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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och leder till omfattande 

patientlidande och kostnader för samhället. God handhygien är det mest 

grundläggande sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det ställs krav 

på svensk hälso- och sjukvård att vårdmiljön skall främja hälsa och vara av 

en god hygienisk standard. Som sjuksköterskestudent har man ett ansvar att 

ta till sig den kunskap som är nödvändig för sin kommande roll som 

sjuksköterska. Sjuksköterskestudenter upplever dock en osäkerhet på grund 

av att de saknar kunskap i hygienrutiner skall tillämpas.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskestudenters kunskap och attityder om hygienrutiner 

samt faktorer som påverkar deras följsamhet. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapligt granskade artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna togs fram i databaserna Cinahl 

Complete och PubMed. Dessa analyserades med hjälp av Fribergs 

analysmetod.  

Resultat: Resultatet sammanfattades i fyra huvudkategorier: Kunskapsläget hos 

sjuksköterskestudenter, Attityder om infektionsförebyggande åtgärder, 

Sociala betydelser – Influenser från vårdpersonal och Organisatoriska 

faktorer. Författarna fann att kunskapen om hygienrutiner hos 

sjuksköterskestudenter var allmänt låg. Trots detta fanns en positiv attityd 

bland studenterna som betonade att de ville få tillräcklig kunskap och 

erfarenheter. De ville inte ha orsakat att någon drabbats av en vårdrelaterad 

infektion. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Florence Nightingales bok Notes on Nursing 

och begreppet vårdande.  

Nyckelord: Sjuksköterskestudenter, Hygien, Kunskap, Attityder, Följsamhet, 

Vårdrelaterade infektioner. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Healthcare-associated infections are a global problem and leads to sustained 

patient suffering and costs to society. Satisfactory hand hygiene is the most 

basic way to prevent health care-associated infections. The requirement for 

Swedish health care is to create an environment that will promote health and 

be of clinical hygiene standard. A nursing student has a responsibility to 

absorb the knowledge that is essential for their future role as a nurse. 

Nursing students, however, experience an uncertainty of application due to 

the lack of knowledge of hygiene. 

Aim: To elucidate nursing students’ knowledge and attitudes about hygiene 

routines and factors that affects their compliance. 

Method: A literature review based on twelve peer-reviewed articles with qualitative 

and quantitative design. The articles were found in the databases Cinahl 

Complete and PubMed. Further the articles were analysed by using the 

analysis method of Friberg. 

Results: The result was summarized in four main categories: Nursing students’ state 

of knowledge, Attitudes about infection prevention, Social significance - 

Influences from health care professionals and Organizational factors. The 

authors found that knowledge about hygiene routines of nursing students 

was generally low. Despite this, there is a positive attitude among students 

that emphasizes that they wanted to acquire adequate knowledge and 

experience. They did not want to be responsible for causing someone a 

healthcare-associated infection. 

Discussion: The results were discussed based on Florence Nightingale's book Notes on 

Nursing and the concept of caring. 

Keywords: Nursing students, Hygiene, Knowledge, Attitudes, Compliance, Cross 

Infection 
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1 Inledning 

God handhygien är ett av de enklaste och mest grundläggande sättet att förebygga spridning 

av bakterier och således minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) (Weston, 2013). 

Trots denna vetskap har vi uppmärksammat att vårdpersonal brister i de basala 

hygienrutinerna, vilket fick oss att börja reflektera på hur man kan arbeta för att förhindra 

denna vårdskada. Vi som sjuksköterskestudenter har möjligheter att påverka när vi kommer ut 

på den verksamhetsförlagda utbildningen och många blivande kollegor tycks uppskatta när vi 

bidrar med ny kunskap. Förhoppningen är att vår litteraturöversikt ska leda fram till tydliga 

resultat på hur sjuksköterskestudenter förhåller sig till hygienrutiner. Därför vill vi ta reda på 

hur sjuksköterskestudenters kunskap och attityder ser ut samt vilka faktorer som påverkar 

deras följsamhet till hygien och hygienrutiner.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Vårdhygienens betydelse genom historien 

Idag vet man att hygien är den första barriären för att förebygga VRI, men redan långt tillbaka 

i tiden började man förstå vikten av god hygien (Melhus, 2010). Ignaz Semmelweis (1818-

1865) var en läkare som förstod sambandet mellan god handhygien och VRI. Under sin tid 

som chef på en förlossningsklinik noterade han att patienterna dog i högre utsträckning på den 

avdelning där läkarstudenterna gick direkt från obduktionsalarna än på den avdelning där 

endast barnmorskorna arbetade. Han kopplade detta till att läkarstudenterna inte tvättade 

händerna innan de gick till förlossningsavdelningen. Samtida med Ignaz Semmelweis var 

Florence Nightingale (1820-1910). Hon är en av de mest omtalade personer när det kommer 

till vårdhygien. Nightingale förstod vikten av rena och torra sängkläder, hon förstod värdet av 

ventilation och uppvärmning, hon observerade de sjuka och hon begrep sig på den personliga 

hygienens roll. Nightingale såg helheten av renlighet runt patienten och miljöns betydelse och 

var således säker på att miljön var en viktig beståndsdel till god hälsa. 

En effektiv behandling mot bakteriella infektioner är antibiotika, där penicillin var en av de 

första antibiotika som togs fram (Weston, 2013) På 1940-talet startades massproduktion av 

penicillin och det var först då som penicillinet blev tillgängligt för allmänheten. 

Förhoppningen var att penicillinet skulle förändra behandlingen av infektionssjukdomar och 

därmed förändra sjukvården men cirka tio år senare under 1950-talet insåg man att 

penicillinresistenta stammar började uppträda hos patienterna, vilket innebär att 

mikroorganismer utvecklar en resistens emot antibiotika. 
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2.2 Vårdrelaterade infektioner 

Ett av de krav som ställs på svensk hälso- och sjukvård är att vårdmiljön skall främja hälsa 

och möjliggöra ett gott tillfrisknande genom att bland annat se till att vårdmiljön håller en god 

hygienisk standard (SFS, 1982:763) Hälso- och sjukvården ska även arbeta för att förebygga 

ohälsa (SFS, 2014:822). Trots dessa krav så drabbas många patienter av VRI som idag är en 

av de vanligaste vårdskadorna inom sjukvården (Öhrn, 2015). En VRI innebär att patient eller 

vårdpersonal drabbas av en infektion i samband med behandling eller undersökning inom 

vården. Infektioner kan uppkomma efter att man blivit infekterad eller koloniserad med 

mikroorganismer från andra patienter eller personal eller genom egen bakterieflora, vilket 

innebär att bakterier som finns naturligt på huden orsakar skada.  

(www.folkhälsomyndigheten.se).  

När man tittar på de mikroorganismer som finns på huden är de indelade i två 

huvudgrupper (Pittet, 2001). Den ena gruppen kallas för residenta bakterier, vilka finns där 

naturligt och tillhör den så kallade normalfloran. Den andra kallas för transienta bakterier, 

vilket är bakterier som inte tillhör oss själva. Dessa kan komma från andra personer eller 

föremål. Eftersom man inte ser på patienten om denne bär på en smittsam bakterie skall 

hygienrutinerna appliceras lika för alla (www.folkhälsomyndigheten.se). Trots att transienta 

bakterier är lätta att få bort genom vanlig handtvätt med tvål och vatten, är dessa en av de 

största faktorerna till VRI (Pittet, 2001). Personer som ådrar sig en VRI innebär en ökad risk 

för andra patienter på avdelningen, för personal och anhöriga. Den primära förutsättningen att 

förebygga VRI är att se till att grundläggande hygienrutiner och att de klädregler som finns 

efterföljs. Vårdpersonalen måste därför ha kunskap om när och hur man ska använda 

handskar, plastförkläde och när personalen ska tvätta och eller desinficera händerna.  

Det finns studier som visar att överbeläggningar på sjukhusen och underbemanning av 

sjukvårdspersonal leder till ökad risk att drabbas av en VRI (Clements et al, 2008). Ytterligare 

orsaker till VRI kan bero på infektioner via venösa centrala infarter, sårinfektioner som 

uppstår postoperativt eller från urinkatetrar (Öhrn, 2015). En VRI orsakar ett stort lidande för 

den drabbade och dennes anhöriga och kan leda till att patienten avlider 

(www.folkhälsomyndigheten.se). Även om det inte leder till dödsfall så kan VRI orsaka 

svårläkta sår eller kvarstående funktionshinder. Då VRI ökar används mer antibiotika, vilket 

innebär att antibiotikaresistensen ökar. Detta försvårar möjligheten att behandla alla patienter 

som inkommer till hälso- och sjukvården eftersom antibiotikan inte får samma effekt 

http://www.folkhälsomyndigheten.se/
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(www.socialstyrelsen.se). Detta i sin tur innebär en arbetsmiljörisk för vårdpersonalen 

eftersom de resistenta bakteriestammarna ökar.  

En faktor som påverkar resistensproblematiken är dålig följsamhet hos patienter som inte 

fullföljer en antibiotikaordination (Weston, 2013). Anledningen kan vara att patienten 

tillfrisknar och avslutar sin behandling för tidigt eller av okunskap. Resistensproblematiken 

ökar då flertalet av de patienter som får en VRI behandlas med antibiotika. Det är viktigt att 

minska antalen VRI för att kunna minska behovet av antibiotika och därmed motverka 

resistensutveckling, vilket bland annat kan göras genom att arbeta för en god hygienisk miljö 

(SFS, 1982:763). Smittspridning sker allt oftare utanför vården men det är hälso- och 

sjukvården samt patienterna som får ta konsekvenserna av antibiotikaresistens (Weston, 

2013).  

 

2.3 Kostnader för samhället 

VRI är ett globalt problem och innebär att människor dör till följd av detta 

(www.folkhälsomyndigheten.se). Trots studier som tydligt visar att miljontals patienter 

drabbas varje år så finns det ingen statistik över exakt hur många i världen som drabbas av 

VRI, men man vet att det är ett större problem i låg- och medelinkomst länder (Allegranzi et 

al, 2010). I Europa drabbas fyra till fem miljoner människor varav cirka 135 000 av dessa är 

dödsfall. En studie av Allegranzi et al (2010) styrker att VRI medför en tyngre ekonomisk 

börda för hälso- och sjukvården och för patienterna och deras familjer. Där framgår även att 

VRI leder till 16 miljoner extra vårddagar i Europa. Kostnaden för detta uppges vara sju 

miljarder euro. I riksdagens rapport från 2012 rapporterades att cirka 100 0000 patienter 

drabbas av vårdskador varje år inom den svenska sjukvården (www.riksdagen.se). En 

vårdrelaterad skada definieras som en skada som uppkommit i kontakt med hälso- och 

sjukvården men som hade kunnat undvikas med adekvata åtgärder (SFS, 2010:659). Av dessa 

vårdskador räknar man med att cirka 35 % är VRI och således den största gruppen av 

vårdskador. Detta innebär att var tionde vårdplats upptas av en VRI- smittad person, vilket i 

sin tur innebär cirka 750 000 extra vårddagar per år och kostnaden av dessa beräknas uppgå 

till cirka 8,5 miljarder kronor i Sverige. Av dessa avlider cirka 3000 personer.  

 

2.4 Förebyggande hygienrutiner  

Alla VRI går inte att förhindra men genom att skaffa sig kunskap inom ämnet kan man förstå 

sambandet mellan problem och åtgärd och på så vis förebygga onödiga kostnader för hälso- 

http://www.folkhälsomyndigheten.se/
http://www.folkhälsomyndigheten.se/
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och sjukvården (Øvretveit & Sachs, 2005). I Sveriges kommuner och landsting (2014) 

framgår att 20-30 % av dessa vårdskador bör kunna undvikas, vilket kan göras genom att 

personal inom hälso- och sjukvården får undervisning om vad VRI är och hur dessa smittar 

(WHO, 2009).  

I en studie av Sax, Allegranzi, Uckay, Larson, Boyce och Pittet (2007) beskriver de My 

five moments for hand hygiene. Metoden bygger på fem steg som man ska tänka utefter när 

man förhåller sig till hygienrutiner. Steg ett: Innan patientkontakt. Se vårdområdet och 

patientområdet som två olika zoner och emellan dessa områden vara följsam till 

hygienrutinerna före patientkontakt. Steg två: Innan en aseptisk åtgärd. När sjuksköterskan 

varit i kontakt med patienten är man kontaminerad igen. Om sjuksköterskan därefter ska 

utföra en aseptisk åtgärd, exempelvis sätta en intravenös infart, har hon på nytt ett ansvar att 

utföra hygienrutiner. Det är viktigt att förstå att enbart handskar inte är sätt att utföra 

handhygien. Handtvätt och eller desinficering av händer skall också utföras. Steg tre: Efter 

exponering av kroppsvätskor. Direkt efter att man kommit i kontakt med kroppsvätskor och 

ska komma åt en annan yta ska handhygien ske. Steg fyra: Efter patientkontakt. När 

sjuksköterskan har utfört sin uppgift och ska lämna patientområdet för att gå in i vårdområdet 

är det viktigt att man på nytt utför hygienrutiner. Steg fem: Efter kontakt med patientens 

omgivningar. Alla föremål och ytor på en patientsal är patientbundet och skall anses vara 

kontaminerade. Det innebär att om sjuksköterskan har exponerats för en yta i patientområdet, 

utan att ha vidrört patienten, skall handhygien utföras. Även föremål som tas ut ur salen skall 

antingen kasseras eller desinficeras enligt lokala riktlinjer.  

Utöver WHO:s My five moments for handhygiene har Socialstyrelsen föreskrifter om basal 

hygien i vård och omsorg (SOSFS, 2015:10). De säger bland annat att arbetskläder endast får 

bäras i arbetet och skall bytas dagligen. Ärmarna ska sluta ovanför armbågen. Kläderna ska 

bytas om de exponeras för smuts. Plastförkläde, skyddsrock eller andra skyddskläder ska 

användas vid risk för exponering av kroppsvätskor. Dessa ska bytas mellan varje 

patientkontakt. Inga smycken eller bandage ska finnas på underarmar och händer. Naglar ska 

vara kortklippta och fria från lösnaglar och nagellack. Före och efter utförd omvårdnadsåtgärd 

skall händerna desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Vid synligt 

smutsiga händer ska dessa tvättas med tvål och vatten innan desinfektion. Handskar ska 

användas om det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska bytas 

mellan varje patient och omvårdnadsåtgärd.  

 



 
 5 (33) 

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Arbetet som sjuksköterska är krävande och innebär ett stort ansvar för att främja en 

patientsäker vård (Finnström, 2010). Förutom förståelse för andra människor krävs det att 

sjuksköterskan har en god värderingsförmåga och ett gott förhållningssätt. Sjuksköterskan bör 

därför kontinuerligt föra en etisk dialog med sig själv genom att reflektera över sina 

handlingar i vårdandet av patienter. Sjuksköterskan behöver utöver detta ha kunskap om 

medicinska återgärder och teknisk apparatur samt hygienrutiner.  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor inbegriper fyra olika ansvarsområden: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (svensk sjuksköterskeförening, 

2013). Kodens fyra huvudområden: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, sjuksköterskan och medarbetaren innebär 

kortfattat att sjuksköterskans yttersta ansvar är att hjälpa människor i behov av vård. Genom 

hela sitt yrkesverksamma liv har sjuksköterskan ett personligt ansvar att uppdatera sin 

kunskap för att behålla sin yrkeskompetens. Då sjuksköterskan har ett ansvar att kontinuerligt 

ta fram nytt kunskapsunderlag inom sitt yrkesområde måste hon genom forskning och 

utbildning arbeta fram nya riktlinjer. Kommunikationen och det sätt man interagerar med sina 

kollegor ska fungera på ett sådant sätt att patienten inte blir lidande. Patienter som vårdas ska 

känna sig säkra på att personalen är följsam till de grundläggande hygienrutinerna och att 

personalen arbetar förebyggande mot VRI.  

 

2.6 Patientens medverkan i och förebygga vårdrelaterade infektioner 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall både patient och närstående ges möjlighet 

att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienten kan därför själv hjälpa till att förebygga 

infektioner genom att uppmärksamma om sjuksköterskan inte utför handhygien innan 

patientkontakt och påtala detta (Weston, 2013). De kan även förbygga VRI genom att tvätta 

händerna efter ett toalettbesök och innan hantering av mat. Busby, Kennedy, Davis, 

Thompson & Jones (2015) uttrycker att patienten inte förstår vikten av handhygien. Vid en 

observation noterades det att patienter inte uppmärksammade huruvida vårdpersonal tvättade 

händerna eller inte innan patientkontakt. Ampofo (2013) beskriver att 34 % av de totalt 49 

patienter som var med i studien ansåg att det inte var lämpligt att lägga sig i vad 

vårdpersonalen gjorde medan 66 % av deltagarna och deras anhöriga ansåg att de själva bör 

vara involverade i vårdpersonalens handhygien i klinisk praxis. När patienterna fick frågan 
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om hur de skulle agera om de såg att vårdpersonalen inte tvättade händerna eller använde 

handsprit innan patientkontakt så svarade 67 % att de skulle påminna personalen. 

 

2.7 Från sjuksköterskestudent till sjuksköterska 

Redan som sjuksköterskestudent har man ett ansvar att ta till sig den kunskap som är 

nödvändig för den kommande rollen som sjuksköterska (Segesten, 2011). Genom övning i 

både vardag och verksamhetsförlagd utbildning har sjuksköterskestudenten möjlighet att 

förfina sina kunskaper. Ett av målen är att studenten ska skaffa sig god självkännedom så att 

denne förstår sitt behov av ytterligare kunskap. Det är även viktigt att sjuksköterskestudenten 

tränar upp sin självständighet inför den kommande rollen som sjuksköterska. Under 

transitionen från student till färdig sjuksköterska spelar blivande kollegor en viktig roll 

(Finnström, 2010). Studenten mognar in i sin yrkesroll genom relationer till andra kollegor. 

Det är därför viktigt med goda relationer för att främja lärande så att studenten på ett tryggt 

sätt kan hitta sig själv som sjuksköterska (Lepp, 2015). 

Studier visar att sjuksköterskestudenter upplever en osäkerhet i sin kommande roll som 

sjuksköterska (Démeh & Rosengrens, 2015). De uppgav att de ville ha någon att fråga om råd 

för att känna sig tryggare. Samtidigt uppgav studenterna att de fick en chock av att komma ut 

i den komplexa kliniska verksamheten. Vissa kände sig ångestladdade då de upplevde att de 

hade bristande kunskap och saknade färdigheter i omvårdnad.  

 

3 Problemformulering 

Redan under 1800-talet insåg man hygienens betydelse i vårdsamanhang. Semmelweiz förstod 

vikten av handhygien och Nightingale noterade miljöns betydelse för att undvika spridning av 

bakterier. VRI är en infektion som kan drabba patienter eller personal vid kontakt med smitta i 

samband med behandling eller undersökning och innebär ett hot mot patientsäkerheten. 

Konsekvenserna hos dem som drabbas kan bli ett onödigt lidande. Enligt lag ska hälso- 

sjukvården upprätthålla en god vårdmiljö för att förebygga VRI. På grund av förlängda 

vårdtider för patienter med VRI ökar kostnaderna för samhället. För att kunna förebygga VRI 

krävs det att all vårdpersonal har grundläggande kunskap om hygienrutiner. Ett arbetssätt som 

är framtaget av WHO är My five moments for handhygiene vilket är en metod som bygger på 

fem steg som man ska förhålla sig till när man utför hygienrutiner. Enligt ICN:s etiska kod har 

sjuksköterskan ett ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra 

lidande, men ska även ge patienten möjlighet att delta i arbetet att förebygga VRI. I 
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grundutbildningen till sjuksköterska ingår att studenten ska känna sig trygg i sin roll som 

sjuksköterska och kunna reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap. Dock visar studier 

att sjuksköterskestudenter har otillräcklig kunskap i hur hygienrutiner skall utföras på ett 

korrekt sätt. Detta leder till en osäkerhet inför den kommande yrkesrollen. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters kunskap och attityder om hygienrutiner samt 

faktorer som påverkar deras följsamhet.  

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Florence Nightingale som omvårdnadsteoretiker 

Kirkevold (2000) menar att Florence Nightingale bör ses som grundare till de olika 

omvårdnadsteorier som finns idag snarare än att ses som en omvårdnadsteoretiker själv. Det 

är dock av största vikt att förstå den betydelse hon har haft för omvårdnaden. Hon ansågs inte 

bara vara omvårdnadens moder, utan var även den som startade den första 

sjuksköterskeutbildningen i England år 1860. Tidigare hade man lärt sig genom ett mästare-

lärlingssystem, men nu ville hon ta ytterligare ett steg längre och införa mer teori för att 

förbättra vårdkvaliteten. Detta synsätt på sjuksköterskeutbildningen som en formaliserad 

utbildning låg långt före hennes tid och det dröjde till omkring år 1950 innan teori infördes i 

större utsträckning. I sin bok Notes on Nursing beskrev hon med klarhet hur hon ville att 

utbildningen skulle se ut där det framgick vilka krav som skulle ställas på sjuksköterskorna 

och hur sjukvården skulle bedrivas.  

Tack vare det arv som Nightingale lämnat efter sig har vi idag en solid grund att stå på när 

det kommer till miljöns och hygienens betydelse i vårdandet av patienter. Till exempel ansåg 

hon redan under Krimkriget att det var viktigt med rena lakan, frisk luft och en miljö där man 

främjar hälsa och välbefinnande (Nightingale, 1860). Hon betonade även vikten av att se till 

att patienten är ren då den personliga hygienen kan ha en negativ inverkan på tillfrisknandet 

hos patienten. Detta innebär att patienten bör ges möjlighet att duscha eller få hjälp med sin 

personliga hygien så som att borsta tänderna, kamma håret och få rena kläder vid behov för 

att skapa en lättnad och välmående hos patienten. Det är lika viktigt att sjuksköterskan håller 

en god personlig hygien då sjukvården är en miljö där man först och främst främjar renlighet 

för att minska risken för spridning av bakterier. Lika viktigt är det att sjuksköterskan är 

noggrann med sin handhygien. Nightingale beskrev hur handhygien skall utföras flera gånger 
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under dagen med tvål och vatten i kombination med sprit för att på effektivast sätt avlägsna 

smuts och bakterier. 

För Nightingale (1860) var sjuksköterskeyrket ett kall. En god arbetsvilja, ärlighet och hög 

moral skattade hon högt. Att vara sjuksköterska skulle innebära att man strävade efter att 

utföra ett gott arbete för att man vill göra det rätta och inte för att man måste eller för att man 

skulle bli påkommen om man inte gjorde det. En sjuksköterska med dessa egenskaper skulle 

ärligt arbeta för att inte begå några felsteg. Till sin hjälp skulle alla ens sinnen användas. 

 

5.2 En vårdande miljö 

Som sjuksköterskor har vi ett ansvar att vårda patienten för att främja hälsa och välbefinnande 

samt motverka lidande (Dahlberg & Segensten, 2010). Precis som Florence Nightingale 

(1860) beskrev miljön under sin tid, så har Dahlberg och Segesten (2010) en liknande 

beskrivning av hur en vårdande miljö ska vara. Vilket innebär rena ytor och frisk luft samt att 

den är anpassad efter den situation patienten eller vårdaren befinner sig i. Både Bergbom 

(2014) och Dingwall (2014) lyfter vikten av att en vårdande miljö ska vara säker för 

patienterna och anpassad efter deras och de närståendes behov. De menar att en ren miljö 

stärker patienternas upplevelse av hälsa. Med enkla medel som att öppna ett fönster för frisk 

luft, att ljud och ljus inte ska störa patienten och att teknisk apparatur inte ska vara 

dominerande i rummet så att den känns störande eller skrämmande kan sjuksköterskan hjälpa 

till att stimulera hälsa. 

Enligt Bergbom (2014) finns det dock brister i både privata hem och i sjukvården då 

miljön inte är så vårdande som den bör vara. Vårdpersonal bör därför se till att patienter får 

information om hur och varför hygienrutiner ska tillämpas för att kunna vara delaktiga i det 

förebyggande arbetet av en säker miljö. För personalen innebär detta att vara följsam till 

hygienrutiner genom att byta förkläde och handskar vid behov samt följa de riktlinjer som 

finns vid städning av lokaler.  

 

6 Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) innebär att man väljer ut 

ett problemområde genom att granska vetenskapliga artiklar. Idén med metoden är att få fram 

ett resultat som visar på kunskapsläget inom det valda området.  

I denna litteraturöversikt har författarna använt sig utav tolv vetenskapligt granskade 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ design.  
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6.1 Datainsamling 

Databaserna Cinahl Complete och Pubmed har använts som sökmotorer för att hitta lämpliga 

artiklar. För att få en uppfattning om vilken kunskap det finns inom det valda området har det 

gjorts en fritextsökning på ord som har med ämnet att göra: hygiene, nursing, nurse, infection, 

attitudes, students, nursing students, infection prevention och compliance. För att avgränsa 

sökningen ytterligare gjordes därefter en sökning på ämnesord, även kallade MeSH-termer 

(Karlsson, 2012). Till hjälp använde sig författarna av ett verktyg framtaget av Karolinska 

Institutet för sökning och översättning av MeSH-termer. Då det inte är en självklarhet att en 

direkt översättning av begrepp från svenska till engelska blir korrekt är detta verktyg till stor 

hjälp (http://mesh.kib.ki.se). Med hjälp av MeSH-termerna cross infection [MeSH] och 

infection control [MeSH] kunde sökningen utvidgas.  

I bearbetningen av de utvalda artiklarna hittades i referenserna andra artiklar kunde vara av 

intresse till författarnas syfte. För att hitta dessa artiklar gjordes en sekundärsökning (Se bilaga 

2) i databasen Cinahl Complete och via den webb-baserade sökmotorn Google.  

 

6.2 Urval 

För att få fram artiklar i databaserna gjordes en systematisk avgränsning på artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, peer reviewed, och som har en kort sammanfattning av 

innehållet, abstract, har gjorts. På så vis blev det enklare att välja ut artiklar att gå vidare med. 

Utöver detta sorterades även artiklar bort som inte fanns i fulltext. I sökningen fann författarna 

ett brett spektra på artiklar som berörde hygien. Det fanns inte mycket forskning specifikt på 

sjuksköterskestudenter och deras följsamhet till hygienrutiner. Därför valde författarna att inte 

begränsa sökningarna med årtal (Se Bilaga 1). Av de artiklar som fångade författarnas intresse 

gjordes en preliminär bedömning av artiklarnas relevans till det tänka syftet genom att läsa 

sammanfattningarna samt resultatdelen. De artiklar som bäst stämde in på syftet valdes ut och 

lästes i sin helhet samt grupperades därefter efter kategori. Sista steget i urvalsprocessen var 

att skilja ut de artiklar som hade samma tema (Friberg, 2012). Det är viktigt att läsa artiklarna 

ett flertal gånger för att få en djupare förståelse av texten och dess sammanhang.  

 

6.3 Analys 

Författarna började med att numrera artiklarna från ett till tolv. Därefter lästes resultatdelarna 

ännu en gång och begrepp samt nyckelord markerades med märkpenna i texten. På baksidan 
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av varje artikel skrevs sedan en kort sammanfattning av artiklarnas huvudpunkter för att 

lättare kunna se artikelns innehåll. På så vis fick författarna en tydligare bild av likheter och 

skillnader i artiklarna och kunde därmed urskilja de teman som trädde fram.  

Vid analysen är det viktigt att tänka på att resultatet representeras på olika sätt och därför 

inte kan jämföras direkt mellan kvalitativa och kvantitativa studier (Friberg, 2012). 

Kvalitativa studier bygger på deltagarnas egna upplevelser där man analyserar och tar fram 

teman på det som är sagt, medan kvantitativa studier oftast baseras på att deltagarna får svara 

på frågor via formulär. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Ny forskning tas kontinuerligt fram och denna utveckling driver samhället framåt 

(www.codex.vr.se). Höga krav ställs på forskningen och det är viktigt att forskningen följer 

de fyra etiska huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Det innebär i stort att alla medverkande skall ha förstått syftet samt ha 

den information som krävs för att kunna ta ställning till om man vill medverka i forskningen. 

Inga obehöriga personer skall kunna ta del av de personuppgifterna från de medverkande i 

studien. Uppgifterna som samlas in är endast till för forskningens syfte. Vid granskning av 

artiklarna förhöll sig författarna till dessa krav i den utsträckning det var möjligt.  

För författarna var det viktigt med ett neutralt förhållningssätt vid granskning av materialet 

för att inte påverkas av tidigare kunskap, egna förutfattade meningar och åsikter samt för att 

kunna återge en så objektiv beskrivning av det insamlade studiematerialet som möjligt. Det 

var också av stor vikt att deltagarna i studierna valt att delta frivilligt för att resultatet skulle 

vara så sanningsenligt som möjligt.  

 

8 Resultat 

Här nedan presenteras resultatet över sammanställningen av artiklarna som valts ut till denna 

litteraturöversikt. I granskningen av artiklarna fann författarna gemensamma faktorer som 

påverkar följsamheten av hygienrutiner. Dessa faktorer bildade fyra huvudteman: 

Kunskapsläget hos sjuksköterskestudenterna, Attityder om infektionsförebyggande återgärder, 

Sociala betydelser – Influenser från vårdpersonal och Organisatoriska faktorer. Underteman: 

Sjuksköterskestudenters förutfattade meningar om hygienrutiner, Kunskapsnivån om 

hygienrutiner skiljer sig mellan årskurserna och Ålderns inverkan på följsamhet till 

hygienrutiner. 
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8.1 Kunskapsläget hos sjuksköterskestudenterna 

Den grundläggande kunskapen var bristande när det gällde hanteringen av handsprit och 

tvättning av händer samt andra hygienrutiner inför patientkontakt, framgick av flera artiklar 

(Barret & Randle, 2008; Darawad & Al-Hussami, 2012; Kelcíkova, Skodova & Straka, 2011; 

Shinde & Mohite, 2014; Waltman, Scenk, Martin & Walker, 2011; Wu, Gardner & Chang, 

2008). Sjuksköterskestudenterna visste exempelvis inte i vilka situationer som de borde tvätta 

händerna eller använda handsprit. Andra studenter trodde att enbart handskar fungerade som 

ett fullständigt skydd och bytte därför till ett par rena handskar i stället för att tvätta och 

desinficera händerna korrekt innan kontakt med en ny patient. I Waltmans et al. (2011) studie 

identifierade sjuksköterskestudenterna själva att den effektivaste åtgärden till att förebygga 

VRI var att tvätta händerna. Dock framgick det att det fanns en osäkerhet om tidsåtgången vid 

handtvätt (Waltman et al, 2011; Barret & Randles, 2008). Ward (2010) identifierade att brist 

på kunskap inom kliniska färdigheter kunde vara ett hinder för sjuksköterskestudenterna när 

de sedan skulle applicera sina kunskaper i praktiken. Riktlinjerna som användes på de 

verksamhetsförlagda placeringarna kunde vara annorlunda mot det sätt man fått lära sig på 

sjuksköterskeutbildningen, vilket resulterade i att studenterna kände sig förvirrade över vilken 

metod som skulle användas. I Wu et al. (2008) framgick dessutom att 

sjuksköterskestudenterna som hade kunskap från att tidigare vårdat patienter med VRI hade 

mer självförtroende inför liknande situationer. De sjuksköterskestudenter som aldrig vårdat 

patienter med VRI saknade kunskapen och var därför osäkra när de skulle vårda en patient 

VRI. 

 

8.1.1 Sjuksköterskestudenters förutfattade meningar om hygienrutiner 

I tre av artiklarna framgick att flera studenter tvättade händerna i högre utsträckning än 

nödvändigt, vilket resulterade i torra och såriga händer (Barret & Randle, 2008; Kennedy & 

Burnett, 2011; Waltman, et al. 2011). Detta gjorde att sjuksköterskestudenterna sedan undvek 

att tvätta händerna lika ofta. Studierna visade att sjuksköterskestudenternas förkunskap om 

handhygien var föreställningen om att handsprit torkade ut händerna och förvärrade 

handtorrhet vilket påverkade studenterna så att de inte ville desinficera händerna lika ofta.  

Studierna Barret & Randle (2008), Kennedy & Burnett (2011) och Waltman, et al (2011) 

rapporterar att sjuksköterskestudenterna utförde hygienrutinerna i olika utsträckningar 

beroende på vilken för åtgärd de skulle utföra. Exempelvis om sjuksköterskestudenterna varit 
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i kontakt med kontorsmaterial var de inte lika benägna att utföra hygienrutinerna. Samma sak 

gällde om återgärden var att ta ett blodtryck. Om sjuksköterskestudenterna däremot skulle 

lägga om ett sår eller hade varit i kontakt med kroppsvätskor var de mer villiga att utföra 

hygienrutinerna. Sjusköterskestudenterna svarade även att om de satte på sig ett par handskar 

innan de hade patientkontakt behövde man inte utföra handhygien. De ansåg också att det går 

fortare att byta ett par handskar emellan patienterna än tiden det tar att utföra handhygien.  

 

8.1.2 Kunskapsnivån om hygienrutiner skiljer sig mellan årskurserna 

Kelcíkova et al. (2011) menar att utbildningens längd inte står i proportion till kunskapsnivån 

om hygienrutiner. De som hade bäst kunskap om hygienrutiner var de sjuksköterskestudenter 

som gick sitt första och andra år på utbildningen. Ssjuksköterskestudenterna som gick sista 

året var de som hade sämst kunskap gällande hygienrutiner. Ward (2010) styrker att 

sjuksköterskestudenterna som gick sitt tredje år på sjuksköterskeutbildningen fortfarande 

kände sig konfunderade om vad goda hygienrutiner är, de ville att sjuksköterskeutbildningen 

skulle specificera på varje klinisk procedur vad den bästa metoden är. 

Sjuksköterskestudenterna ansåg att sjuksköterskeutbildningen skulle använda sig av 

handhygien-kontroller som ett läromedel för att lära sig om rätt handhygien-teknik. De 

menade att detta gjorde informationen som de fick under kontrollerna lättare att ta till sig. 

Med kontrollerna blev det även mer personligt och gjorde studenterna mer benägna att öva på 

rätt handhygien-teknik.  

 

8.2 Attityder om infektionsförebyggande åtgärder  

I studierna Hinkin & Cutter (2014), Mitchell et al. (2014) och Lusardi (2007) belyser 

sjuksköterskestudenterna att de kände ett ansvar att uppfylla de krav som ställs inför i sin 

yrkesverksamma roll som sjuksköterskor för att ha möjlighet att förebygga VRI. De ansåg att 

med en hög standard från början så minskar risken till att VRI skulle föras vidare till andra 

inom vården. I Darawad och Al-Hussami (2012) studie framgår dessutom att attityderna om 

infektionsförebyggande åtgärder ligger till grund för hur det sedan följs upp i praktiken. 

Attityderna bland studenterna var bland annat att även om de ser andra göra fel så betyder det 

inte att de ska följa deras dåliga exempel (Hinkin & Cutter, 2014; Mitchell et al, 2014; 

Lusardi, 2007). 

Studenterna kände att de hade en skyldighet gentemot patienterna att inte överföra VRI och 

ville inte vara den som har orsakat ett vårdlidande för patienten. Samtidigt uttryckte 



 
 13 (33) 

 

sjuksköterskestudenterna en oro för att själva bli smittade eller att de skulle smitta någon i sin 

familj om dem inte varit följsamma till hygienrutiner (Lusardi, 2007).  

 

8.2.1 Ålderns inverkan på följsamhet till hygienrutiner  

I flera studier framgår det att åldern då man börjar studerar till sjuksköterska kan vara en 

faktor till följsamheten till hygienrutiner. Även attityderna mot hygienrutiner kan skilja sig åt 

beroende på den åldersgrupp studenterna tillhör. I Hinkin & Cutter (2014) jämföra fyra 

grupper med varandra och det framgick att den gruppen som hade yngst deltagare även var 

den grupp som mest lät sig påverkas av vårdpersonal. I en annan studie av Mitchell et al. 

(2014) visade det sig att sjuksköterskestudenter som var yngre än 25 år oftare frågade äldre 

sjuksköterskor om råd till skillnad från de studenter som var äldre än 25 år, vilka själva sökte 

efter svaren i företagets policys. En studie av Darawad & Al-Hussami (2012) motsatte sig 

dock att åldern skulle ha betydelse. De menade att man inte kan förutse att personer i en viss 

ålder skulle ha svårare att följa hygienrutinerna. 

 

8.3 Sociala betydelser – Influenser från vårdpersonal 

Det framgick att sjuksköterskestudenterna ibland utförde vissa åtgärder mest för att de ville 

passa in (Barret & Randle, 2008; Hinkin et al, 2014; Lusardi, 2007). Speciellt på studenternas 

första placering kändes det extra känsligt att påpeka handledarnas följsamhet till 

hygienrutiner. Exempelvis om studenterna noterade att handledarna inte utförde korrekta 

hygienrutiner, såsom sjuksköterskestudenterna fått lära sig under utbildningen, vågade de inte 

alltid säga ifrån. Detta på grund av en rädsla att komma i konflikt med vårdpersonalen. Hos 

några studenter fanns en ängslan att de inte skulle bli godkända på den verksamhetsförlagda 

utbildningen om de skulle tillrättavisa handledarna i utförande av hygienrutiner. Genom att 

utmana andra vårdarbetare kände även studenterna att det skulle resultera i en sämre relation 

till vårdpersonal på den avdelning de hade sin praktik på. Således fanns en oro att de inte 

skulle bli accepterade. Sjuksköterskestudenterna betonade vikten av att kunna arbeta i team 

utan att själva skapa konflikter då de inte vill förolämpa vårdpersonalen (Barret & Randle, 

2008; Hinkin et al, 2014; Lusardi, 2007). 

När sjuksköterskestudenterna såg annan vårdpersonal utföra hygienrutiner kände de att de 

skulle göra likadant som vårdpersonalen, vilka blev positiva förebilder för 

sjuksköterskestudenterna (Barret & Randle, 2008; Hinkin et al, 2014; Lusardi, 2007). I 

Lusardi (2007) framkom det att sjuksköterskestudenterna blev påminda av handledarna om att 



 
 14 (33) 

 

ha en god handhygien och att det var viktigt att vara följsam till handtvätt. Handledarna 

förklarade dock aldrig vad god handhygien innebar och de bad aldrig studenterna att visa 

deras teknik när de utförde handhygien.  

 

8.4 Organisatoriska faktorer 

Studenterna uppgav att bristen på tid var ett element som gjorde att hygienrutinerna inte 

efterföljdes (Barret & Randle, 2008; Lusardi, 2014; Salvador dos Santos, Corrêa & Salgado, 

2013). Dagpassen uppgavs vara stressiga på morgonen och det var därför en större risk att 

hygienrutinerna inte hanns med. En orsak till tidsbristen var att det inte fanns tillräckligt med 

personal på avdelningen. När det blev mycket att göra upplevde sjuksköterskestudenterna att 

var det lätt att glömma bort eller att man struntade i att utföra hygienrutinerna.  

Affischer som visar hur man utför handhygien utgjorde en bra påminnelse på avdelningen 

till att komma ihåg att utföra dessa (Lusardi, 2014). Några av studenterna tyckte även att det 

var bra med affischerna för att de visade de olika stegen när man utför handhygien. I Waltman 

et al. (2011) uppgav dock studenterna att affischer vid handfaten inte påverkade deras 

följsamhet till handhygien. Brist på material påverkade också sjuksköterskestudenternas 

följsamhet till handhygien (Salvador dos Santos et al, 2013; Waltman et al, 2011). När 

sjuksköterskestudenterna skulle lägga om ett sår är det viktigt att ha allt material på salen från 

början för att undvika att behöva ta sig mellan patient- och vårdområdet. Detta medför att 

ytorna hålls aseptiska, vilket i sin tur medför att patienten inte utsätts för ökade risker att få en 

VRI. Studierna visade också vikten av att faciliteterna är rena och fräscha samt att det är 

påfyllt med nödvändigt material så att sjuksköterskestudenterna skulle kunna vara följsamma 

till handhygien.  

 

9 Diskussion 

Nedan diskuteras metod och dess styrkor och svagheter för att sedan efterföljas av en 

resultatdiskussion och hur författarna applicerat den valda teoretiska utgångspunkten. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl Complete och PubMed användes i sökningen av artiklar till resultatdelen i 

denna litteraturöversikt. Författarna valde att inte söka i fler databaser då artiklarna som 

slutligen valdes till resultatet var relevanta till syftet. Datainsamlingen påbörjades med en 

fritextsökning med söktermer som var: hygiene, nursing, nurse, infection, attitudes, students, 
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nursing students, infection prevention och compliance. Sökningen breddades ytterligare med 

söktermen adherence, vilket är det korrekta omvårdnadsteoretiska begreppet för följsamhet. 

Det kom dock inte upp några artiklar som stämde in på syftet när vi använde oss av begreppet 

adherence i sökningen, varför författarna fortsättningsvis valde att inte ta med det begreppet. 

Författarna tog hjälp utav MeSH-termer som är framtaget från Karolinska Institutet för att få 

fram medicinska termer på engelska till när sökningen gjordes. Genom att använda sig av 

MeSH-termer underlättas sökningen av artiklar då forskare använder sig av samma begrepp, 

nyckelord. Det finns dock en risk att gå miste om relevanta artiklar då forskare kan ha använt 

sig av äldre begrepp på forskning som gjorts tidigare. Nosocomial infection, vilket är det 

gamla begreppet för cross infection, är ett sådant nyckelord som förekommer i äldre artiklar. 

Då författarna fann begreppet i efterhand, användes det inte som sökterm. 

När artiklarna valdes ut gjordes en överblick av dessa artiklars referenslistor, en så kallad 

sekundärsökning (Östlundh, 2012). Vilket även medförde att artiklarnas relevans kunde 

styrkas då artiklarna refererade till varandra. 

Då syftet med litteraturöversikten var att ta reda på sjuksköterskestudenters kunskap om 

basala hygienrutiner och faktorer som påverkar deras följsamhet valde författarna att ta med 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. I de artiklarna med kvantitativ design hade 

deltagarna fått svara på slutna frågor eller påståenden. Genom att använda sig av artiklar där 

enkätundersökningar med slutna frågor gjorts blir det lättare att granska och jämföra svaren 

från deltagarna eftersom de är likadant utformade (Larsen, 2007). Nackdelen med sådan 

design är att man kan gå miste om kunskap hos de medverkande som inte framgår i resultatet. 

I de artiklar med kvalitativ design hade sjuksköterskestudenterna själva fått beskriva sin 

kunskap och de faktorer som påverkade deras följsamhet till hygienrutiner. Artiklar av 

kvalitativ design kan således ge en djupare bild av hur det ser ut eftersom det inte finns några 

svarsalternativ i frågeformulären som styr svaren. 

Det fanns få studier gjorda inom området vilket gjorde det svårare att enbart välja artiklar 

med en typ av design. Likaså begränsades inte sökningen med årtal på grund av det bristande 

utbud av relevanta artiklar, specifikt med sjuksköterskestudenter. Författarna valde att inte 

begränsa sökningen geografiskt eftersom VRI är ett globalt problem och såldes vikten av att 

ha goda hygienrutiner i vården. Genom att använda sig av studier från hela världen kan man 

återspegla hur det ser ut globalt sett. En nackdel som författarna har i åtanke är att det då 

kanske inte speglar den samhällsbild som vi lever i och därför kan bli svårare att hitta 

förbättringsområden.  
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Under urvalet av artiklarna läste båda författarna alla artiklarna och tog fram nyckelord 

samt resonerade om artiklarnas relevans till syftet. Artiklarna arbetades igenom av bägge 

författarna ett flertal gånger, understryckningspenna användes så att det underlättade att se 

vad som var relevant i artikeln. Artiklarna grupperades efter kategori och författarna upplevde 

att trovärdigheten stärktes i litteraturöversikten att resultatartiklarna var framtagna av båda 

författarna och att arbetet har genomförts tillsammans. Författarna har suttit tillsammans 

under hela arbetets gång och upplevde därför att arbetet bearbetades på ett bra sätt. Det har 

varit värdefullt att kunna reflektera med sin uppsatspartner och författarnas olikheter 

resulterade i ett mer gediget arbete.   

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskestudenters kunskap och attityder 

om hygienrutiner samt de faktorer som påverkar deras följsamhet. Författarna fann att 

kunskapen om hygienrutiner hos sjuksköterskestudenter var låg. Trots detta fanns en positiv 

attityd och studenterna betonade att de ville få tillräcklig kunskap och erfarenheter för att inte 

vara ansvarig att någon drabbas av en VRI. Sjuksköterskestudenternas följsamhet påverkades 

av på organisatoriska faktorer som dels handlade om brist på material och underbemanning. 

Författarna fann även att sjuksköterskestudenterna påverkades av annan vårdpersonal både 

negativt och positivt. Dessa resultat kommer att diskuteras utifrån Florence Nightingale, 

Notes on Nursing (1860). 

 

9.2.1 Bristande kunskap om hygienrutiner 

Resultatet i litteraturöversikten visade tydligt på en låg kunskapsbas hos 

sjuksköterskestudenter när det gällde de grundläggande hygienrutinerna, något som vi tror 

kan vara en faktor till att man i sin kommande yrkesroll som sjuksköterska inte förbättras då 

kunskapen inte finns där från början. Detta styrks av en studie av Akyol (2005) som visade att 

sjuksköterskor hade en låg kunskapsnivå om hur man utför handhygien för att uppnå en god 

kvalitet. Tolv procent av de 129 sjuksköterskorna som deltog i studien använde tvål när de 

tvättade händerna medan 62 % av sjuksköterskorna endast använde vatten. Under ett 

arbetspass blir det många tillfällen att utföra handhygien. Även om följsamheten är hög så kan 

tekniken vara bristfällig (WHO, 2009). Vi anser därför att det är lika viktigt att efterstäva en 

god teknik som antal tillfällen. 
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Redan på mitten av 1800-talet lyfte Nightingale vikten av att varva teori och praktik för att 

förbättra vårdkvaliteten (Nightingale, 1860). Det är intressant att synsättet hon hade redan då 

framgår tydligt i vårt resultat där de sjuksköterskestudenter som fick vara med om 

handhygienkontroll själva beskrev att de hade lättare att ta till sig den teoretiska kunskapen i 

samband med detta.  

Morgan (2006) beskriver i sin studie ett sätt att implementera den teoretiska kunskapen till 

praxis. Syftet var att ta reda på om kompetensutveckling på kliniskt träningscenter innan 

första verksamhetsförlagda utbildning hjälpte sjuksköterskestudenterna att relatera teori till 

praktik. Det framgick att studenterna fann stor användbarhet i att få tillämpa den teoretiska 

kunskapen, som de läste i skolan, i en kontrollerad miljö på kliniskt träningscentrum. De fick 

lättare att koppla teorin till praxis samt att det underlättade inför den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Tillsammans med resultatet som framgår i vår litteraturöversikt styrker detta 

Nightingales vision om att varva teori med praktik.  

Vårt resultat visade att det finns en bristande kunskap på flera nivåer, vilket får oss att 

fundera på konsekvenserna det kommer ha för hälso- och sjukvården och vilken risk detta 

innebär för VRI.  

 

9.2.2 Attityder om infektionsförebyggande åtgärder 

Nightingale betonar vikten av hög moral och resultatet i vår litteraturöversikt visade på att 

attityden hos sjuksköterskestudenter och viljan att förbättra vårdkvaliten var hög. Vår 

förförståelse var att föreställningen om att behöva skydda sig själv framför patienten skulle 

framgå i resultatet, vilket det gjorde, men inte i den utsträckning vi hade förväntat oss.  

I Erasmus et al. (2009) framgick det att sjuksköterskorna uttryckte betydelsen av handhygien 

för att förhindra infektioner bland patienter och sig själva. Det framgick även i vårt resultat att 

studenterna ansåg att man inte måste ta efter andra om man anser att de gör fel. Även 

Nightingale (1860) betonade att du inte kan bli en god sjuksköterska om du bara tar efter 

andras beteende utan att reflektera över vad som är rätt eller fel. Vårdandet som 

konsensusbegrepp står bland annat för att främja hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskestudenterna bör därför sträva efter att vara följsam till hygienrutinerna för att 

förhindra VRI hos patienterna.  

Människor har en naturlig vilja att utvecklas (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005) och 

vårt resultat visade att det finns en vilja hos studenterna att göra rätt, vilket är en drivkraft som 

vi tror krävs för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Därför anser vi att man bör ta 

tillvara på den positiva attityd som finns hos studenterna från början. Enligt Nightingale 
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(1860) var sjuksköterskeyrket ett kall och resultatet från vår studie får oss att fundera på om 

det kan vara så att det är människor med en viss karaktär som söker sig till det vårdande yrket.  

En intressant faktor att diskutera är ålderns inverkan på sjuksköterskestudenters följsamhet 

till hygienrutiner. Vår litteraturöversikt visade på delade resultat där åldern hade betydelse. 

Två av studierna menar att personer under 25 år i större utsträckning bad andra om hjälp 

medan en annan menade att man inte kan förutspå att ålder korrelerar med följsamhet. Illeris 

(2007) beskriver personer som ungdomar upp till 25 års ålder och att de vid den här tiden 

genomgår ett identitetsarbete. Identitetsarbetet innebär en strävan efter att hitta sig själv och 

sin identitet och det är vid den här tiden som personen mognar och utvecklas till en vuxen, 

ansvarstagande person. Alla vuxna utvecklas dock inte i samma takt vilket innebär att det inte 

går att generallisera att människor i en viss ålder skulle behärska samma form av logiskt 

tänkande. Detta kan förklara vårt resultat om att ålder inte är en avgörande faktor för 

studenternas attityd om hygienrutiner. Eftersom våra resultat visade att unga personer lättare 

påverkades av annan vårdpersonal funderar vi på hur det kommer att påverka framtidens 

hälso-och sjukvård. Vi anser därför att det är viktigt att utbildningen ger studenterna stöd att 

utveckla sin personliga mognad och yrkesidentitet.  

 

9.2.3 Sociala betydelser – Influenser från vårdpersonal 

Det framgick i resultatet att studenterna inte vågade uttrycka sina åsikter i rädsla för att hamna 

i konflikt med vårdpersonal när de såg att de inte var följsamma till hygienrutiner. I en studie 

av Hartman & Crume (2014) framgick att deltagarna såg på konflikter som något negativt och 

därför bör undvikas. Dessa uppfattningar ledde till att deltagarna undvek konflikter med 

annan vårdpersonal. Trots att konflikt är ett negativt laddat ord som Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) står för svårartad motsättning anser vi att konflikter inte alltid 

behöver leda till osämja. Därför bör sjukvårdspersonal, speciellt handledare, vara medvetna 

om att det finns en rädsla hos studenter för att kunna lyfta eventuella meningsskiljaktigheter. 

Vidare tror vi att det är viktigt med ett öppet klimat som tillåter olika tankar och åsikter, inte 

bara när det kommer till hygien, utan även inom andra områden. Således menar vi att konflikt 

kan bli ett underlag för diskussion som i sin tur kan leda till kompetensutveckling på 

arbetsplatsen tillsammans med en bra ledningsgrupp.  

I resultatet uttryckte studenterna att deras följsamhet blev bättre när de såg annan 

vårdpersonal utföra hygienrutiner. Som sjuksköterskestudenter har vi erfarenhet av att följa 

handledare på verksamhetsförlagd utbildning. Vi vet hur enkelt det är att ta efter och falla in i 

ett mönster. I Vinales (2015) framhäver de vikten av förebilder för vårdpersonal och 
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studenter. Vårdpersonal i den kliniska praktiken ofta är omedvetna om att studenter och annan 

personal kan se dem som förebilder. Det framgick även att det var viktigt att informera 

vårdpersonal om att de kan vara förebilder vilket skulle öka deras medvetenhet om att de har 

ett inflytande och att det i sin tur kan motivera sjuksköterskestudenterna att fortsätta sina goda 

rutiner. Men alla handledare har inte ett positivt beteende, en dålig förebild kan ha en skadlig 

inverkan på elevernas lärande. Brist på positiva förebilder och sociala normer kan vara hinder 

för lärandet hos studenterna (Erasmus et al, 2009; Boyce & Pittet, 2002). 

 

9.2.4 Organisatoriska faktorer  

Nightingale understryker vikten av god personlig hygien och att det är viktigt att man ska 

hålla en ren miljö runtomkring patienten. För att kunna hålla en god miljö så som Nightingale 

förespråkade är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för vårdpersonalen. Det innebär att 

vårdområdet bör vara anpassat så att det blir lätt att vara följsam till hygienrutiner. Lokaler 

där handfaten och handdesinfektion är lätt tillgängliga så att man kan tvätta händerna efter en 

omvårdnadsåtgärd. De mest framträdande i vårt resultat var de organisatoriska faktorer som 

påverkade studenternas följsamhet. En studie av Boyce & Pittet (2002) stärker uppfattningen 

att organisatoriska faktorer som att handfaten är utplacerade på platser som är svåråtkomliga.  

Andra faktorer är brist på tid på grund av överbeläggningar på avdelningarna och brist på 

personal är faktorer som påverkar följsamheten. Detta medförde till att vårdpersonal fick det 

svårt att utföra hygienrutiner. Detta var något som även framgick i en studie av Akyol (2005) 

där sjuksköterskor uppgav att de hade svårt att vara följsamma till handhygien på grund av 

dåliga arbetsvillkor. Bland annat uppgav de att det saknades nödvändiga material men även 

att de fick torra händer av att tvätta händerna så ofta, vilket resulterade i att de undvek att 

tvätta händerna lika frekvent. Sjuksköterskorna uppgav även att de inte alltid tvättade 

händerna efter kontakt med patienter, utrustning och miljö.  

Även WHO (2009) har identifierat olika faktorer till dålig följsamhet om hygienrutiner. De 

jämförde bland annat yrkeskategorier, olika avdelningar, tid på dygnet eller veckodag samt 

hur intensivt arbetet var med patienterna. Sjuksköterskorna på en medicinavdelning hade som 

lägst följsamhet till hygienrutiner under helgerna. Men när man jämförde med intensivvården 

så hade de lägst följsamhet då arbetsbelastningen var som störst. Deras resultat visade att 

följsamheten till hygienrutiner var lägst i förhållande till de tillfällen då indikationerna på att 

personalen skulle tvätta händerna var som högst.  

En vårdande miljö innebär att den ska vara anpassad efter den situation och de behov som 

finns på avdelningen för att personalen ska ha möjlighet att arbeta för en patientsäker miljö. 
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Vi anser därför att man bör fundera på varför det är brist på material. Att någon är ansvarig 

över att det ska fyllas på med handskar, engångspapper, handdesinfektion och förkläden.  

 

10 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten är viktig för att skapa medvetenhet och lyfta fram den kunskap som 

saknas hos sjuksköterskestudenterna. Litteraturöversikten kan användas som ett 

kunskapsunderlag i syfte att förbättra grundutbildningen för sjuksköterskor vad avser 

hygienrutiner. På arbetsplatser där avdelningar tar emot studenter kan litteraturöversikten 

även användas för att handledare ska kunna förstå sjuksköterskestudenternas behov av 

kunskap. För nya studenter kan denna litteraturöversikt användas som ett stöd för att förstå 

och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett relativt begränsat urval med studier inom det ämne författarna har belyst vilket 

medför att det finns utrymme för vidare forskning. Då det var sparsamt med kvalitativa 

artiklar föreslår författarna fler liknande studier eftersom det belyser sjuksköterskestudentens 

subjektiva åsikter. Författarna tror att det skulle generera i ett mer beskrivande resultat. 

Samtidigt gav resultatet från litteraturöversikten nya infallsvinklar att forska vidare om. 

Författarna anser att det skulle behöva forskas mer om ålderns betydelse för följsamheten till 

hygienrutiner.  

 

12 Slutsats 

Med denna litteraturöversikt ville författarna belysa sjuksköterskestudenters kunskap och 

faktorer som påverkar deras följsamhet till hygienrutiner. Resultatet visade en kunskapsbrist i 

vilka situationer hygienrutiner ska utföras, men även på vilket sätt. Trots detta framgick att 

det fanns en positiv attityd och att sjuksköterskestudenter vill lära sig de grundläggande 

hygienrutinerna och de vill arbeta för en god patientsäkerhet och arbetsmiljö. Förutfattade 

meningar om att handsprit skulle torka ut händerna eller att det räcker med att använda 

handskar gjorde att studenterna utförde hygienrutiner på ett felaktigt sätt. Några av studierna i 

vår litteraturöversikt påvisade att åldern var en faktor som påverkade hur studenterna 

hanterade hygienrutiner. Unga människor, under 25, lät sig lättare influeras av annan 

vårdpersonal. Det framgick även att de sociala normerna hade betydelse för hur 

sjuksköterskestudenterna tog efter annan vårdpersonal. Organisatoriska faktorer så som 
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anpassade lokaler och påfyllt material var ibland avgörande till och hur 

sjuksköterskestudenterna utförde hygienrutiner. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 

CINAHL Complete Cross infection + 

Hygiene + Students 
23 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
6 3 1 

Hinkin et al. (2013) 

CINAHL Complete Infection control + 

Nurse + Hygiene + 

Attitudes 

14 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
2 3 1 

Waltman et al. (2011) 

CINAHL Complete Nursing +Hygiene + 

Compliance 

+Students 

10 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
6 4 1 

Kelcíkova et al. (2011) 

CINAHL Complete Hygiene + Infection 

+ Students 
41 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
8  2 

Barret et al. (2008) 
Lusardi et al. (2007) 

CINAHL Complete Infection control + 
Nursing +Students 

88 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
5 3 2 

Darawad et al. (2012) 
Wu et al. (2008) 
 

CINAHL Complete Nursing students + 

Infection prevention 
117 Full text + Peer reviewed + 

Abstract 
3 1 1 

Ward, DJ. (2010) 

PubMed Nursing students + 

Cross infection + 

Compliance 

2 Full text 2 1 1 
Mitchell et al. (2014) 

Sekundär sökning      3 
Kennedy et al. (2011) 
Salvador dos Santos et al. (2013) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Barret, R., & 

Randle, J. 

Hand hygiene 

practices: nursing 

students 

perceptions 

2008, England, Journal 

of clinical nursing 

Studera studenternas 

förhållningssätt till hygien 

samt vilka faktorer som 

påverkar deras och 

vårdpersonalens följsamhet 

till handhygien. 

Semistrukturerad kvalitativ 

studie 

Urval: 

Sjuksköterskestudenter som 

läser grundutbildningen för 

sjuksköterskor eller 

diplomgivande kurser på 

högskolenivå. 

Datainsamling: 

Kvalitativ intervju med öppna 

frågor. 

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet visade på att följsamheten om 

handhygien påverkades av faktorer så som 

tid, kliniska procedurer och avsaknad av 

kunskap. Studenterna uppfattade även att 

andra vårdarbetare påverkade deras 

följsamhet till hygienrutinerna. Studenterna 

tog efter andra vårdarbetares beteenden för att 

de ville passa in. 

  

Darawad, M. W., 

& Al-Hussami, M. 

Jordanian nursing 

students´ 

knowledge of, 

attitudes towards, 

and compliance 

with infection 

control 

precautions 

2012, Jordan, Nurse 

Education Today 

Syftet med studien var att 

undersöka jordanska 

sjuksköterskestudenters 

kunskap, attityder, och 

följsamhet av 

infektionsförebyggande 

åtgärder. 

Tvärsnittstudie 

Urval: 

Sjuksköterskestudenter på 

någon av terminerna under 

utbildningen. 

Datainsamling: 

Själv-administrerat 

frågeformulär med slutna 

respektive sant/falskt frågor.  

Analys: 

Beskrivande analysmetod. 

Resultatet tydde på att det saknades kunskap 

om infektionsförebyggande åtgärder. 

Följsamheten var medelmåttig. 

Hinkin, J., & 

Cutter, J. 

How do university 

educaton and 

clinical experience 

influence pre-

registration 

2013, England, Nurse 

education Today 

Syftet med studien var att ta 

reda på studenters kunskap 

om infektionsförebyggande 

åtgärder samt hur 

universitetsutbildning och 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskestudenter på ett 

universitet i South Wales som 

studerade mellan andra och 

Resultatet visade att det främst var 

högskoleutbildningen som påverkade 

studenternas kunskap och utövande av 

hygienrutiner. Utöver högskoleutbildningen 

var det 
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nursing students’ 

infection control 

practice? A 

descriptive, cross 

sectional survey 

klinisk erfarenhet påverkar 

deras utövande av 

infektionsförebyggande 

åtgärder. 

tredje året på 

sjuksköterskeprogrammet. 

Datainsamling: 

Data samlades in via 

frågeformulär med slutna 

frågor Ett antal öppna frågor 

fanns även med. 

Analys: 

Chi-squared test på det 

kvantitativa frågeformuläret 

samt innehållsanalys på de 

öppna frågorna. 

sjuksköterskor, mentorer och andra 

vårdarbetare som influerade studenterna. 

Kelci’kova, S., 

Skodova, Z., & 

Straka, S. 

Effectiveness of 

handhygiene 

education in a 

basic nursing 

school Curricula 

2011, Slovakien, Public 

health nursing 

Upptäcka relationen mellan 

en effektiv grundutbildning 

och följsamhet om riktlinjer 

för handhygien. Studien 

syftade även till att ta reda på 

kunskapsnivån om 

handhygien bland 

sjuksköterskestudenter under 

deras verksamhetsförlagda 

utbildningar. 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 

188 sjuksköterskestudenter som 

gick grundutbildningen för 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med 52 slutna 

frågor om handhygien och 

spridning av vårdrelaterade 

infektioner. 

Observation av studenterna 

under klinisk undervisning. 

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet visade en signifikant brist på 

information gällande handhygien på 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Studien 

visade på ett direkt samband mellan 

otillräcklig kunskapsnivå om handhygien och 

dålig följsamhet av handhygien i klinisk 

praxis. 

Kennedy, M., & 

Burnett, E. 

Hand hygiene 

knowledge and 

attitudes: 

comparisons 

between student 

nurses 

2011, England, Journal 

of infektion prevention 

Studiens syfte var att 

undersöka skillnaderna i 

kunskap och attityder 

gentemot hand hygien. 

Kvantitativ studie 

Urval: 

75 andra-års 

sjuksköterskestudenter och 104 

tredje-års 

sjuksköterskestudenter deltog i 

studien. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med slutna 

frågor som rörde medvetenhet, 

Resultatet visade att de studenter som gick sitt 

tredje år hade något bättre kunskapsbas än de 

som gick andra året. 

Studien kom fram till att kunskapsnivån var 

av en övergripande god standard när det 

gällde studenternas attityder, kunskapsnivå 

och tillämpande i klinisk praxis. 
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kunskap och attityder om 

handhygien. 

Analys: 

Beskrivande analysmetod. 

 

 

 

 

Lusardi, G. Hand hygiene 2007, England, Nursing 

managment 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskestudenters 

erfarenhet av användandet av 

handdesinfektion i klinisk 

miljö. 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Nio sjuksköterskestudenter som 

deltog frivilligt. 

Datainsamling: 

2-3 öppna frågor där deltagarna 

fick beskriva sin upplevelse och 

erfarenhet av handhygien i 

klinisk praxis. 

Analys: 

Innehållsanalys. 

I resultatet framgick fyra huvudteman som 

var relaterade till sjuksköterskestudenternas 

uppfattningar och erfarenheter om 

handhygien i praktiken. 

Dessa fyra huvudteman var: (1) Ansvar (2) 

Inflytande (3) Orsaker till dåligt utförande (4) 

Socialisering. 

Mitchell, G. B., 

Say, R., Wells, A., 

Wilson, F., Cloete, 

L., & Matheson, L. 

Australian 

graduating 

nurses´knowledge, 

intenstions and 

beliefs on 

infection 

prevention and 

control: a cross 

sectinal study 

2014, Australien, BMC 

Nursing 

Studiens syfte var att avgöra 

sjuksköterskestudenters 

kunskap om 

infektionsförebyggande 

åtgärder och hur man utför 

dem. 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskestudenter som 

gick sista terminen på 

grundutbildningen, på sex olika 

universitet i Australien. 

Deltagandet var frivilligt och 

anonymt. 

Datainsamling: 

Ett frågeformulär med slutna 

frågor skickades ut per mail. 

Analys: 

T-test, Mann-withney test och 

Spearman correlation test. 

När sjuksköterskestudenterna fick självskatta 

sin följsamhet till handhygien så fann man 

inget samband mellan ålder eller kön när det 

gällde infektionsförebyggande åtgärder. 

Man fann även ett samband mellan de som 

hade svarat rätt på frågorna om 

infektionsförebyggande åtgärder och de som 

hade svarat på frågor om förebyggande 

åtgärder för överföring av smittor. 

Deltagarna var mer benägna att gå till en 

ansvarig hygiensjuksköterska för att få 

information angående infektionsförebyggande 

åtgärder. 

Salvador dos Knowledge of 2013, Brasilien, Studiens syfte var att bedöma Kvantitativ studie När det gäller försiktighetsåtgärder vid 
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Santos, J., Corrêa, 

I., & Salgado, M. 

H. 

nursing 

undergraduate 

students about the 

use of contact 

precautions 

measures 

Investigacion & 

Educacion en 

Enfermeria 

sjuksköterskestudenters 

kunskap om att använda 

försiktighetsåtgärder vid 

patientkontakt. 

Urval: 

106 sjuksköterskestudenter från 

tre olika universitet i Sao Paulo 

deltog i studien. 

Datainsamling: 

Två frågeformulär i två delar. 

Första delen svarade 

studenterna på frågor om ålder 

och kön. Del bestod av öppna 

och slutna frågor.  

Analys: 

Transkriberad innehållsanalys. 

specifika sjukdomar och vilka återgärder som 

bör användas såg man att grundutbildningens 

kunskap nivå var delvis tillfredsställande. 

Kunskapen ansågs tillräcklig för de 

förebyggande åtgärder som används vid 

medverkan i praktiken. 

Faktorer som ansågs påverka följsamheten: 

(1) Besvärlighet (2) Brist på material (3) 

Personal och tid. 

Shinde, B. S., & 

Vaishali, R. M. 

A study to assess 

knowledge, 

attitude and 

practices of five 

moments of hand 

hygiene among 

nursing staff and 

students at a 

tertiary care 

hospital at Karad 

2014, Indien, 

International journal of 

science and research 

Studiens syfte var att bedöma 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters 

kunskap, attityder och 

utövande av handhygien. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

100 sjuksköterskor och 100 

sjuksköterskestudenter deltog. 

Datainsamling: 

WHO:s vetenskapligt baserade 

frågeformulär “My five 

moments for hand hygiene” 

med 25 slutna frågor. Ett eget 

utvecklat frågeformulär 

användes också där eleverna 

fick svara på frågor om 

attityder och utövande av 

hygienrutiner.     

Analys: 

Beskrivande statistik. 

Sjuksköterskestudenterna hade generellt 

bättre resultat än sjuksköterskorna när det 

gällde attityder om handhygien utifrån “five 

moments for hand hygiene practices” 

Kunskapen om handhygien låg på en måttlig 

nivå, 144 av 200 (74 %), i det 

självkonstruerade frågeformuläret. Nio 

procent visade sig ha god kunskap. 

Sjuksköterskestudenterna visade sig ha 

betydande bättre kunskap om handhygien än 

sjuksköterskorna. 

Waltman, A. P., 

Scenk, L. K., 

Martin, M. T., & 

Walker, J. 

Effects of students 

participation in 

hand hygiene 

monitoring on 

knowledge and 

perception of 

infecion control 

practices 

2011, USA, Journal of 

Nursing Education 

Studiens syfte var att beskriva 

effekten av att delta i 

monitorering av 

sjukvårdspersonalens 

handhygienrutiner. 

Kvantitativ deskriptiv studie 

Urval: 

75 sjuksköterskestudenter som 

läste grundutbildningen. 

Datainsamling: 

Ett frågeformulär baserat på 

”Hand hygiene guidelines fact 

sheet”. Ett frågeformulär med 

Undersökningen visade att gruppen hade en 

hög kunskapsbas av hygienrutinerna. 92 % av 

de studenter som deltog identifierade 

handtvätt som den enskilt mest effektiva 

faktorn för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner. En liten andel studenter ansåg att 

användning av alkoholbaserad tvätt orsakade 

hudirritation och torrhet. 
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ja och nej frågor. Ett tredje 

frågeformulär baserat på en 

likert-skala. Därefter fick 

studenterna gå ut i 

verksamheten och monitorera 

andra vårdarbetares följsamhet 

till handhygien. 

Analys: 

Fokusgrupper. 

Ward, D. J. The infection 

control education 

needs of nursing 

students: An 

interview study 

with students and 

mentors 

2010, England, Nurse 

Education Today 

Studien syfte var tt identifiera 

och utforska behov av 

infektions förebyggande 

åtgärder och utbildning för 

sjuksköterskestudenter som 

uppfattas av elever och 

mentorer. 

Kvalitativ studie 

Urval: 

31 Sjuksköterskestudenter och 

32 handledare deltog. 

Datainsamling: 

Semi-struktuerade intervjuer 

som transkriberades och 

analyserades genom att 

använda sig av ramverks 

analys.  

Man såg en brist på kunskap och utförande av 

klinisk praxis, men detta skilde sig mellan 

sjuksköterskestudenter och handledarna. Man 

såg att små grupper och interaktiva metoder i 

utbildningssammanhang föredrogs. Infektions 

förebyggande utbildning var ett gemensamt 

ansvar mellan universitet och handledarna på 

de verksamhetsförlagda utbildningarna.  

Wu, C-J., Gardner, 

E. G., & Chang, 

M. A. 

Taiwanese nursing 

students 

knowledge, 

application and 

confidence with 

standard and 

additional 

precautions in 

infection control 

2008, Taiwan, Journal 

of Clinical Nursing 

Studiens syfte var att 

rapportera 

sjuksköterskestudenters 

nuvarande kapacitet att 

hantera standard och- 

infektionsförebyggande 

åtgärder beträffande deras 

kunskap och självförtroende. 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 

Taiwanesiska 

sjuksköterskestudenter på sitt 

fjärde av fem år. 

Datainsamling: 

Självstrukturerat frågeformulär 

med demografiska frågor samt 

tre skalor med 36 objekt. 

(1) Kunskapsskala (2) 

Tillämpningsskala 

(3)Självförtroendeskala. 

Analys: 

Innehållanalys, The Pearsons 

correlation coefficient. 

Resultaten indikerade att kunskapsnivån av 

förebyggande åtgärder var låg bland 

taiwanesiska sjuksköterskestudenter. Deras 

förmåga att tillämpa förebyggande åtgärder i 

klinisk praxis verkade också vara 

otillräckliga. Cirka 75 % av deltagarna 

meddelade att de inte kände självförtroende 

att tillämpa korrekta infektionsförebyggande 

åtgärder som en del av uppgifterna i den 

kliniska miljön. 

 

 


