare betraktas som ”sunt förnuft”. Detta förefaller betydelsefullt då det 
inte påtalas som ett resultat i någon av de artiklar som förekommer i denna litteraturstudie, 
och det kan vara betydelsefullt till varför rekommendationer för handhygien inte följs. Det 
framkommer också hur studenter och ny personal, inte observeras eller instrueras i 
handhygien, vilket kan leda till bristfälliga kunskaper om hur och när handhygien ska utföras. 
En studie av Graf, Chaberny och Vonberg (2011) visar hur flertalet läkarstudenter missar 
träning i handhygien och endast ett fåtal genomgår träning eftersom den inte anses viktig. De 
vet inte korrekt indikation för användandet av alkoholbaserad handdesinfektion. Ny 
vårdpersonal och studenter lärs handhygien lite diffust, speciellt eftersom äldre 
sjukvårdspersonal inte ”bryr sig” (Pittet et al, 2004). Denna bristande upplärning i handhygien 
kan tydliggöra att den inte värderas som andra färdigheter, vilket också framkommer i mitt 
resultat. Denna syn bör emellertid omvärderas, då resultatet visar på hur svårt det är att 
enhetligt tolka och utföra handhygien enligt rekommenderade riktlinjer. Trots att resultatet 
visar hur upplärning i handhygien försummas i praktiken, så framkommer ändå en 
föreställning om att yngre och nyutbildad personal anses följsammare till rekommenderade 
handhygienriktlinjer. 
 
Resultatet visar också hur handskar används för att slippa tvätta händerna, vilket pekar på att 
handskar ersätter handhygien som skyddsmekanism. Enligt Pittet (2000), Akyol (2007) och 
Parini (2004) kan användandet av handskar utgöra ett hinder för följsamhet till handhygien 
och det är viktigt att känna till att handdesinfektion är nödvändig antingen med eller utan 
handskar som använts eller bytts. Girou et al (2004) menar att användningen av handskar 
innebär att vårdarbetare missar att utföra handhygien vid mer än vartannat tillfälle och bidrar 
dessutom till en överkonsumtion av handskar, vilket också kan ses i föreliggande studie. 
Alltmer betonas hur vårdarbetare uppmuntras till att använda handskar rutinmässigt, oavsett 
vårdaktivitet och patient. Det har blivit undantag att vidröra patienter utan handskar och 
vårdarbetare väljer att använda handske för känslan av upplevd ”smutsighet” vid kontakten. 
Målet för hög följsamhet till handhygien kan först nås när handskar används på ett riktigt sätt 
(a.a). Handskar bör vara ett hjälpmedel och inte ersätta handhygien.  
Studiens resultat visar hur utövandet av handhygien ökar när smittsamhet anses hög, vilket 
även andra studier visar (Harris et al, 2000). Som kontrast till att skydda sig beskriver 
resultatet här hur vårdarbetare, som utsätts för upprepad risk, omkonstruerar upplevt hot till 
att de sannolikt inte smittas av infektion. Detta påverkar deras attityd till handhygien. Denna 
omkonstruktion kan enligt Karlsson (2004) ses som en psykologisk försvarsmekanism, kallad 
”emotionell cooping”. Genom rationalisering omkonstrueras då hotet till sin motsats och 
personen kan då i sitt inre omedvetet övertygas förnuftsmässigt om att hotet inte är något hot 
(a.a.). Även Pittet et al (2004) visar på hur hög smittöverföringsrisk var förknippat med dålig 
följsamhet, vilket även föreliggande studie visar. 
 
Tidsbrist, som ses vid hög arbetsbelastning, framkommer också i resultatet som en anledning 
till bristande handhygien. Detta påverkar vårdarbetares syn på riktlinjer för handhygien som 
orealistiska, då prioriteringar och kompromisser hela tiden görs, där handhygien prioriteras 
lågt. Även tidsbrist till att bli insatt i handhygienrutiner har identifierats som ett betydelsefullt 
hinder (Progorzelska&Larson, 2008). 

 Det framkommer också i denna studie hur avsaknad på enhetliga riktlinjer kan ses vilket 
skapar osäkerhet omkring utövandet av handhygien. Flera sjukvårdsarbetare vittnar om att de 
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inte vet var och när handhygien ska utföras när händer flyttas mellan utrustning och patient. 
Åsikter om handhygienriktlinjer som besvärliga och ohanterliga beskrivs i resultatet,, från 
läkare och annan hälso- och sjukvårspersonal. De benämner dem som ”en kokbok”. Flera 
studier visar att bristande handhygien är förknippat med tidsbrist (Akyol, 2007), vilket är i 
linje med gällande studie där Kampf och Löffler (2010) samt Tampus och Widmer (2004) 
omnämner att en regelrätt handtvätt kan ta upp till 2 minuter. Vandenbrouke -Grauls, (2000) 
beskriver att en vårdpersonal kan behöva desinfektera sin händer upp till 100 tillfällen per 
skift för att uppnå full följsamhet. Enligt Boyce (2001) beräknas att handhygien på en 12 
bäddars IVA skulle behöva 16 timmar av sköterskornas tid per skift. Gould (2004) beskriver 
hur tillämpning av rekommendationer kan innebära 40 handhygientillfällen per patient och 
timma. Andra studier visar att handtvätt sällan varar mer än 30 sekunder och att 
alkoholdesinfektion har visar sig effektivare än handtvätt och tar mindre tid i anspråk (Girou, 
Loyeau, Legrand, Oppein & Brun-Buisson, 2002). Alkoholdesinfektion är följaktligen en 
handhygienmetod som anses avlägsna mikroorganismer lika effektiv som handtvätt med tvål 
och vatten och som tar mindre tid i anspråk, vilket också kan ses i föreliggande studie. 
Författaren till denna litteraturstudie anser att målet måste vara att följa rekommenderade 
handhygienriktlinjer och se dem som en norm att sträva efter, även om de ibland kan upplevas 
som orealistiska. Även Pittet (2000) anser att tidsbrist inte kan ses som en ursäkt för dålig 
handhygien även om den är en realitet. 

I resultatet framkom läkares ovilja och bristande motivation, men även misstro till nyttan av 
handhygien som effektivt mot VRI. Enligt Pittet et al (2004) förblir läkares handhygien låg på 
de flesta sjukhus. De visar också på hur framtvingade metoder till riktlinjer i handhygien var 
starkt knutet till läkares association till handrengörning. Det kan även ses i denna studies 
resultatet där svårigheter i att framföra budskap angående handhygien som kan vara 
förknippadet med upplevelse av ett framtvingat system samt hur sjukvårdspersonal inte 
uppnår gehör för den information de ska lära ut, då de saknar makt och respekt. Detta skulle 
till viss del kunna förklara svårigheten i att nå uppsatta mål i handhygien. Resultatet ligger i 
linje med föreliggande studies referensram, där Brunkholdt (2004) pekar på beteenden som är 
knutna till värderingar i samhället. Pittet et al. (2004) rapporterade att positiva attityder till 
handhygien efter patientkontakt, tron på att vara förebild och en person att ta efter som en 
beteendenorm, uppfattningen av risk för smittöverföring och uppmätt kunskap om 
handhygien var påtagligt sammankopplat med anknytning till riktlinjer i handhygien.  

Slutsats 
Attityder och beteenden är ofta huvudproblem mer än brist på material, resurser, utbildning 
och kunskap enligt Samuel, Almedom, Hagos, Albin och Matungi (2005). Eftersom det 
fortfarande är svårt att övertyga personal om handhygiens betydelse, finns ett behov av fler 
studier som kan visa på handhygien som en effektiv metod för minskad spridning av VRI. 
Social påverkan genom attityder och beteenden, visar sig ha stor betydelse för hur 
handhygienriktlinjer följs, men även andra inställningar som influerar handhygienutövning 
kan ses. Utveckling av positiva föredömen behövs där seniorläkare och sköterskor kan göras 
medvetna om vilken betydelse de har som förebilder för övrig personal. Kanske de kan bli bra 
föredömen när de upplever sig observerade och blir medvetna om vilken betydelse de har som 
ideal.  

Det som lyfts fram i studiens resultat är hur handhygien inte värderas som en konkret 
kunskap, utan snarare betraktas som ”sunt förnuft”. Därför behöver handhygien omvärderas, 
med tanke på vilka följder bristande handhygien kan ge upphov till. Handhygien behöver 
uppenbarligen läras ut och kontrolleras hos studenter och ny personal, då svårigheter 
förekommer vid tolkning av de riktlinjer, metoder och rekommendationer som gäller 
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handhygien. I en studie av Gould (2004) sågs att många sköterskors teknik i handhygien var 
god, vilket visar att det är värt att undervisa i effektiv handhygienteknik. Rätt utförd 
handhygien är en av de enklaste, mest betydelsefulla och minst kostsamma medel för att 
motverka spridning av VRI (Tampus & Widmer, 2004).  

I denna studie ses hur handskar används på ett felaktigt sätt. Bättre information om hur 
handskar bör användas på rätt sätt, är en förutsättning för att nå uppsatta mål. Här bör även 
material på handske beaktas då flera handskar inte uppfyller kraven för sjukhusmiljö. 

 I min roll som hygienombud och med ett intresse av hygien är det inspirerande att kunna 
presentera detta sammantagna resultat, som visar på flera anledningar vilka kan påverka 
följsamhet till rekommenderade handhygienriktlinjer. Med förhoppning om fortsatt 
uppföljning av de förhållningssätt, som påvisas i detta arbete, och som kan påverka följsamhet 
till rekommenderade riktlinjer för handhygien, kommer detta material att överlämnas till 
kvalitets- och hygienansvariga på Blekingesjukhuset i Karlskrona. 

 Förslag till åtgärder som skulle kunna förbättra handhygienutövandet är att göra senior 
sjuksköterskor och läkare medvetna om vilken betydelse de har som förebilder för övrig 
personal i följsamhet till rekommenderade handhygienriktlinjer. Det bör förtydligas hur 
handskar avses att användas genom att aktivt informera all sjukhuspersonal om hur handskar 
bör användas på rätt sätt. Handhygien behöver omvärderas som en konkret kunskap och 
färdighet som behöver läras ut och kontrolleras, för studenter och ny personal. Dessutom 
behöver handhygienens betydelse i infektionspreventions sammanhang klargöras. Resultaten 
som framkommer i denna litteraturstudiestudie skulle även kunna verifieras genom en 
empirisk studie på sjukhus i Sverige. Om bara rätt motivation finns så bör målet om bättre 
handhygien kunna uppnås. 
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Bilaga 1 Granskningsmall 1(2) 

Bilaga H i Willman, Stolz och Bahtsevani (2011). 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien, t.ex. vald metod……………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte? ..  Ja ..  Nej ..Vet ej         
Patientkarakteristika  Antal………………………………………………… 
 Ålder…………………………………………………   
 Man/Kvinna………………………………………….   
 
 
Är kontexten presenterad?    Ja   Nej   Vet ej            
Etiskt resonemang? . Ja   Nej   Vet ej            

Urval 

-Relevant?  . .Ja ..Nej ..Vet ej          
-Strategiskt?  ..  Ja ..Nej ..Vet ej          

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?. .a ..Nej ..Vet ej              
-datainsamling tydligt beskriven?.. Ja ..Nej ..Vet ej               
-analys tydligt beskriven? .. Ja ..Nej ..Vet ej               

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?.. Ja ..Nej ..Vet ej                
-Råder datamättnad? (om lämpligt).. Ja ..Nej ..Vet ej                 
Råder analysmättnad?  Ja ..Nej ..Vet ej                 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt? ..Ja ..Nej ..Vet ej                  
Redovisas resultatet i förhållande till en ..Ja ..Nej ..Vet ej                   
teoretisk referensram? 
Genereras teori?  ..Ja ..Nej ..Vet ej                     

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................... 
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Bilaga 1 Granskningsmall 2(2) 

Bilaga H i Willman, Stolz och Bahtsevani (2011). 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

..Hög  ..Medel  ..Låg 
 
Kommentar……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
Granskare (sign)  ………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Artikelpresentation och kvalitetsgrad. 1(3) 

Författare 
Tryckår 
Land 
Artikel 

Syfte Design Datainsamlings
metod 
 

Deltagare 
 

Sammanfattning Kvalitsgrad 
samt 
eventuell 
kommentar  

Randle,J 
Barrett, R. 
År 2008. 
Storbritannien. 
 

Hand hygiene practices: 
nursing student´s 
perceptions 

Att undersöka 
sjuksköterske- 
studenters uppfattning av 
handhygien praktik i den 
kliniska verksamheten 
 

Kvalitativ Semi-
strukturerade 
kvalitativa 
intervjuer. 
Förberedande 
pilotstudie 
utförd. 
. 

10 sjuk-
sköterske-
studenter 
Frivilliga från 
tre program, 
vuxna, barn 
psykiatri. 
 

Undersökningen utfördes på ett 
utbildnings-center för sjuksköteskor. 
Resultat granskades av två oberoende 
forskare. Genererande teori: Förslag på 
handhygienkampanj. Studenter kan 
bidra till introducerandet av bättre 
handhygienrutiner men inom 
sjukvården förekommer ofta ett 
hierarkiskt förhållande.  

Hög 

Macbeth, D. 
År 2002. 
 
Australien 
Silent practices: impera-
tives of a culture of 
urgency 

Hur påverkar 
intensivvårds- 
kulturen utövandet av 
infektions kontroll.  

Kvalitativ 
Etnografisk. 

Intervjuer och 
observationer 
med fält-
anteckningar. 
Från Mars 2001 
–Oktober 2002. 

Deltagarna 
presenterades 
för forskaren. 
Omfattande 
alla arbets-
skift. 

Studien utförs på en Intensivvårds-
avdelning på ett sjukhus i Southport. 
Handhygien hade låg prioritet i 
förhållande till att stänga av larm och 
rädda liv.  
 

Medel 
beskriver ej 
kontext eller 
analys. 

Nicol, P,W. Watkins, R,J. 
Donovan, D. Wynaden,H. 
Cadwaller, H. 
År 2009. 
Australien 
 
 
The power of vivid 
experience in hand 
hygiene compliance. 

Syftet med studien var  
att öka förståelsen för 
vårdpersonalens infektions 
förebyggande utövande 
inom akut vårdsenheter. 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 

Semi-
strukturerade 
intervjuer samt 
observationer 
under en tre 
månaders 
period. 

33 sköterskor, 
11 doktorer,  
1 psykolog, 
och en 
kärlkirurg. 

Studien utförs på två undervisnings-
sjukhus, en medicinsk och en kirurgisk 
avdelning. Det framkom att det fanns 
stora skillnader mellan perspektiv och 
praktik. Vanor, redan från barndomen, 
var av stor betydelse. 

Hög 
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Bilaga 2 Artikelpresentation och kvalitetsgrad. 2 (3) 

Författare 
Tryckår 
Land 
Artikel 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 
 

Deltagare 
 

Sammanfattning Kvalits- 
Grad  

Erasmus, V. Brouwer, W. van 
Beck, E,F. Oenema, A. Daha, 
T,J. Richardus, J,H. Vos, 
M,C. Brug,J.  
År 2009.  
Nederländerna. 
A Qualitative Exploration of 
Reasons for Poor Hand 
Hygiene Among Hospital 
Workers: Lack of Positive 
role Models and Convincing 
Evidence That Hand Hygiene 
Prevents Cross-infection. 

Syftet är att studera 
möjliga avgörande 
anledningar för bristande 
handhygien följsamhet 
bland sköterskor, medicin 
studenter, och läkare i 
sjukhusmiljö. 
  

Kvalitativ. 9 fokusgrupp 
intervjuer och 
7 enskilda 
intervjuer som 
bandades och 
skrevs av 
ordagrant. 

Totalt 65 
deltagare av 
varierande yrken, 
så som 
sköterskor, 
läkare medicin 
studenter och 
inlogerade 
medicinläkare. 

Undersökningen utfördes på 5 sjukhus 
av varierande storlek, på kirurg- och 
IVA avdelningar. Skyddande av sig 
själv upplevdes viktigt, liksom bra 
förebilder till adekvat handhygien.  

Hög, trots att 
urvalsför-
farandet 
saknas. 

Yuan,C,T. Dembry, L, M. 
Higa, B. Fu, M. Wang, H. 
Bradley, E, H. 
År 2009. 
Kina. 
 
Perceptions of hand hygiene 
practices in China.  

Syftet är att identifiera 
vanliga problem och 
möjliga strategier för att 
förbättra handhygien 
utövandet på sjukhus i 
Kina. 

Kvalitativ. Djup intervjuer 
med öppna 
frågor, via 
standardiserad 
mall. 

Totalt 25del-
tagare, nyckel 
personer med 
varierande yrken 
inom vården, 
varav 17 
formella och 8  
informella.  

Undersökningen utfördes på 8 sjukhus 
som valdes ut av Kinesiska 
hälsoministeriet. Deltagarna är positiva 
till god handhygien men tycker att 
resurser saknas. De föreslår mer 
övervakning för att uppnå en bättre 
handhygien. 

Låg. Urval 
strategiskt, 
personer i 
nyckelposi-
tion, kontext 
och etiskt 
resonemang 
saknas 

Jang, J, H. Wu, S. Kirzner, D. 
Moore, C. Youssef, G. Tong, 
A.Lourenco, J. Stewart, R,B. 
Creight,L,J. Green, K. 
McGeer, A. 
År 2010. Canada 
Fokus Group Study of Hand 
Hygiene Practice among 
Healthcare Workers in a 
Teaching Hospital in Toronto, 
Canada  

Syftet är att förstå det 
avgörande beteendet av 
handhygien på våra 
sjukhus. 

Kvalitativ Fokusgrupper 17 
st. Semi-
strukturerade 
intervjuer, som 
bandades och 
följdes upp av en 
omedelbar åter 
sammankomst. 
De skrevs av 
ordagrant. 

Totalt 153 
deltagare från en 
brett register av 
yrkesgrupper 
inom vården. 
Presenteras 
överskådligt i 
tabell. 

Undersökningen utfördes på ett 
regionssjukhus i Canada. Tidsbrist 
angavs som ett skäl till att handhygien 
ej följdes samt att prioriteringar fick 
göras. Handhygien utfördes främst för 
att skydda sig själv. Bra förebilder i 
handhygien saknades.  

Hög. 
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Bilaga 2. Artikelpresentation och kvalitetsgrad. 3 (3) 

Författare 
Tryckår 
Land 
Artikel 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 
 

Deltagare 
 

Sammanfattning Kvalitets- 
Grad  

Lusardi,G 
År 2007. 
Storbritannien 
 
Hand hygiene. 
 

Undersöka sjuksköterske- 
studenters upplevelse av 
handdekontaminerings 
förfarandet på 
avdelningarna.  

Kvalitativ, 
Grounded 
Theory. 

Intervjuer med 
öppna frågor, via 
intervjumall. 
Pilotstudie 
utfördes. 
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs ned 
ordagrant. 

9 deltagare, 
sjuksköterske-
studerande, 
som frivilligt 
anmält sig till 
studien. 

Studien utfördes på Universitetet 
Glamorgan. Ingen handledare checkade 
någonsin av hur handhygien utfördes. De 
föll gärna in i mönstret för social 
tillhörighet och ville inte gärna påpeka 
eventuella brister som de kunde se.. 

Medel  
Utförd på 
studenter, 
liten grupp 
och endast en 
forskare. 
  

Samuel, R. Almedom, A,M. 
Hagos, G. Albin, S. Mutungi, 
A. 
År 2005 
Eritrea. 
 
 
Promotion of handwashing as 
a measure of quality of care 
and prevention of hospital- 
acquired infections in Eritrea: 
the Keren study. 
 

Att fastställa kvaliteten av 
vården med respekt till 
handtvätt utövande som 
en rutinåtgärd av 
infektionsprevention med 
sikte på att införa kvalitet, 
standard och effektiva 
möjligheter för 
övervakning och 
utveckling. 

Kvalitativ 
med ett 
dynamiskt 
samspel 
mellan 
forskare och 
deltagare, 
genom 
utbildning 
och träning 
som för-
beredande 
innan studie. 

Förberedande 
undervisning en 
dag/vecka i tio 
veckor. 
Handhygien 
hjälpmedel och 
resurser prickas 
av på lista. 
Semistrukturerad
e intervjuer med 
fem fastställda 
frågor. 
Triangulering. 

Tre fokus-
grupper, 34 
deltagare. 
Olika yrkes-
kategorier, 
liksom kön. 
(Även 37 
inneliggande 
patienter ingick 
i studien).. 

Studien utfördes på ett provins sjukhus, 
det näst största, i landet Eritrea, som nu 
är under åter uppbyggnad efter tidigare 
krig. Återkommande problem som 
framkom, var brist på resurser, liksom 
tidsbrist och försumlighet att utöva 
handhygien. 

Medel. Tunt 
resultat. 
Urvals-
förfarandet 
saknas. 

Cole, M. 
År 2009. 
Storbritannien 
 
Exploring the hand hygiene 
competence of student nurses: 
A case of flawed self 
assessment. 

Att utforska fenomenet av 
självupplevda handhygien 
beteenden ur 
sjuksköterskestudenters 
perspektiv. 

Mixad 
kvalitativ och 
kvantitativ. 
(Där avsikten 
är att 
exkludera 
den kvan-
titativa delen 
i denna 
studie). 

Frågor och 
intervjuer. 
Triangulering. 

Frivilliga 
studenter i 
termin fem från 
två 
sjuksköterskesk
olor. Totalt 147 
n, varav 14 
deltog i 
kvalitativ 
intervju. 

Bra förebilder spelar en betydande roll. 
Olika typ av personlighet påverkar 
beslut, men det bör finnas ett moraliskt 
ansvar och en professionell stolthet i att 
följa handhygien-rutiner. Tids perspektiv, 
upplevdes overkliga, vid presentation av 
olika studier om handtvätt. Själv 
bedömning av utförd handhygienrutin 
skattas för hög. 

Hög. 
Endast 
en forskare. 
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Bilaga 3. Exempel på abstraktion i föreliggande arbete. h.h= handhygien. 1(2) 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kodning Underkategorier Kategorier 

”Om du kom hit och ingen tvättade sina 
händer…Ja, du tänker, jag tror det är så de 
gör så det måste vara rätt”. 

Ny personal tar efter 
det h.h. beteende som 
utövas på 
avdelningen. 

H.h. beteende tas efter 
av ny personal. 

Förebild. Social påverkan. 

Om h.h. Läkare nämnde också behovet av 
positiva förebilder. 

Läkare önskar också 
positiva förebilder. 

Förebild i h.h. önskas. Positiva förebilder saknas. Social påverkan. 

Läkare: Avsaknaden av tillräckligt 
övertygande bevis som kan relateras till 
h.h. effektivitet saknades. 

Tillräckligt 
övertygande bevis på 
h.h. effektivitet 
saknades. 

Bevis på nyttan av h.h 
saknas. 

Ser ej nyttan av h.h. Ansvar. 

En ”okänslighet” inför risken att bli 
smittad framkom som påverkade deras 
attityd till h.h. En variation av denna var 
osannolikheten att bli personligt infek-
terad. Benämndes av deltagarna 
”Supermanteorin”. 

En okänslighet inför 
smittorisk framkom 
som påverkade deras 
syn på h.h., där en tro 
om personlig 
infektion som högst 
osannolik förekom. 

Smittorisk 
omvandlades till tro 
om att personligen 
inte smittas, som 
påverkade deras h.h. 

Fara/hot smitta omvandlas till ej 
fara/hot, smitta. 

Skyddsmekanism. 

Upplevelsen av tidsbrist som upp-
tagenhet.används som ursäkt för felaktig 
handhygien och förknippas med attityder 
om vad som är lätt och svårt. 

En outtalad  
attityd om vad som 
anses lätt och svårt 
där h.h. som inte 
hinns med för-
knippas med svårt. 

En urskuld-ande 
attityd, där tidsbrist 
används som ursäkt 
för dålig h.h. 

Prioritering Tidsbrist 
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Bilaga 3.. Exempel på abstraktion i föreliggande arbete. h.h= handhygien. 2(2) 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kodning Underkategorier Kategorier 

Vård på bekostnad av annan åtgärdan-de 
behandling, ansågs förhindra handhygien. 

Vid priorite-
ring av åtgär-
der placeras h.h. 
sist. 

Andra åtgärder ansågs 
viktigare. 

Prioritering Tidsbrist. 

”Något som att ta temperaturen som ur din 
synvinkel inte är viktigt hurvida du håller 
händerna rena. Däremot om jag gjorde en 
såromläggning eller liknande skulle jag 
definitivt tvätta mina händer”. 

Vid orena 
åtgärder 
upplevs inte 
h.h. lika viktig 
som vid ”rena” 
åtgärder. 

Indelning av 
arbetsmoment efter grad 
av rent påverkar h.h. 
utövande. 

Hot/fara: Smutsig-hetsgrad avgör 
h.h. 

Skyddsmekanism. 
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