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Sammanfattning 
 
Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning råder särskilda förhållanden vilket gör att 
patienterna är mer utsatta för infektioner än på en vanlig vårdavdelning. Att tillämpa 
basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom 
hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 
erfarenhet och användning av basala hygienrutiner inom intensivvården. Metod: 
Studien är en deskriptiv semi-strukturerad kvalitativ intervjustudie enligt metoden 
Critical Incident Technique och analysen är en konventionell innehållsanalys med 
induktiv ansats av Hsieh & Shannon. Sexton intensivvårdssjuksköterskor på tre olika 
intensivvårdsavdelningar har intervjuats på ett regionsjukhus och ett universitetssjukhus 
i södra Sverige. Resultat: Utifrån totalt 102 händelser beskrivs 
intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet och användning av basala hygienrutiner under 
tre kategorier, (1) När en patient blir akut försämrad, med tre subkategorier, (2) När 
intensivvårdssjuksköterskan handhar invasiva hjälpmedel, med fem subkategorier och 
(3) I samband med olika omvårdnadssituationer, med fem subkategorier. Konklusion: 
Följsamheten till basala hygienrutiner brast vid akuta situationer och vid tidsbrist men 
även på grund av tanklöshet, lättja och okunskap. Faktorer som främjade användningen 
av basala hygienrutiner var tillgänglighet och ansvar för endast en patient. 
 
Nyckelord: basala hygienrutiner, intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, 
smittspridning, vårdrelaterad infektion 
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Inledning 

Intensivvård är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvård då svårt sjuka 
patienter vårdas i en personaltät och högteknologisk miljö. Kostnaderna uppgår till  
8 % av den sammanlagda kostnaden för somatisk sjukvård och drygt 50 000 personer 
vårdas årligen på intensivvårdsavdelningar (IVA) i Sverige (Socialstyrelsen [SoS] & 
Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2012).  
 
På IVA råder särskilda förhållanden vilket gör att patienterna är mer utsatta för 
infektioner än på en vanlig vårdavdelning. Anledningen till detta är stor 
genomströmning av patienter, ansamling av kritiskt sjuka, många snabba procedurer, 
pressad personal, dålig hygien, ofta mindre ändamålsenliga lokaler, blandning av 
smittade och icke smittade patienter och brist på enkel- samt isoleringssalar (Stubberud, 
2009). 
 
Det viktigaste kvalitetsområdet inom intensivvård och övrig hälso- och sjukvård är 
patientsäkerhet (SoS, 2014a), vilket är ett grundläggande krav enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763). När patientsäkerheten brister uppstår vårdskador (SoS, 
2014a; SKL & Smittskyddsinstitutet [SMI], 2009) vilket i Patientsäkerhetslagen 
definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården” (PSL 2010:659). 
 
År 2013 utfördes journalgranskningar som visade att vårdskada uppstod vid  
15 % av alla vårdtillfällen (SKL, 2013a). Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en 
vårdskada som leder till lidande för patienten och betydande kostnader för samhället 
(SoS, 2014a; SKL & SMI, 2009). VRI och antibiotikaresistens bedöms av World Health 
Organization (WHO) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
som några av de största hoten mot den globala folkhälsan (SoS, 2013). VRI är en 
allvarlig komplikation och ett hot mot patienter inom intensivvård, ändå visar studier att 
kunskaper och färdigheter gällande hygien är bristfällig hos intensivvårdssjuksköterskor 
(IVA-SSK) (Vandijck, Labeau, Vogelaers & Blot, 2010). IVA-SSK kan göra en 
betydande skillnad för att förebygga VRI genom att ta fullt ansvar för 
kvalitetsförbättrande åtgärder, detta genom att arbeta efter ett evidensbaserat 
infektionsförebyggande arbetssätt och att ta ansvar för att kontrollera följsamhet till 
dessa (Vandijck et al., 2010). I International Council of Nurses (ICN) (2012) etiska kod 
för sjuksköterskor är en av de fyra grundläggande ansvarsområdena att förebygga 
sjukdom och därmed VRI. Enligt SoS (SOSFS 2007:19) ska hälso- och 
sjukvårdspersonal vid undersökning, vård och behandling samt vid direktkontakt med 
patienten utföra basala hygienrutiner (BHR) för att begränsa risken för VRI. Att 
tillämpa BHR är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården (SoS, 
2006; SKL, 2009). 
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Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner 
En VRI är en infektion som uppstår minst 48 h efter inläggning inom slutenvården 
(SoS, 2006) eller som följer efter diagnostik, behandling och omvårdnad inom övrig 
vård och omsorg. Det betraktas också som VRI när vårdpersonal ådrar sig en infektion 
inom yrket (Vårdrelaterad infektion, 2014). Bakterier är oftast orsaken till VRI men 
virus, svampar eller parasiter förekommer också (SKL & SMI, 2009). 
 
VRI drabbar framförallt personer med nedsatt immunförsvar, för tidigt födda barn och 
den äldre populationen. Immunförsvaret kan vara nedsatt på grund av immunsuppressiv 
behandling, kortikosteroidbehandling, antibiotikabehandling, inplantat av olika slag, 
intubation av luftvägar samt anläggning av infart i blodkärl. Även trauma, elakartad 
sjukdom, undernäring och stor operation ökar risken för VRI (SoS, 2006). I Sverige är 
de vanligaste VRI urinvägsinfektion (UVI), pneumoni och infektioner i hud och 
mjukdelar (SKL, 2013b) och på IVA är pneumoni, bakteriemi (ECDC, 2013a), 
sårinfektion och UVI de mest förekommande (Appelgren et al., 2001). Det är vanligare 
att en patient är symtomfri långtidskoloniserad smittbärare än att de visar symtom på 
bakteriell VRI (SoS, 2006). 
 
VRI kan förlänga vårdtiden för patienter upp till 32 dagar (Gastmeier, 2004) och kan 
innebära ökade vårdkostnaderna med 3,6 gånger (Roberts et al., 2003). SoS (2006) 
uppskattade de extra vårdkostnaderna för VRI i Sverige till 3,7 miljarder kronor år 2002 
och minst 19-20 % av alla VRI går att förebygga enligt Harbarth, Sax & Gastmeier 
(2003). I Europa drabbas över 4,1 miljoner människor årligen av VRI varav omkring 37 
000 avlider relaterat till infektionen (ECDC, 2009). På europeiska sjukhus har ca 5,6 % 
av patienterna en VRI (ECDC, 2013a) och i Sverige visar en nyligen gjord granskning 
av journaler att 5,25 % av patienterna drabbats av en VRI (SKL, 2013a). Enligt Pittet & 
Donaldson (2005) och ECDC (2013b) får 15-40 % av patienterna en eller flera VRI när 
de vårdas inom intensivvården och minst en tredjedel av dessa beror enligt Weist, 
Pollege, Schulz, Ruden och Gastmeier (2002) på smittspridning inom vårdenheten.  
 
Patienter som drabbats av en VRI känner ofta avsaknad av både muntlig och skriftlig 
information gällande risker med infektionen. Patientens förtroende för sjukvården kan ta 
allvarlig skada och patienter kan tveka att söka sjukvård igen efter en VRI (Burnett et 
al., 2010). Om möjlighet finns skulle patienterna ta personalens följsamhet till 
handhygien i beaktande när de valde ett sjukhus att vårdas på. Patienter vill ofta ha mer 
information om handhygien, i synnerhet personer med tidigare erfarenhet av VRI. De 
skulle också vara mer villiga att be sjuksköterskan tvätta sina händer om de visste att 
denne skulle uppskatta en påminnelse (Wu et al., 2013).  
 

Multiresistenta bakterier  
Multiresistenta bakterier (MRB) leder till ökad sjuklighet och dödlighet vilket medför 
stora kostnader för samhället och personligt lidande för den drabbade (SoS, 2013). 
Enligt Referensgruppen för antibiotikafrågor, Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA) och Svensk 
förening för vårdhygien (2005) är MRB en bakterie med sådan resistens att etablerade 
terapeutiska alternativ inte längre kan användas i behandling och profylax. Varje år dör 



 

3 

runt 25 000 personer i Europa av MRB och vården beräknas kosta ca €1,5 miljarder per 
år (ECDC, 2009). Då globala risker har granskats och värderats har antibiotikaresistens 
pekats ut som ett hot mot världshälsan (World Economic Forum, 2012). 
 
Förekomsten av MRB är lågt i Sverige jämfört med andra länder men har en stadigt 
ökande incidens (McConnel, 2004; SoS, 2006). MRB utgör ett stort hot mot 
patientsäkerheten och det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att motverka 
etablering och spridning av sådana smittämnen (SoS, 2006). I Sverige är det enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2013) Staphylococcus aureus 
med meticillinresistens (MRSA) och Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) som 
skapar stora problem och som ofta framhålls i antibiotikaresistenssammanhang. 
Eftersom bärarskap av MRSA och ESBL i sig inte ger några symtom är det verkliga 
antalet bärare okänt och data som finns speglar endast antalet upptäckta fall (MSB, 
2013). 
 
MRSA kan komplicera behandlingen av bland annat sårinfektioner (MSB, 2013) och 
inom EU uppskattas infektioner av MRSA årligen orsaka 1 miljon extra vårddagar med 
sjukhuskostnader beräknade till € 380 miljoner (Gould, Reilly, Bunyan & Walker, 
2010). MRSA räknas som en allmänfarlig bakterie och regleras därav i 
smittskyddslagen (SSL 2004:168). Trots detta är andelen smittade betydligt lägre i 
Norden och Nederländerna än i övriga Europa och andra delar av världen (SoS, 2007). 
Ett kostnadseffektivt sätt att kontrollera utbredningen är att screena vid 
sjukhusinläggning och vidta barriärvård hos MRSA-positiva patienter (Gould et al., 
2010). MRSA kan leva upp till 14 dagar på bord- och bänkytor och sex till nio veckor 
på bomullsmaterial. MRSA hittas frekvent främst på sänggrindar, 
blodtrycksmanschetter, fjärrkontroll, sängbord, toalettsits, toalettarmstöd, byråar, 
dörrhandtag samt intravenösa sprutpumpar (Boyce, 2007).  
 
Enligt SMI (2013) är ESBL den form av antibiotikaresistens som ökar snabbast i 
Sverige och är liksom MRSA anmälningspliktig. ESBL är ett enzym som produceras 
hos olika bakterier såsom Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och 
Enterobacteriaceae vilka kan försvåra behandlingen av de infektioner som dessa 
bakterier orsakar genom nedbrytning av vissa sorters antibiotika (MSB, 2013; SMI, 
2013). Tidigare nämnda bakterier orsakar bland annat UVI, infektioner efter 
bukoperationer och bakteriemi. Konsekvenserna av ESBL är ökad dödlighet, förlängda 
vårdtider och ökade kostnader för sjukvården. Under 2012 rapporterades 7225 nya fall 
av ESBL i Sverige. Särskilt allvarlig är utvecklingen av ESBLCARBA som är en variant 
av ESBL som endast är känslig för ett sorts antibiotika. Under 2011 anmäldes 16 fall av 
denna art och år 2012 anmäldes 21 fall (SMI, 2013). 
 

Smittvägar 
De smittvägar som finns för mikroorganismer är direkt kontaktsmitta, indirekt 
kontaktsmitta, droppsmitta samt aerosol, blodburen, livsmedelsburen och insektsburen 
smitta (SoS, 2006). Vid direkt kontaktsmitta sprids bakterier utan mellanled från en 
patient eller en koloniserad person till en mottaglig individ (SoS, 2007; SoS, 2006). 
Genom indirekt kontaktsmitta kan vårdpersonal till exempel sprida bakterier från en 
patient till en annan med sina händer (SoS, 2006; SoS, 2007; Pittet, Dharan, Touveneau, 
Sauvan & Perneger, 1999; Pittet et al., 2006) vilket också är den smittväg som har störst 
betydelse för sjukvården (SoS, 2006). Vårdpersonal bör ha hand om så få patienter som 
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möjligt då smittämnen passivt kan spridas mellan patienter via händer och kläder (SoS, 
2006). Trots att IVA-SSK oftast bara är i kontakt med ett fåtal patienter per arbetspass 
är det en ständig och nära kontakt med flera olika sorters procedurer som gör dem till 
högriskpersoner att själva förvärva eller vidareföra patientens bakterieflora (Larson et 
al., 2001). Det är omdiskuterat huruvida kontaminerade ytor i sjukhusmiljön spelar in i 
smittspridningen av mikroorganismer men det finns studier som visar att MRSA, VRE 
och Clostridium difficile har kapacitet att överleva på torra ytor i dagar, veckor och 
även månader (Boyce, 2007). 
 

Basala hygienrutiner 
BHR innefattar rekommendationer om användning av handtvätt, handdesinfektion, 
handskar, förkläde, arbetskläder, armbandsur och smycken (SOSFS 2007:19). Som 
komplettering till SoS BHR har SKL och SMI tagit fram en nationell arbetsmodell för 
att förbättra handhygien inom hälso- och sjukvård i Sverige vid namn Rena händer 
räddar liv (SKL & SMI, 2009). Den bygger på WHOs My five moments for 
handhygiene och tar upp fem tillfällen då alltid handdesinfektion och när även handtvätt 
ska utföras (Sax et al., 2007).  
 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) finns ett uttalat krav på god hygienisk 
standard inom vården. Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvården (SOSFS 
2007:19) är en föreskrift som SoS gav ut 2007 med mål att förhindra kontaktsmitta via 
händer och kläder (SoS, 2006). BHR är som tidigare nämnt speciellt viktigt på IVA då 
intensivvårdspatienter alltid är infektionskänsliga (Ransjö, 2012). Därför är det viktigt 
att IVA-SSK genom BHR arbetar för att förebygga spridning av VRI och dess 
komplikationer i omvårdnadsarbetet (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & 
Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; SoS, 2014a). BHR är effektiva, lönsamma och 
föga komplicerade och studier har visat att mer avancerade hygienrutiner kan leda till 
sämre vård (SoS, 2006). Om vårdpersonal har en hög följsamhet till BHR minskar 
spridningen av bakterier och därigenom vårdskador (SoS, 2014a). Om BHR efterföljs 
uppfylls delar av en god hygienisk arbetsmiljöpraxis, i flera fall behöver åtgärderna 
kompletteras med annan personlig skyddsutrustning såsom skydd mot luftburen smitta 
(AFS 2012:7). SoS föreskrifter om BHR anger de krav som alla verksamheters lokala 
BHR ska vara grundade på (SoS, 2014b). 
 
Det är upp till arbetsgivaren att se till att all personal har lämplig utbildning och 
tillräckliga kunskaper om biologiska agens som förekommer i verksamheten. I 
utbildningen ska god arbetsmiljöpraxis ingå vilket innefattar BHR samt att utbildning 
och kunskap ska uppdateras vid behov (AFS 2012:7). 

Handhygien 
Handhygien är en term som innefattar handtvätt med tvål och vatten, handtvätt med 
antiseptisk tvål och antiseptisk mekanisk tvätt såsom handsprit eller kirurgisk handtvätt 
(Vincent & Hall, 2012). I vården är målet med handhygien att få bort smuts och att 
minska floran av bakterier på huden (SoS, 2006). Att desinfektera händerna är effektivt 
mot höljevirus, svamp och bakterier men inte bakteriesporer. Desinfektionen har en god 
inträngningsförmåga, snabb effekt (Sjölander, 2007) och användning av 
handdesinfektion avlägsnar mikroorganismer mer effektivt, tar mindre tid samt irriterar 
huden mindre än handtvätt med tvål eller annan antiseptisk agent tillsammans med 
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vatten (Picheansathian, 2004; Pittet et al., 1999; Löffler & Kampf, 2008; Larson et al., 
2001).  
 
Enligt BHR (SOSFS 2007:19) gällande handhygien ska händerna desinfekteras med ett 
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat medel med motsvarande 
effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient samt både före och 
efter användning av handskar. När händerna desinfekteras ska 2-4 ml användas och 
desinfektionen ska ske metodiskt tills händerna är torra, den processen tar ca 20-30 
sekunder (SKL & SMI, 2009; Kampf & Löffler, 2003; SoS, 2006). Tiden för 
avdunstning skiljer mellan olika desinfektionsprodukter och lång avdunstningstid kan 
påverka personalens följsamhet negativt (SKL & SMI, 2009). Desinfektion med alkohol 
går fortare än handtvätt eftersom handfat inte behöver uppsökas och att händerna inte 
behöver torkas efteråt (SoS, 2006). Användning av handdesinfektion har visat på ökad 
följsamhet till handhygien (Larson et al. 2001). Tillgång till handdesinfektion bedside 
ökar följsamheten ytterligare då tillgängligheten blir bättre och att handhygien således 
kan utföras snabbare (SKL & SMI, 2009). 
 
Om händerna är synligt smutsiga ska de enligt SoS (SOSFS 2007:19) tvättas med vatten 
och flytande tvål innan de desinfekteras. Vid vård av en patient med gastroenterit ska 
händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. Genom handtvätt 
avlägsnas virus och sporer mekaniskt och detta ska göras i minst 30 sekunder (SKL & 
SMI, 2009). Innan handdesinfektion påbörjas ska händerna vara helt torra för att 
undvika utspädning av desinfektionsmedlet (SOSFS 2007:19; SoS, 2006; Kampf & 
Löffler, 2003). Tvätt med tvål och vatten ger ofta torr och irriterad hud vilket kan öka 
bakteriemängden på huden och bör därför användas i minsta möjliga mån (Ojajärvi, 
Mäkelä & Rantasalo, 1977). Dock är inte handdesinfektion helt optimalt då det inte 
finns några helt oskadliga produkter, varpå vanligaste problemet relaterat till 
handdesinfektion är handeksem (Sjölander, 2007). Mellan 20-40 % av all vårdpersonal 
beräknas ha olika typer av hudförändringar såsom hudavfall mellan fingrar och på 
händer, rodnad och långsamt progredierande eksem. De försummar problemet och 
tycker att det kommer med jobbet. En anledning till att inte använda handdesinfektion är 
brännande känsla på redan irriterad hud. Trots denna känsla försämrades inte fysiologin 
av huden vid utförda tester på hud där handdesinfektion applicerades (Löffler & Kampf, 
2008). 

Handskar och förkläde 
Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller vid risk för 
kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (SOSFS 2007:19), detta för 
att handdesinfektionsmedlet inte garanterar renlighet om stora mängder 
mikroorganismer kontaminerat händerna (SoS, 2006). Användning av handskar är en 
försiktighetsåtgärd för att hindra personal att överföra smittämnen mellan patienter. 
Handskar skyddar även personal från smittämnen som kommer från patienten vilket ger 
ett adekvat skydd förutsatt att handskarna är intakta (Hübner et al., 2013). 
 
Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika 
arbetsmoment (SOSFS 2007:19) eftersom handskar som används i flera moment sprider 
smitta på samma sätt som en obehandskad hand (Girou et al., 2004). Handskar kan 
skapa en falsk känsla av renlighet och kan således vid obetänksamhet leda till ökad risk 
för smitta (Girou et al., 2004). Graden av bakteriekontamination på vårdpersonalens 
händer efter patientkontakt är beroende av omvårdnadsaktivitetens varaktighet och typ 
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och huruvida handskar använts. Vid avsaknad av handskar ökar kontaminationen linjärt 
med arbetets varaktighet. Aktiviteter associerade med högre kontamination är direkt 
patientkontakt, respiratoromvårdnad, hantering av kroppsvätskor samt plötsliga 
oförberedda avbrott vid patientarbete (Pittet et al., 1999). 
 
Händerna måste alltid desinfekteras efter handskanvändning då handskar lätt går sönder 
samt att handen förorenas när handsken tas av (SoS, 2006). I 10 av 66 kontakttillfällen 
mellan personal och MRSA-smittad patient, kunde MRSA påvisas på händer efter 
handskborttagning (Grundmann, Hori, Winter, Tami & Austin, 2002). 
 
Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas om det finns en risk för 
att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material 
(SOSFS 2007:19) eftersom det minskar kontaminationen av framsidan på arbetsdräkten 
signifikant (Wilson, Loveday, Hoffman & Pratt, 2007) och därigenom minskar risken 
för klädburen smitta (SoS, 2006). Plastförkläden är att föredra framför patientbundna 
skyddsrockar i tyg då det är mer praktiskt och ekonomiskt (SoS, 2006). 

Kläder och smycken 
Arbetskläderna ska ha korta ärmar (SOSFS 2007:19), särskilt vid patientnära vård eller 
undersökning för att kunna utföra en så korrekt handdesinfektion som möjligt (SoS, 
2006). Arbetskläderna ska bytas dagligen eller oftare om behov uppstår (SOSFS 
2007:19) då smitta som överförs via kläderna är mest signifikant näst efter 
kontaktsmitta via händer (SoS, 2006). Händerna och underarmarna ska vara fria från 
armbandsur och smycken (SOSFS 2007:19) och naglarna ska vara kortklippta utan 
nagellack eller konstgjorda naglar eftersom detta är en förutsättning för att kunna utföra 
korrekt handhygien (SKL & SMI, 2009). 
 

Följsamhet och interventioner  
SKL gjorde 2007 en nationell satsning för ökad patientsäkerhet med utgångspunkt ifrån 
STRAMAs punktprevalensstudie från 2006, där minskningen av vårdrelaterade 
infektioner var en stor del i arbetet. Det infördes då regelbundna 
punktprevalensmätningar (PPM) inom slutenvården och på nationell nivå. 
Observationer och självskattningar utförs och rapporteras in till SKL två gånger per år 
(SKL, 2009) och den PPM som genomfördes hösten 2013 och visade 76,7 % följsamhet 
till BHR inom landstingen i Sverige vilket är en ökning från 62,2 % hösten 2010 (SKL, 
2013c). 
 
I en observationsstudie på IVA visade följsamhet till handhygien på 58 % vilket 
associerades till den krävande arbetsmiljön (Alsubaie et al., 2013) och flertal studier 
visar att följsamhet ökar när vårdpersonal genomgår utbildning (Picheansathian, 2004; 
Helder, Brug, Looman, van Goudoever & Kornelisse, 2010; Hussein, Khakoo & Hobbs, 
2007). Efter en hygienutbildning för personal på sex IVA och bättre tillgänglighet 
förbättrades följsamheten till 85 % jämfört med 54 % innan interventionen. Då det var 
signifikant vanligare att utföra handtvätt (72 %) innan interventionen ökade den totala 
användningen av handdesinfektion efter interventionen, men personalen föredrog 
fortfarande traditionell handtvätt (Hussein et al., 2007). Följsamhet till handhygien inför 
patientkontakt på en neonatal IVA ökade från 65 % till 88 % efter ett hygienprojekt och 
ledde till en reduktion av antalet som insjuknade i sepsis (Helder et al., 2010).  
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Att följsamhet till handhygien ofta är låg kan relateras till hudirritation, preferens till 
handskanvändning och att det glöms bort (Pessoa-Silva et al., 2005). En förebild behövs 
ofta för att upprätthålla följsamhet till handdesinfektion, denne utförs då framför allt för 
att skydda sig själv än att minska smittspridning (Erasmus et al., 2009). I en studie gjord 
av Eiamsitrakoon, Apisarnthanarak, Nuallaong, Khawcharoenporn & Mundy (2013) 
urskiljdes 11 attityder angående att inte utföra korrekt handhygien; (1) jag skyndar 
mig/akut patienttillstånd (45 %), (2) jag ser ingen smuts/jag tror inte det är smutsigt (24 
%), (3) jag glömmer (19,5 %), (4) jag är upptagen/har för många patienter (15,4 %), (5) 
det är besvärligt (13,8 %), (6) jag bryr mig inte (8,1 %), (7) jag är lat (5,7 %), (8) jag 
använder handskar/ingen direktkontakt med patienten (4,9 %), (9) det blir negativa 
effekterna av tvål och rengöringsmedel (4,9 %), (10) det slösar tid (4,1 %) och (11) 
mina händer är rena (2,4 %). 
 
Implementering av ett kvalitetshöjande hygienprogram är en långsiktig investering som 
reducerar antalet komplikationer och återinläggningar för patienterna. Vårdplatserna 
kan utnyttjas optimalt till ”rätt patienter” och vården effektiviseras samt att antalet 
slutstädningar efter isolering minskar. En annan positiv effekt är att IVA-SSK kan ägna 
mer tid till patienterna (Raschka, Dempster & Bryce, 2013). 
 
Inom sjukvården anses oftast själva interventionen vara viktigast, medan en uppföljning 
och återkoppling av resultatet ofta saknas vilket leder till att effekterna av 
kvalitetsarbetet blir små eller inte bestående (Agvald-Ohman, Hanberger, Struwe & 
Walther, 2010). Enligt Kennedy, Elward & Fraser (2004) behöver inte goda kunskaper 
om handhygien och BHR hos personal betyda att personalen har ett korrekt beteende. 
IVA-SSK som rapporterar låg självförmåga (upplevd egenförmåga att hantera olika 
slags situationer) eller har en negativ attityd kring tid (exempelvis att handdesinfektion 
tar för mycket tid) förefaller mindre följsamma gällande handhygien (Wandel, Maes, 
Labeau, Vereecken & Blot, 2010). IVA-SSK är ofta övertygade om nödvändigheten och 
effektiviteten av att utföra handhygien men undervärderar konsekvenserna av dåligt 
utförd handhygien och tenderar att minimera problemet (Wandel et al., 2010). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet och användning av 
basala hygienrutiner inom intensivvården. 
 

Frågeställningar 
När utförs basala hygienrutiner? 
När brister följsamhet till basala hygienrutiner? 
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Metod  

Design 
Studien har en kvalitativ design och semistrukturerade intervjuer har genomförts enligt 
metoden Critical Incident Technique (CIT) utformad av Flanagan (1954), analysen är en 
konventionell kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats av Hsieh och Shannon 
(2005). 
 
Studien är kvalitativ då målet är att få fram erfarenheter från den värld deltagarna lever 
i, likaså utveckla ett förstående och en beskrivning för att kunna förutspå sociala 
fenomen (Holloway & Wheeler, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden CIT 
används för att samla fakta kring ett mänskligt beteende i en specifik situation 
(Flanagan, 1954) och en deskriptiv metod användes då en direkt beskrivning av 
händelsen efterfrågats och analyserats (Polit & Beck, 2004). 
 

Datainsamlingsmetod 
CIT är en systematisk induktiv metod som används för att samla in verbal eller skriftlig 
information från respondenter med hjälp av öppna frågor. Upphovsmannen Flanagan 
(1954) beskriver CIT som ett flexibelt tillvägagångssätt i fem steg för att samla 
information kring ett mänskligt beteende i en specifik situation, samt utifrån detta lösa 
praktiska problem. CIT kan användas för att förstå sig på arbetet och resultatet hos en 
individ, grupp eller organisation (Andersson & Wilson, 1997) och har även kommit att 
utvecklas och användas inom omvårdnadsforskning (Fitzgerald, Seale, Kerins & 
McElvaney, 2008). 
 
Kortfattat kan Flanagans (1954) fem steg beskrivas som (1) formulera ett övergripande 
syfte och skapa en intervjuguide, (2) planering och specificering (vem ska intervjuas, 
vilken situation ska undersökas samt vilka/-en aktivitet ska noteras?), (3) datainsamling, 
intervjuer eller enkät, (4) analysera data (vanligtvis en induktiv klassificering av 
informationen och en hierarkisk konstruktion av kategorier) och (5) presentera 
resultatet. 
 
Termen “critical” i CIT refererar till ett beteende som spelar en viktig eller kritisk roll 
för resultatet (Andersson & Wilson, 1997). Flanagan (1954) anser att incidenterna ska 
vara tydligt effektiva eller ineffektiva då det är känt att extrema eller ovanliga händelser 
lättare minns och kan urskiljas ifrån de vanliga vardagshändelserna. Då ordet ”incident” 
som Flanagan använder sig av i allmänt tal associeras till en dramatisk händelse eller 
kriser av olika slag används benämningen kritisk händelse i denna studie.  
 

Urval 
Då deltagarna i studien skulle vara ämnesexperter med kunskap inom området som 
analyserats (Andersson & Wilson, 1997) var inklusionskriterierna att deltagarna var 
specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt anställda och verksamma på en IVA. 
Inga exklusionskriterier användes. I urvalet ingick slutligen 16 IVA-SSK från tre olika 
IVA på ett regionsjukhus och ett universitetssjukhus i södra Sverige. 
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Genomförande 
Författarna studerade innebörden av vårdhygien och BHR samt rådfrågade experter 
inom vårdhygien för att studien skulle bli korrekt och ha ett tydligt och relevant syfte 
(Kemppainen, 2000; Hughes, 2007). Författarna är legitimerade sjuksköterskor, har 
arbetat efter BHR och har erfarenhet av arbetet på IVA. 
 
För att lägga grunden till intervjuguiden beskrevs den tänkta aktiviteten utifrån “vad 
som bör göras” samt “vad som inte bör göras” (Flanagan, 1954). Författarna hade 
samma uppfattning om vad som var rätt och fel i aktiviteten som skulle utforskas, det 
vill säga att följsamhet till BHR ansågs som rätt åtgärd och att bristande följsamhet sågs 
som felaktigt beteende. En semi-strukturerad intervjuguide med fokus på kritiska 
händelser utefter syftet upprättades (Holloway & Wheeler, 2010). För utformningen 
nyttjades författarnas egna erfarenheter, SoS BHR (SOFSFS 2007:19), vetenskapliga 
artiklar	  angående CIT (Kemppainen, 2000; Hughes, 2007), experter inom vårdhygien på 
Universitetssjukhuset i Linköping samt metodlitteratur (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Frågorna utformades till att ta upp både när BHR efterföljs och då följsamhet brister, 
detta för att få en så bred helhetsbild inom området som möjligt (Norman, Redfern, 
Tomalin & Oliver, 1992). Intervjuguiden testades genom att författarna gjorde varsin 
pilotintervju med yrkesverksamma allmänsjuksköterskor som spelades in och 
transkriberades. Efter pilotintervjuerna omformulerades frågorna och ordval ändrades 
samt att informationen till deltagaren förbättrades för att bättre förkunskap om metoden 
skulle möjliggöra en mer strukturerad intervju. Frågor som; “berätta om en 
händelse/situation när du utför basala hygienrutiner?” och “berätta om en 
händelse/situation då det var svårt eller inte gick att följa basala hygienrutiner?” ingick i 
den färdiga intervjuguiden tillsammans med allmänna frågor om ålder och hur länge de 
jobbat som IVA-SSK. 
 
Ett informationsbrev skickades ut till fyra verksamhetschefer med ansökan om att få 
utföra intervjuer med IVA-SSK på två allmänna IVA och två specialist-IVA. Då snabbt 
svar erhölls av två allmänna IVA och en specialist-IVA inleddes intervjuerna, det är 
intervjuer på dessa tre avdelningar som redovisas i resultatet. Fackförbund informerades 
om vilka arbetsplatser som medgivit att intervjuas i studien och mail skickades ut till 
vårdenhetschef på varje avdelning med information och anmälningslista inför intervjuer. 
Tider sattes upp via mail för intervjuer på respektive arbetsplats för de IVA-SSK som 
anmält sitt intresse. I detta mail ingick också ett informationsbrev med studiens syfte 
och kort om vad en händelse innebar och vad frågorna skulle handla om.  
 
Information om studien presenterades återigen vid intervjuns start och deltagarna gav 
skriftligt medgivande för sitt studiedeltagande (Hughes, 2007). Ett utdrag från SoS BHR 
inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19) gavs till deltagarna som stöd för att 
lättare minnas händelser under intervjun. Att hjälpa deltagaren att vara så specifik som 
möjligt under intervjun och inkludera alla relevanta detaljer kring en händelse är ett av 
målen med CIT (Kemppainen, 2000; Andersson & Wilson, 1997). En klar beskrivning 
av situationen hjälper författarna att förstå omständigheter, förutse vissa beteenden och 
kunna rationalisera varför vissa beteenden utfördes eller inte (Andersson & Wilson, 
1997). Varje författare intervjuade individuellt åtta IVA-SSK var och intervjuerna 
sparades på ljudinspelning. Detta för att ljudinspelning underlättar transkribering och 
ger autenticitet (Holloway & Wheeler, 2010). 
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Resultatet baserades på kritiska händelser från totalt 16 IVA-SSK från tre olika IVA då 
författarna uppskattade att materialet innehöll tillräckligt med händelser för att kunna ge 
en trovärdig analys. Längden på intervjuerna varierade mellan drygt 12 min till 42 min 
och mellan författarnas intervjuer skiljde sig genomsnittet ifrån ca 18 min med 45 
presenterade händelser till 32 min och 57 presenterade händelser. Intervjuerna 
avslutades när deltagaren inte kunde återberätta fler händelser eller när denne själv ville 
avsluta (Norman et al., 1992). 
 

Analys 
Intervjuerna analyserades utefter en konventionell kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats av Hsieh och Shannon (2005). Varje författare transkriberade enskilt 
sina egna intervjuer för att kunna återge sina inspelningar på ett korrekt sätt. 
Transkriberingsregler upprättades för att ha ett gemensamt tänk om vilka ljud som 
skulle transkriberas och hur utseendet på dokumentet skulle se ut (Schilling, 2006). 
Transkriberingarna tilldelades även en kod för identifikation för att kunna avidentifieras 
om utskrift gjordes.  
 
Alla 16 transkriberingarna lästes först igenom i sin helhet flertalet gånger av författarna 
individuellt för att få en bild av helheten. Tankar och kommentarer skrevs ner och 
sparades för att sedan läsas igenom gemensamt, nedskrivna kommentarer diskuterades 
och ett kodningsschema påbörjades (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
Kriterier togs fram för att tydliggöra vad en händelse innebar och vad som krävdes 
gällande innehåll. Enligt Flanagan (1954) ska tre faktorer vara inkluderade, (1) en 
beskrivning av situationen vilken ledde till incidenten, (2) agerandet och beteendet hos 
huvudpersonen i situationen och (3) resultatet eller utfallet av agerandet. En tydlig 
beskrivning av händelsens resultat utgör grunden för slutsatser om effektivitet i 
situationen och de färdigheter som behövs för att utföra handlingen (Kemppainen, 
2000). Resultaten av händelser i denna studie kunde bara bli två tänkbara scenarion, 
antingen att kontaminera patienten genom att sprida bakterier eller att inte göra det. 
Händelser då ett resultat inte beskrivits av intervjudeltagaren inkluderades således ändå 
i analysmaterialet. Likaså kan resultatet av en bristande följsamhet till BHR ofta vara 
spekulationer då det sällan går att spåra en infektion tillbaka till ett specifikt tillfälle då 
kontamination skedde (Lam, Lee & Lau, 2004).  
 
Kritiska händelser identifierades ur transkriberingarna och de som uppkom ur ledande 
frågor värderades enskilt, beroende på dess påverkan på händelsen inkluderades de eller 
uteslöts. 
 
Under analysens gång fann författarna i likhet med Norman et al. (1992) att det var svårt 
för deltagarna att detaljerat beskriva specifika händelser. De var istället en 
sammanfattning av erfarenheter och situationer som ofta uppstår. Dessa ospecifika 
händelser togs ändå med i analysen då trovärdigheten ändå kunde upprätthållas eftersom 
författarna tolkade dessa händelser som sanna för att händelsen tolkades som att vara 
viktig för deltagaren (Norman et al., 1992). I transkripten förekommer att deltagaren 
använt ordet ”man” i händelser, till exempel “man skulle ju väldigt gärna vilja haft på 
sig handskar”. I dessa fall har ordet “man” tolkats som ordet “jag” (Jörgensen & 
Svensson, 1987).  
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De 16 intervjuerna gav efter första analysen 117 händelser, vidare analysering av 
transkriberingarna gav 101 händelser och den slutgiltiga summan händelser blev 102 st. 
Hur många incidenter som behövs för att kunna genomföra analys varierar mellan olika 
ämnen och incidentens komplexitet, enligt Fitzgerald et al. (2008) är det för att kunna 
utföra en analys rimligt att över 100 incidenter samlas in. Intervjun med lägst antal 
händelser innehöll 3 st och den med flest antal innehöll 15 st.  
 
Händelserna kommer hädanefter beskrivas som koder enligt Hsieh och Shannon (2005). 
Koderna som uppkommit från transkripten analyserades av båda författarna upprepade 
gånger och en sammanfattning av koderna skrevs av författarna tillsammans. 
Sammanfattningen ledde till att en definition på koder kunde sättas vilka sedan kunde 
kategoriseras baserat på hur de var relaterade och sammankopplade (se Tabell 1) (Hsieh 
& Shannon, 2005). Koderna, definitionerna och kategorierna placerades i ett 
träddiagram för att få en hierarkisk struktur och därmed även en överblick för att kunna 
skapa huvudkategorier. Definitioner sammanställdes sedan för alla huvudkategorier och 
dess subkategorier för att förbereda inför resultatet (Hsieh & Shannon, 2005). 
	  
Författarna var medvetna om sin egen förförståelse och har haft ett neutralt 
förhållningssätt under intervjuerna. För att stärka trovärdigheten i studien har författarna 
under många moment arbetat enskilt för att sedan mötas och diskutera sig fram till 
samstämmighet. En utomstående granskare har läst resultatet och anser kategorier med 
subkategorier vara befogade. En noggrann beskrivning av urval, datainsamling och 
analysarbete säkerställer studiens giltighet och trovärdighet. För att säkerställa att 
resultatet speglade de kritiska händelser som framkom under intervjuerna presenteras 
citat från deltagarna i resultatet (Holloway & Wheeler, 2010). 
 

Etiska övervägande 
Det inspelade materialet användes endast av författarna och lästes av handledaren. 
Endast dessa hade tillgång till materialet vilket kommer att kasseras vid godkännande av 
uppsatsen. Samtliga deltagare gav informerat samtycke och fick information om att allt 
material skulle behandlas konfidentiellt och ingen av dem skulle kunna identifieras i det 
färdiga arbetet (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
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Tabell 1 ett exempel har tagits från varje huvudkategori för att visa hur en del av analysprocessen gått 
till. Intervjudeltagare förkortas ID. 
 

KOD SAMMANFATTNING DEFINITION SUB-
KATEGORI 

HUVUD-
KATEGORI 

vi satt på 
morgonronden // ett 

rakt streck på monitorn 
// patienten fick 

hjärtstopp // då sprang 
ju alla dit // började 

göra HLR // jag gjorde 
kompressioner // våran 
läkare hon höll ju mask 

och ventilera utan 
handskar // jag hade 

inte heller handskar // 
efter ett tag fick vi 

igång // patienten // då 
gick det ju inte så bra // 

med hygien // men 
patienten // överlevde 
ju i alla fall // det är 

svårt det där // vad är 
viktigast // jätteviktigt 

med hygien, och 
speciellt // på IVA är 
det ju ganska otäcka 
bakterier // tror jag vi 

brister i de situationer // 
när det // är mer fara 

och färde för patientens 
// överlevande // det är 

då det brister 

ID berättar om en situation 
då en patient får hjärtstopp 
under morgonronden varpå 
både ID och läkare springer 
dit och påbörjar HLR utan 
att ha tagit på handskar. ID 

konstaterar att 
hygienrutinerna brast men 
att patienten åtminstone 

överlevde. ID tycker att det 
ibland är svårt att bedöma 

vad som är viktigast att 
prioritera i och med att IVA 
kan ha ”otäcka” bakterier. 

Basala hygien-
rutiner vid 
hjärtstopp 

Hjärtstopp När en patient 
blir akut 

försämrad 

// intuberade patienter 
får ett tubstopp //  jag 
tar mig // tid att sprita 
händerna // få på mig 
ett par handskar // nu 
för tiden när jag har 

jobbat så pass länge // 

ID berättar om en intuberad 
patient som får ett tubstopp, 

relaterat till att hon har 
jobbat länge tar hon tiden på 

sig att sprita sig och ta på 
handskar. 

Basala hygien-
rutiner vid 

säkring av luftväg 

Endotrakealtub När IVA-SSK 
handhar 
invasiva 

hjälpmedel 

du står färdig // det är 
planerat // du ska vända 
en patient // bädda rent 
// tvätta // alla klätt på 

sig // spritat händerna // 
förkläde // sen fattas 
det ett örngott // det 

behövs en blöja till // 
springer man ju till 

skåpet och öppnar // tar 
du ju bara av dig 
handskar och sen 

stoppar du in händerna 
i skåpet och plockar ut 

det du ska ha, du spritar 
ju inte händerna 

däremellan  

ID berättar att när de ska 
utföra omvårdnads-

handlingar och står färdiga 
med förkläde och handskar 
och något saknas, att ID då 
ofta hämtar det ur skåpet 

utan att ha utfört 
handdesinfektion utan bara 

tar av sig handskarna. 

Basala hygien-
rutiner i rent 

utrymme 

Rena förråd I samband 
med olika 

omvårdnadssit
uationer 
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Resultat  

Sexton intervjuer genomfördes på tre olika IVA i södra Sverige. Åtta intervjuer av dessa 
resulterade i 45 händelser på en avdelning, fem intervjuer på en annan avdelning 
resulterade i 43 händelser och den sista avdelningen med tre intervjuer resulterade i 14 
händelser. Åldrarna på deltagarna varierade mellan 37-59 år, erfarenhet som IVA-SSK 
var mellan 3-29 år och två av informanterna var män och resterande kvinnor. 
 
Utifrån totalt 102 händelser beskrivs IVA-SSKs erfarenhet och användning av BHR 
under tre huvudkategorier med 13 underliggande subkategorier (se Tabell 2); (1) När en 
patient blir akut försämrad, med tre subkategorier, (2) När intensivvårdssjuksköterskan 
handhar invasiva hjälpmedel, med fem subkategorier och (3) I samband med olika 
omvårdnadssituationer, med fem subkategorier.  
 
Tabell 2 huvudkategorier och subkategorier. 

 

När en patient blir akut försämrad 

Hjärtstopp 
Ett hjärtstopp är en akut situation då patientens liv står på spel och överlevnad går då 
enligt IVA-SSK före följsamhet till BHR. Intervjudeltagarna tog inte på handskar innan 
hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjades, när handskar användes ansågs inte 
handdesinfektion innan handskarna hinnas med och samma handskar användes sedan 
till flera olika moment. Att de inte byttes ansågs gå på reflex utan noggrannare 
eftertanke och om eventuell infektion skulle uppstå till följd av att BHR brustit, får 
patienten behandlas med bredspektrumantibiotika i efterhand. 
 

”Man gör många moment i högt tempo under kort tid. Då är det inte läge med att 
dribbla och byta handskar och, vet man att de är riktigt skitiga då, då droppar man 
dem bara” (Deltagare 8) 

 

Tubstopp 
Ett tubstopp är något som kan uppstå plötsligt och innebär att patienten enligt IVA-SSK 
inte får någon luft till lungorna. Vid hantering av ett tubstopp kunde olika 
tillvägagångssätt och tolkningar urskiljas beroende på hur brådskande situationen 
upplevdes. Vid tubstopp hanns inte BHR med eftersom fri andningsväg går före, 
speciellt när IVA-SSK ansvarade för flera patienter vilket ofta var fallet på kvällar, 
nätter och helger. IVA-SSKs BHR brast ofta när denne inte befann sig på salen vid 
tidpunkten för tubstoppet. Användandet av BHR vid tubstopp kunde relateras till hur 

HUVUD-
KATEGORI 

När en patient blir 
akut försämrad 

När IVA-SSK handhar 
invasiva hjälpmedel 

I samband med olika 
omvårdnadssituationer 

SUBKATEGORI • Hjärtstopp	  
• Tubstopp	  
• Kräkning	  

 

• Arteriella	  infarter	  
• Venösa infarter	  
• Dränage	  
• Endotrakealtub	  
• Nasogastrisk sond 	  

 

• Basal	  omvårdnad	  
• Övrig	  patientkontakt	  
• Omvårdnadsåtgärd	  i	  

preventivt	  syfte	  
• Rena	  förråd	  
• Medicinteknisk	  

utrustning	  



 

14 

mycket erfarenhet en IVA-SSK hade, en mer erfaren IVA-SSK ansåg sig ha mer tid till 
BHR innan åtgärd än en IVA-SSK med mindre erfarenhet.  
 

”Jag kopplade bort respiratorn och satte på en rubens blåsa för att handventilera för 
att se om jag kunde få ner luft, och det gjorde jag utan handskar men samtidigt så 
var det någon som kom med handskar så fick man liksom sätta på sig det under 
tidens gång och förkläde” (Deltagare 9) 

Kräkning 
När en patient kräktes var det ofta en oförutsedd händelse vilken var svår att vara 
förberedd på och den första akuta åtgärden var att vända patienten i sidoläge. Den 
största risken vid kräkning är att patienten ska aspirera och ådra sig en pneumoni eller 
ett luftvägshinder. Dessa följder ansågs vara värre än följderna efter bristande hygien 
och prioriterades därmed före BHR. Vid kräkning bröts BHR på olika sätt, antingen 
genom att inte utföra handdesinfektion, ta på handskar och/eller ta på förkläde innan 
kontakt med patienten. Detta trots att möjlighet till handdesinfektion ofta fanns 
tillgänglig på varje patientsäng. Huruvida det fanns tid för BHR är en personlig 
bedömning som varje IVA-SSK gjorde innan åtgärd. När IVA-SSK ansvarade för flera 
patienter och stod upptagen med något togs de kontaminerade handskarna och förklädet 
av innan åtgärd.  
 

”…var jag hos patienten bredvid och så hör man ju och sen så springer man, slänger 
av sig förklädet så och springer till patienten bredvid och tar med sig en kräkspåse, 
men då står man ju där och håller huvudet och lite så parerar och då har man 
ingenting” (Deltagare 11) 

 
När de första akuta åtgärderna utförts påkallade personalen hjälp och blev avlösta för att 
tvätta sig. På nätterna kunde långärmade arbetskläder användas och kunde då bli 
kontaminerade i en situation då patienten kräktes. IVA-SSKs första reflex när en patient 
kräktes blod var att vidta åtgärder innan BHR utfördes, detta trots att det enligt 
deltagaren skulle gått fort att utföra BHR och att inte göra det innebar en risk för dennes 
egen hälsa. 
 

När intensivvårdssjuksköterskan handhar invasiva hjälpmedel 

Arteriella infarter 
Den arteriella infarten som framkom i studien var handhavande av artärkateter vilken 
används för registrering av blodtryck samt att ta blodprover ur. Infarten kunde 
kontamineras när IVA-SSK först hanterade annat i patientsängen och sen behövde 
korrigera dess placering, det hände att IVA-SSK inte reflekterade över att utföra 
handdesinfektion och att ta på handskar innan en sådan åtgärd. Anledningen kunde 
också enligt några deltagare härledas till eventuell lättja eller bekvämlighet. När 
blodprov skulle tas ur en artärkateter hände det att handdesinfektion inte utfördes samt 
att handskar inte användes. När IVA-SSK var på en sal fanns tanken att det var mer 
accepterat att inte utföra handdesinfektion då det ändå var samma patient och att 
handdesinfektion ändå hade utförts efter föregående uppgift. När situationen var 
brådskande vid provtagning prioriterades inte heller BHR och förkläde hanns inte med 
även om situationen egentligen krävde det. Det hände att slangar till artärtrycksetet gått 
isär och en kraftig blödning uppstod, om det redan blött en stor mängd lades inte tid på 
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att utföra handdesinfektion och ta på handskar, varpå blödningen stoppades med bara 
händer. När artärkateter lossnade och kraftig blödning från insticket uppstod stoppades 
blödningen antingen med oskyddade händer eller med textilmaterial som fanns i sängen, 
åtgärden skedde då mer reflexmässigt och BHR missades eller nedprioriterades.  
 

”Senast det hände med en artärnål så var det nog faktiskt så att, a'men 
 då tryckte jag med en bit lakan ovanför, och sen kom en kollega där med handskar 
och förkläde så hon bytte av så jag kunde gå och göra mig ren” (Deltagare 12) 

Venösa infarter 
När en patient uppfattades som kritiskt sjuk prioriterades inte BHR gällande 
handdesinfektion och handskanvändning vid hantering av centralvenös kateter (CVK). 
IVA-SSK kunde då vara så fokuserad på uppgiften att hygienen glömdes bort. En 
anledning till att handskar inte användes var att de blivit fuktiga vilket gjorde det svårt 
att vrida om kranar och att de därför togs av. Att utföra handdesinfektion innan 
handskar är något som ifrågasattes då detta ändå utförts flertalet gånger inne på salen 
och att det på så vis inte behövdes precis innan handskar. När det var lugnt runt 
patienten och handhavandet av CVK var planerat var det inga svårigheter att utföra 
BHR. Beroende på hur situationen runt patienten såg ut gjordes en personlig bedömning 
om förkläde skulle användas utöver handskar. Vad som påverkade följsamheten till 
BHR var att det tog lång tid att få på och av sig handskar och förkläde ifall IVA-SSK 
glömde att ta med något, det blir då lätt att handskar kontamineras av annat innan 
hanteringen av CVK påbörjades. Att handdesinfektion var lättillgänglig var enligt några 
deltagare viktigt för följsamheten till BHR. När en IVA-SSK la om förbandet till en 
CVK och det inte var någon stress hanns handtvätt, handdesinfektion, handskar och 
förkläde med innan uppgiften utfördes. 
 
Kritiska händelser som innefattade en införingshylsa till mätutrustning som kan sitta i 
ett centralvenöst kärl, en så kallad introducer, kan ge en kraftig livshotande blödning om 
den dras ut. När en sådan blödning uppstod var det olika vad IVA-SSK upplevde sig 
hinna med, antingen stoppade de blödningen med oskyddad hand eller så hann de endast 
få på sig handskar utan korrekt handdesinfektion dessförinnan. När blödningen avtog 
blev IVA-SSK avbytt och kunde gå och tvätta sig. Om IVA-SSK inte hade några sår på 
händerna behövde denne inte heller vara orolig över att ha blivit smittad med något. 
 
Vid venpunktion för att ta ett venöst blodprov eller sätta en perifer venös kateter kunde 
det finnas svårigheter med att sticka patienten med handskar på sig. IVA-SSK kunde då 
använda handske på handen denne stack med och kände på kärlet med handen som inte 
var handskbeklädd. Det fanns också fall då handskar inte användes alls för att kunna 
känna kärlet tydligt. Det uppfattades svårt, obekvämt och att fumligheten ökade med 
handskar trots att vetskapen fanns att det ska användas.  
 

”Därför att jag riskerar, jag tycker att jag blir fumligare och, och så. Och sen jaha, 
sticker jag mig på en nål med handskar så sticker jag väl igenom i varje fall” 
(Deltagare 1) 

Dränage 
De dränage som framkom i studien var kirurgiskt inlagda thorax-dränage som kopplas 
till en sug för att avlägsna vätska, blödning eller luft. Vid dränagehantering var 
agerandet ofta olika angående användningen av BHR. När det blödde rikligt i dränen 
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användes förkläde och handskar. Hantering av dränage kunde även ske utan handskar 
eller förkläde trots att vetskapen fanns att det skulle användas.  
 

”Men annars ja, visst ibland går jag fram och drar i dränen också utan nå't förkläde 
också i och för sig, det gör man ju, faktiskt” (Deltagare 10) 

 
När dränage skulle avvecklas användes långärmat förkläde och dubbla handskar, ett par 
togs av efter tvätt av området för att kunna ha rena handskar till fortsatta arbete. När 
dränageslangar trillade isär var brådskan beroende på om patienten 
respiratorbehandlades med övertryck eller inte. När patienten spontanandades och det 
därmed inte fanns något övertryck i thorax, brast således IVA-SSK i BHR om slangarna 
föll isär eftersom en pneumothorax skulle kunna bli konsekvensen. Om patienten 
respiratorbehandlades med övertryck hann IVA-SSK utföra BHR innan åtgärd. Dock 
utfördes inte alltid handdesinfektion innan handskar togs på då anledningen var att det 
tog för lång tid för händerna att torka. Vid mobilisering av en patient med dränage kan 
plötsliga blödningar uppstå när patienter ställer sig upp, då var ofta IVA-SSK redan 
utrustad med handskar och förkläde och skyddades således ifrån att komma i kontakt 
med blodet. Vid akut blödning i dränage prioriterades handskar före handdesinfektion 
då IVA-SSK ville skydda sig själv och trodde att handdesinfektionen ändå inte hade 
någon effekt om den inte hunnit torka innan handskar togs på. 

Endotrakealtub 
När en patient har en endotrakealtub (ETT) kan denne behöva hjälp med att mobilisera 
slem och sekret. I samband med att suga rent i ETT fanns olika uppfattningar om vad 
som skulle prioriteras. Några ansåg att risken för tubstopp eller desaturation hindrade 
dem från att ta sig tid att följa BHR och andra ansåg att BHR var viktigare och tog sig 
den tiden. Trots att det föreligger stor risk för kontaminering användes inte handskar då 
det bubblade av sekret i andningsvägen. Några IVA-SSK menade dock att det ofta fanns 
mer tid än vad de trodde till att hinna med att utföra BHR innan åtgärd. Det framkom att 
mycket slem i andningsvägen inte behövde vara livshotande och att användning av pre- 
och postoxygenering i respiratorn köpte tid till att utföra BHR. Handdesinfektion, 
förkläde och handskar användes i vissa fall och i andra fall hann IVA-SSK med 
handskar och förkläde men handdesinfektion valdes bort då det tog lång tid för 
händerna att torka. 
 

”…men jag har inte spritat mina händer innan jag tar på mig mina handskar. Och 
det, alltså ett medvetet val att välja bort den, den grejen som jag vet att man ska 
göra, för att då vet jag att det kommer att dröja innan jag kan få på mig mina 
handskar. Och då, då är jag rädd för att det inte, att inte ha nå’t, eller att det inte 
går bra för min patient helt enkelt” (Deltagare 5) 

 
 Detta kunde leda till kontaminering av ett helt handskpaket och i sin tur ge andra 
patienter infektioner. Att detta ändå gjordes förklarades av att IVA-SSK var orolig för 
att utsätta patienten för risk relaterat till luftvägshinder. På nätterna kunde långärmad 
arbetsdräkt användas, när det sen behövde sugas i ETT kunde det långärmade plagget 
glömmas bort och ärmarna blev då kontaminerade eller förde över mikroorganismer till 
patienten. Byte av det kontaminerade klädesplagget glömdes lätt bort efter åtgärden. Det 
påtalades att det är lättare att utföra korrekta BHR vid sugning av luftväg om patienten 
är smittbärare av något eller är isolerad, detta eftersom IVA-SSK blir påmind om BHR 
på ett mer påtagligt sätt. 



 

17 

 
I händelser då patient drog i sin ETT brast IVA-SSK i sin användning av BHR. 
Anledningen var att IVA-SSK inte ansåg sig hinna med det eftersom de bedömde att en 
bevarad ETT var viktigare än BHR och att handlandet var tvunget att gå fort. När IVA-
SSK stod en bit bort från patienten var det svårt att hinna med handdesinfektion och i de 
fallen patientens liv bedömdes vara i fara utan ETT, prioriterades inte användning av 
handskar och förkläde. Ett förslag från en deltagare var att ha någon med förkläde och 
handskar vid patienten hela tiden för att förhindra att ETT avlägsnades, men att detta 
inte går då det inte finns tillräckligt med personal. I situationer då IVA-SSK stod vid en 
patient och en annan patient började dra i sin tub ledde tidsbristen till att förkläde och 
handskar togs av men att handdesinfektion bortprioriterades, en eventuell spridning av 
bakterier mellan patienterna kunde då ske. Hur brådskande situationen var bedömdes 
olika från personal till personal. I vissa fall hanns varken avlägsnande av handskar eller 
förkläde med innan åtgärd. När IVA-SSK stod upptagen försökte denne först verbalt 
uppmana patienten att inte dra i tuben, men när det inte fungerade brast BHR då en 
snabb åtgärd var tvungen att vidtas. Det framkom att det är en nackdel när det kommer 
till BHR att ansvara för flera patienter på stor sal jämfört med en enkelsal där de endast 
har ansvar över och bara kan se en patient. 

Nasogastrisk sond  
I situationer då IVA-SSK hanterade en nasogastrisk sond (NGS) var det oftast planerat. 
När IVA-SSK gav läkemedel i en NGS utfördes handdesinfektion och handskar och 
förkläde togs på vilket resulterade i att IVA-SSK höll sig ren och även patienten ren 
under läkemedelsadministreringen. 
 

I samband med olika omvårdnadssituationer 

Basal omvårdnad 
Basal omvårdnad tolkades av författarna som att hjälpa patienten med sina 
grundläggande behov, såsom att tvätta sig, vända sig och bädda rent i sängen. När IVA-
SSK bäddade en säng utfördes BHR innan. När denne blev tillfrågad att komma och 
hjälpa till att bädda en säng hände det att handdesinfektion glömdes bort vilket kunde 
leda till bakteriespridning. Vid bäddning togs svårigheter upp med handskar och rent 
arbete, tanklöshet rådde när de hade samma handskar för att ta bort det smutsiga lakanet 
som när de tog på det rena. Ibland använde IVA-SSK dubbla handskar och tog av det 
yttre paret innan hantering av rena lakan. Vid vändning av en patient framkom att de 
använde förkläde och handskar vilket anknöts till upplevelse av tid för att kunna utföra 
BHR. Vid hjälp med munvård utfördes handdesinfektion och handskar och förkläde 
användes vilket resulterade i god hygien. När IVA-SSK tvättade en patient användes 
handskar och det framkom att förkläde endast användes när risk för kontaminering 
förelåg. Dock var dessa bedömningar ibland felaktiga då personalen ibland kunde 
komma närmare än vad de först trodde och kontaminerade därmed sin arbetsdräkt. När 
värmekläder med lång ärm användes kunde IVA-SSK enkelt kavla upp ärmarna för att 
få en kortärmad dräkt som följer BHR. I omvårdnadssituationer var det lättare att följa 
BHR när personalen visste att patienten var smittsam. Det framkom att de var mer alerta 
och mer aktiva angående hygien när de visste att smittan fanns.  
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”…man är noga med att tvätta händer och sprita sig, att man är så ren som möjligt 
innan man kommer in till den här infektionskänsliga patienten. Och sen får man ju 
liksom skydda patienten genom att ta på sig skyddsrock och handskar för att skydda 
den att man inte kontaminerar den med bakterier” (Deltagare 16) 

 

Övrig patientkontakt 
När IVA-SSK hälsade på en patient eller skulle göra en genomgång av patienten gjordes 
en bedömning om förkläde behövdes eller inte. Om det fanns risk att komma emot 
sängkläder användes förkläde och om så inte var fallet användes det inte, dock fanns då 
en risk att kontaminera sina arbetskläder.  
 

”Förklädet har man ju på sig om man ska göra något med patienten, det där, det 
tycker jag är en liten gråzon, om man hälsar på en patient så kan man, kanske man 
inte behöver ta fram och på sig förkläde, tycker jag inte. Ska man göra någonting 
med sängkläder eller så bör man ju ta på sig förkläde” (Deltagare 1) 

 
När IVA-SSK hade hand om flera patienter framkom att det var svårt att veta när 
förkläde skulle användas, mycket spring mellan patienter krävde mycket tänk på BHR 
och dessa moment upplevdes ta mycket tid ifrån patientvården. Vid mobilisering av en 
patient användes både handskar och förkläde vilket inte ledde till någon kontamination. 
Handdesinfektion utfördes både före och efter patientkontakt, att tillgängligheten på 
handdesinfektion är god ökade detta beteende. Dock hade IVA-SSK lättare att utföra 
handdesinfektion efter en patientkontakt än före. Anledningar till detta var antingen att 
IVA-SSK inte lärt sig detta när yrkesbanan påbörjades eller att denne efter kontakt 
kände sig smutsig vilket innebar en direkt anledning till att handdesinfektion utfördes. 
När det var lugnt arbetstempo var det lätt att komma ihåg samt att hinna med 
handdesinfektion både före och efter ett moment. När tillgängligheten var dålig brast 
följsamhet till handdesinfektion särskilt i samband med att IVA-SSK hade en dålig 
patient, då trängdes fler personal kring sängen och denne kunde då inte lämna sin 
position mellan de olika momenten för att utföra BHR. Vid undersökning av en patient 
framkom att handskar och förkläde användes, som till exempel vid hjälp med en 
röntgenundersökning. 

Omvårdnadsåtgärd i preventivt syfte 
När en patient plötsligt vaknar ur sin sedering är det enligt IVA-SSK viktigt med ett 
snabbt handlande då risken finns att patienten i sin förvirring avlägsnar infarter och 
dylikt. Exempel på handlande är att försöka lugna patienten, lägga patienten ner igen 
eller ge mer sedering. När IVA-SSK befann sig i närheten av patienten vid en sådan 
händelse hann denne inte utföra handdesinfektion eller få på sig handskar och förkläde 
innan åtgärd.  
 

”…då fick vi springa fram några stycken, ingen hade på sig någonting då, vi försökte 
ju bara få i Propofol och lägga patienten ner, så då, det är också ett tillfälle när de 
vaknar upp hastigt och sätter sig upp med tub och då, hinner man ju inte” 
(Deltagare 11) 

 
Då personalen inte kunde vara påklädd med handskar och förkläde hela tiden blev det 
lätt att BHR missades när patienterna var ytligt sederade. När IVA-SSK var upptagen 
med en annan patient hann denne få av sig handskar och förkläde men inte på med nytt. 
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I andra fall hann de få av sig handskar men inte utföra handdesinfektion och få av sig 
förklädet. Risken fanns att bakterier överfördes men att säkra patientens invasiva 
hjälpmedel upplevdes viktigare. 

Rena förråd 
BHR relaterat till rena förråd innebär materialskåp, materialförråd samt läkemedelsrum. 
I samband med patientnära vård hände det att skåp kontaminerades på grund av att 
personalen står med förkläde och handskar på sig och har glömt något som behövs vid 
omvårdnaden. Innan materialet hämtades kunde handskarna avlägsnas men 
handdesinfektion utfördes inte. Anledningar kunde vara att det var bråttom då patienten 
inte tolererade att ligga på sida en längre stund och att det inte ansågs finnas tid att 
utföra handdesinfektion. När ingen personal fanns i närheten och kunde hjälpa till blev 
detta enda alternativet.  
 

”…och så fattas det någon grej, man behöver en kompress till eller man behöver en, 
ett underlägg till. Och då ska jag klä av mig allting och göra om, sprita mig och 
öppna skåpet och plocka ut det jag ska ha.” (Deltagare 3) 

 
Beteendet ansågs också kunna härledas till lättja och lathet vilket ledde till att skåpet 
kontaminerades. Visste IVA-SSK att patienten var smittsam städades skåpet i efterhand 
men var beteendet på grund av ren lättja passerade händelsen ofta utan efterföljande 
städning. Det framkom att det var lätt att kontaminera materialskåp med sina händer 
utan att tänka sig för. När IVA-SSK skulle hämta material ur ett skåp var det svårt att 
komma ihåg att utföra handdesinfektion dessförinnan då de inte kände sig smutsiga och 
inte utfört omvårdnadsarbete innan. Det kunde också vara en falsk trygghet att använda 
handskar då dessa kunde kontaminera innehållet i skåpet om inte IVA-SSK reflekterade 
över vad de hade använts till innan. 
 
Kontaminering av läkemedel i ett läkemedelsrum kunde ske då datorn och muspekaren 
ansågs rena och att det därför var lätt att missa handdesinfektion mellan momenten. 
Läkemedelsrummet ska enligt deltagarna vara en ren miljö men det framkommer att 
förkläde som använts vid patientnära vård inte togs av innan IVA-SSK gick in. I dessa 
fall bygger händelsen på att patienten är dålig och att tid inte fanns för att avlägsna 
förklädet även om det innebar att miljön i läkemedelsrummet kontaminerades. I de fall 
då en läkemedelsspruta var tvungen att bytas ut hos patienten bredvid och personalen 
var mitt uppe i omvårdnadsarbete fick kollegorna vänta medan IVA-SSK utförde sina 
BHR, hämtade ny läkemedelsspruta i läkemedelsrummet, bytte spruta för att sen återgå 
till den pågående omvårdnaden. 

Medicinteknisk apparatur 
När medicinteknisk utrustning hanterades i omvårdnadssituationer var IVA-SSK ofta 
medveten om att bristande följsamhet till BHR handlade om slarv, ovana och 
tanklöshet. Ibland användes samma handskar vid patientomvårdnad som för att sköta 
läkemedelspumpar, det framkom att handskarna då var en falsk trygghet vilket ingav en 
känsla av renhet och att det kan vara en ful ovana hos IVA-SSK.  
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”Om man håller på med patienterna och man behöver ge en bolusdos med Propofol 
eller ändra lite på Noradrenalin eller någonting att man gör det med handskar på, 
för man är den som råkar stå närmast pumparna fast man egentligen håller på med 
patienterna och så trycker man lite där” (Deltagare 15) 

 
Problem uppstod vid omvårdnad ifall mer personal krävdes vid vändning eller dylikt. 
När all tillgänglig personal stod med handskar och förkläde på sig vid patienten, och 
patienten hostade bort sin respiratorslang tog IVA-SSK av sig handskarna och utan 
handdesinfektion satte tillbaka den igen. När respiratorslangen i en liknande situation 
lossnade hos patienten bredvid tog IVA-SSK av sig handskarna men utförde ingen 
handdesinfektion och tog inte av sig förklädet. Orsaken till detta beteende kunde 
härledas till att det inte fanns någon mer personal tillgänglig som kunde hjälpa till. Detta 
var lättare att undvika på stor sal än på enkelsal. En deltagares teori var att detta 
sannolikt är orsaken till att odlingar från andningsvägar ofta visar på bakterieväxt. När 
IVA-SSK skulle ta med sig ett blodprov från en sal som var stängd på grund av smitta 
var det svårt att inte kontaminera analysutrustningen. När provet skulle analyseras bytte 
IVA-SSK handskar samtidigt som provet fortfarande var kontaminerat på utsidan, det 
framkom att all personal inte är noggranna med handhavandet och kan därför 
kontaminera analysutrustningen. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metodvalet för studien diskuterades mellan författarna tidigt under forskningsprocessen 
och då intresseområdet var BHR fanns initialt alternativet att göra en 
observationsstudie. Då det redan fanns flertalet observationsstudier inom området 
ansågs dock detta ej längre aktuellt. Istället fokuserade författarna på IVA-SSKs 
erfarenheter och användning av BHR. CIT var en passande metod då den ansågs kunna 
fånga verkligheten i IVA-SSKs arbete och erfarenheter av BHR. Mångsidigheten och 
flexibiliteten inom CIT anses kunna ta fram sjuksköterskors subtila och komplexa 
upplevelser till sitt arbete vilket kan främja en djupare förståelse (Keatinge, 2002). 
Dessutom anses deltagarna reflektera medan de berättar om sina erfarenheter med CIT 
vilket leder till en djupare medvetenhet även för deltagaren och intervjun kan således 
även bli ett lärandetillfälle (Sharoff, 2008).  
 
Enligt Andersson och Wilson (1997) är titel, arbetsplats, arbetsuppgift, etnicitet och kön 
viktiga variabler att tänka på vid urvalet av informanter. I vår studie bestämdes att 
informanterna skulle ha titeln IVA-SSK med tillhörande arbetsuppgifter eftersom 
författarna själva studerar intensivvård och IVA-SSKs synvinkel ansågs mest relevant. 
För att bidra med en bredare bild över användandet av BHR utfördes intervjuer på tre 
olika IVA. Angående etnicitet och kön fanns inga preferenser utan de som anmälde sitt 
intresse inkluderades. Sexton IVA-SSK hade tackat ja till att medverka i studien och 
dessa intervjuer gav, som författarna tidigare uppskattat, tillräckligt med kritiska 
händelser för att kunna trovärdigt analyseras enligt CIT (Fitzgerald et al., 2008). 
 
Att utföra intervjuer var ett bra sätt att samla underlag för studien. Intervjustudier tillåter 
intervjuaren att läsa kroppsspråket för att tolka vad och hur deltagaren menar samt att 
det inbjuder till diskussion (Schluter, Seaton & Chaboyer, 2008). Då intervjuerna 
skiljde sig åt från i genomsnitt ca 18 min med 45 presenterade händelser av den ena 
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intervjuaren till i genomsnitt ca 32 min med 57 presenterade händelser av den andre 
kunde fler pilotintervjuer utförts för att säkerhetsställa att författarna intervjuade på 
samma sätt. Ytterligare pilotstudier hade möjligen också medfört att författarna blivit 
bättre på att få fram specifika och väl beskrivna händelser. Vid genomläsning av alla 
transkriberingar skiljde sig inte intervjuerna kvalitetsmässigt åt, det som skiljde sig var 
endast antal händelser och längd på intervjuerna. 
 
Att göra en studie om användandet av BHR visade sig vara ett mer känsligt ämne än vad 
författarna uppfattade från början. Författarna har förhållt sig icke-dömande under 
intervjuerna och framhållit att syftet med studien inte varit att hänga ut någon personal 
eller avdelning. Meningen har varit att bringa klarhet i vilka svårigheter IVA-SSK möts 
av då denne försöker arbeta enligt gällande riktlinjer och lagar. Intervjuforskning 
präglas av öppenhet och intimitet mellan intervjuare och deltagare vilket kan leda till en 
kvasiterapeutisk relation. Då kan saker som deltagaren inte menat att avslöja komma 
fram i intervjun som de senare ångrar att de delat med sig av (Kvale & Brinkmann, 
2009). Detta fenomen är något som författarna handskats med genom att avidentifiera 
deltagarna i resultatet, avidentifieringen förbättras också genom antalet deltagande i 
studien. 
 
Trots att CIT är en metod som frekvent används inom omvårdnadsforskning stöter 
omvårdnadsforskarna ofta på problem när den ska utföras på det sätt som 
upphovshavaren Flanagan föreskriver (Byrne, 2001), exempelvis angående Flanagans 
kriterier om att en händelse ska vara tydligt avgränsad till en specifik situation och inte 
en sammanfattning av massa liknande händelser. Enligt författarna och Norman et al. 
(1992) är de kritiska händelserna inte alltid tydligt avgränsade.  
 
Kategorierna som framkom kändes relevanta, dock innefattar intensivvården betydligt 
fler moment än dessa. Att samla in specifika händelser var svårare än vad författarna 
inledningsvis upplevde det. Då en intervjustudie är bättre då intervjuaren vet att 
händelserna blir tillräckligt specifika (Kemppainen, 2000) blev händelserna inte alltid 
det trots stor ansträngning från författarna. I och med att området hygien inom 
sjukvården är alldagligt och något som tas för givet upplevdes det svårt för deltagarna 
att komma ihåg detaljer. Enligt Schluter et al. (2008) är en händelse något som påverkar 
det slutgiltiga resultatet av en process och på IVA är antagligen inte infektionsrisken 
som slutresultat tillräckligt betydande då detaljer kring användning av BHR inte kan 
återberättas fullständigt. Dock framhäver resultatet i denna studie mer de händelser där 
BHR inte fungerar då dessa upplevdes lättare att komma ihåg. Svårigheter att minnas 
specifika händelser kan också bero på att IVA-SSK gör BHR reflexmässigt utan att 
reflektera över beteendet (Schluter et al., 2008). Det kan vara svårt att minnas detaljer 
kring utförda BHR både eftersom det görs ofta samt att många händelser liknar varandra 
och således kan flyta ihop (Byrne, 2001).  
 
Enligt Flanagan (1954) ska händelserna vara så färska som möjligt för att vara så 
specifika och trovärdiga som möjligt. I och med att data i denna studie samlades in 
retrospektivt kan deltagarens perspektiv på händelsen förändras (Flanagan, 1954). 
Enligt Fitzgerald et al. (2008) förbättras minnet när deltagaren från början vet att 
incidenten ska rapporteras, med detta sagt borde författarna eventuellt informerat 
deltagarna exakt vad som skulle frågas om exempelvis två veckor innan intervjun för att 
på så sätt förbättra kvalitén på incidenter. Samtidigt hade kanske mer tid till 
förberedelse lett till att händelser konstruerats ihop med andra och inte blivit 
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sanningsenliga. Alternativet för att komma åt mer kvalitativa händelser är att deltagarna 
systematiskt journalför händelser vilket innebär att de inte behöver minnas händelser 
som hänt månader eller år innan datainsamlingen. Dock måste journalföringen ske 
under en längre tid vilket kräver att deltagarna måste vara starkt motiverade för att 
fullfölja datainsamlingen (Andersson & Wilson, 1997).  
 
När fullständig information om en händelse ges, kan det antas att den information som 
berättas av deltagarna är korrekt, vaga rapporter som saknar detaljer tyder på att 
händelsen inte är väl ihågkommen och kan vara felaktig (Kemppainen, 2000). Då även 
äldre händelser samlades in berättade deltagaren generellt sett sanning ur sitt perspektiv 
även om minnet är selektivt (Holloway & Wheeler, 2010). Holloway & Wheeler (2010) 
påtalar även att den faktiska korrektheten i intervjumaterialet inte är lika viktigt som de 
motiv och tankar som deltagaren har. Dock kan inte tillräcklig täckning av området 
erhållas om endast de senaste incidenterna ingår (Flanagan, 1954).  
 
Innan intervjun fick deltagarna ett dokument (SOSFS 2007:19) som stöd med vad som 
ingår i BHR för att intervjun skulle kunna ge så många händelser som möjligt. Detta 
ledde dock till att flera händelser var tvungna att uteslutas då inte tillräcklig information 
om bakgrunden till händelsen redovisades. Det uppkom också många händelser 
gällande till exempel användning av munskydd vid sugning av luftvägar trots att dessa 
inte stod med på dokumentet. Dessa uteslöts från studien då de är lokala regler och 
endast rekommendationer från SKL (2014). Fler händelser kunde ha analyserats om 
SKLs rekommendationer tagits med samt att en direkt jämförelse med SKLs studier och 
resultat då kunde utförts och diskuterats. Även om SoS föreskrifter om BHR finns 
tolkas innehållet olika både av SKL och olika landsting, till exempel i SKL (2014) 
dokument om instruktioner till deras PPM delas SoS BHR upp i en BHR med endast 
handhygien och skyddskläder och en del med klädregler som tar upp SoS BHRs 
arbetsdräkt samt hår och dylikt som inte finns med i SoS BHR. En gemensam föreskrift 
om BHR och klädregler skulle således minska förvirring över begreppet samt ge ett mer 
lika beteende i alla landsting. För att uppnå och upprätthålla en god handhygien behöver 
alla personalkategorier ha insikt om betydelsen och kunna utföra den korrekt i praktiken 
(SKL, 2009). 
 
Då ledande frågor förekommit togs påföljande händelser bort eftersom detta ansågs som 
bias (Flanagan, 1954). Istället för ledande frågor kunde författarna ha förberett 
stimulerande frågor som till exempel kunde ha varit ifrån andra liknande jobb för att 
varken avsmalna deltagarens fokus eller leda in dem på relevanta områden (Andersson 
& Wilson, 1997). 
 
Analysmaterialets trovärdighet förstärks av att författarna själva genomfört 
transkribering av intervjumaterialet (Malterud, 2009). Under analysprocessen har 
författarna läst alla transkriberingar och gjort både enskilda och gemensamma analyser 
och kommit fram till samma kategorier vilket stärker trovärdigheten i studien. Då citat 
togs med i resultatet för att spegla deltagarnas egna ord stärks trovärdigheten än mer då 
detta tyder på att författarna följt metoden och inte själva påverkat resultatet (Holloway 
& Wheeler, 2010). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva IVA-SSKs erfarenhet och användning av BHR inom 
intensivvården. Om IVA-SSK har en hög följsamhet minskar spridningen av bakterier 
och därigenom vårdskador på grund av VRI (SoS, 2014a). I kontrast till detta anser 
Silvestri et al. (2005) att endast runt 40 % av infektionerna kan påverkas av förbättrad 
följsamhet till BHR eftersom resterande procent är från patientens egen flora. Korrekt 
utförd handhygien kan inte utplåna mikroorganismer utan endast minska mängden 
vilket gör att smittspridning inte kan förhindras helt. 
 
Flertalet kritiska händelser som tagits upp i intervjuerna är svåra att förbereda sig på, till 
exempel tar flera IVA-SSK upp att det vore bättre om en personal hela tiden är beredd 
att utföra preventiva åtgärder vid ytligt sederade patienter. Mer tid, resurser och ökad 
närvaro av IVA-SSK krävs när patienter är ytligt sederade eftersom patienterna inte 
sällan är desorienterade till tid och rum. Om patienten lämnas obevakad ökar därmed 
risken för att slangar och ETT oavsiktligt avlägsnas (Tingsvik, Bexell, Andersson & 
Henricson, 2013). 
 
I resultatet tas flera kritiska händelser upp då användning av BHR brister, det är viktigt 
med ett gemensamt ansvar och om patientens hälsa är hotad av en medarbetares 
handlande ska IVA-SSK skydda patienten genom att ingripa på ett lämpligt sätt (ICN, 
2012). Flertalet IVA-SSK nämner att inga eller bristfälliga åtgärder görs när de vet att 
kontamination skett. Enligt Lam et al. (2004) är det lätt att slarva med BHR då en 
överdriven tilltro till antibiotika föreligger och att uppkomsten av en infektion inte kan 
spåras till ett specifikt kontaminationstillfälle. När patienten har en diagnosticerad 
smitta kan källan härledas vilket eventuellt är anledningen till att flera IVA-SSK tycker 
att det är lättare att följa BHR i samband med omvårdnad av en smittsam patient. 
 
Något som underlättar användningen av BHR och som framkom i resultatet är när IVA-
SSK endast har ansvar för en patient. Bemanning är en viktig faktor till incidens av VRI 
och en stor del skulle kunna undvikas om SSK-bemanningen varit högre (Hugonnet, 
Chevrolet & Pittet, 2007). Att handdesinfektion var lättillgänglig var enligt några 
deltagare viktigt för följsamheten till BHR, detta är förenligt med tidigare studier 
(Picheansathian, 2004). 
 
Svårigheter med att utföra handdesinfektion innan vårdarbete framkommer i resultatet, 
detta är enligt SKL (2013b) också den vanligaste orsaken till att BHR inte efterföljs. 
IVA-SSK som inte lärt sig vikten av handdesinfektion före patientkontakt när 
yrkesbanan påbörjades tycker ofta detta är svårt, vilket stämmer med teorin om att 
synsättet på bakterier och kontamination har utvecklats de senaste decennierna. En 
yngre IVA-SSK har detta med sig från början då denne har lärt sig om osynliga 
bakterier under uppväxten (Whitby, McLaws & Ross, 2006). När IVA-SSK tar i 
patienten uppfattas inte det som ett hot och utlöser inte en direkt känsla av att vilja tvätta 
händerna, då måste IVA-SSK göra ett aktivt val att utföra handhygien (Whitby et al., 
2006).  
 
Då IVA-SSK ofta står under tidspress är det upp till varje individ att avgöra när 
handhygien är nödvändig. När det är stressigt prioriteras andra mer angelägna uppgifter 
framför handhygien, denna bedömning bygger även på vilken infektionsrisk IVA-SSK 
förknippar med en aktivitet vilket även leder till att handhygien inte prioriteras efter 
utfört arbete med låg risk för smittspridning (Whitby et al., 2006). I den här studien 
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framkom att situationen ska vara lugn och saker gå som planerat för att korrekta BHR 
ska utföras inför en omvårdnadsaktivitet. I de akuta situationerna påtalas att IVA-SSK 
inte utför BHR med tanke på patientens bästa, om inte en akut åtgärd utförs direkt finns 
en risk för patientens överlevnad eller vidare välmående. En infektion relaterad till 
bristande hygien i dessa lägen anses av deltagarna ofta vara mindre riskfylld än det som 
håller på att hända vilket kanske inte alltid är en korrekt bedömning. På IVA läggs 
ungefär 3-4 timmar per patient och dygn på handhygien vilket innebär att det tar mycket 
tid från patientvården. Tiden är uträknad utifrån 100 % följsamhet och kan vara en 
bidragande orsak till att följsamheten är låg även i situationer då det inte är en riskfylld 
situation (McArdle, Lee, Gibb & Walsh, 2006).  
 
En åsikt som framkommer i studien är att handdesinfektion innan vårdåtgärd inte är lika 
viktigt om IVA-SSK endast har ansvar för en patient. Det framkommer dock i en studie 
att 90 % av patientjournaler som ligger framme vid varje patient är kontaminerade med 
potentiellt skadliga mikroorganismer (Teng et al., 2009). Pennor är också en smittkälla 
då odlingar från läkares pennor visar att 66 % bar på potentiellt skadliga 
mikroorganismer och att lösningen på detta återigen är korrekt handhygien (Pandey et 
al., 2010). 
 
I resultatet rapporteras att handdesinfektion inte alltid utförs innan IVA-SSK tar på sig 
handskar. Desinfektionen tar i genomsnitt 31,5 sekunder (Rock, Harris, Reich, Johnson 
& Thom, 2013) men enligt Rock et al. (2013) och Rossoff, Borenstein & Isenberg 
(1995) minskar inte överföringen av smittämnen till patienten av att händerna är 
desinfekterade innan handskar. I studien av Rock et al. framgår att 68 % av de 226 
tillfrågade IVA-SSK anser det besvärligt att få på sig handskar efter utförd 
handdesinfektion vilket framgått flera gånger även i denna studie. Samtidigt kan 
kontamination av rena handskar ses på handskförpackningen om inte handhygien utförs 
innan, kontaminationen ökar med längden som handskförpackningen varit öppnad 
(Hughes, Cornwall, Theis & Brooks 2013). Ett annat sätt att komma åt denna 
kontamination kan vara att ändra designen på handskförpackningen så att kontamination 
inte förekommer på handskar som ska vara rena (Amos, Moy & Gomez, 2014). 
 
Handskar är något som endast ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material (SOSFS 2007:19), en viss överanvändning 
kan ses i denna studie samtidigt som det är svårt att säga vad SoS egentligen menar med 
biologiskt material. En tolkning som SoS gör i Föreskrifter om donation och 
tillvaratagande av vävnader och celler (SOSFS 2009:30) är att biologiskt material 
innefattar vävnader och celler från människor, vilket i så fall innebär att handskar ska 
användas när IVA-SSK rör patientens hudvävnad.  
 
I resultatet framkommer att handskarna inte anses skydda huden ifrån nålsticket ifall 
IVA-SSK sticker sig i samband med venpunktion, enligt Mast, Woolwine & Gerberding 
(1993) kan inte handsken skydda från själva sticket men 46-63 % av blodet från nålen 
tas bort av handskmaterialet då detta sker. Handskar kan inte ge fullständigt skydd då 
det bara är blodet på utsidan av nålen som avlägsnas (Mast et al., 1993). BHR kan 
ibland leda till att arbetet blir ineffektivt, till exempel vid användning av handskar vid 
venpunktion då handen upplevs mindre känslig. Användning av dubbla handskar är 
något som framkommer i flera fall, detta är dock ingen bra metod då den underliggande 
handsken nästan alltid blir kontaminerad när den övre tas av (SoS, 2006; Doebbeling, 
Pfaller, Houston & Wenzel, 1988). Likaså uppstår perforationer i handsken i ca 10 % av 



 

25 

fallen beroende på vilken sorts handske som används, detta innebär att den rena 
handsken under också blir kontaminerad (Hübner et al., 2013). 
 
Att använda handskar verkar i resultatet innebära en falsk trygghet då handskar 
kontamineras lika lätt som händerna vid patientomvårdnad. De kontamineras också om 
IVA-SSK tar i något annat i patientens närmiljö (Pittet et al., 2006). Att inte byta 
handskar mellan olika moment är ett allvarligt problem inom sjukvården, i 42-64 % 
används handskar felaktigt i patientnära vård och i 18-37 % kan dessa beteenden leda 
till direkt smittöverföring från smutsigt till rent område (Girou et al., 2004; Loveday, 
Lynam, Singleton & Wilson, 2014). Orsaker till att handskar överanvänds kan vara 
antagande om att patienten föredrar att IVA-SSK använder handskar, förvirring om när 
handskar ska användas, sociala normer på arbetsplatsen och grupptryck (Loveday et al., 
2014). 
 
I denna studie framkommer att det finns oklarheter kring när förkläde behöver användas 
och att det tar tid att ta på sig. Dock är det i SOSFS (2007:19) tydligt beskrivet att 
engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas om det finns en risk att 
arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Vid 
patientnära arbete utan förkläde blir arbetskläderna kontaminerade, de ställen som blir 
mest kontaminerade är magregionen och i fickorna (Pilonetto et al., 2004). 
Mikroorganismerna kan i sin tur spridas vidare till andra patienter och risken ökar 
markant ifall arbetskläderna är blöta eller om något gnuggas mot materialet (Sattar et 
al., 2001) samt att användning av förkläde kan bidra till minskad risk för VRI 
(Callaghan, 1998). Användning av långärmad arbetsdräkt är likaså emot rutinerna men 
det framgår också att detta används nattetid då de långa ärmarna är en risk för 
smittspridning mellan patienterna (Loh, Ng & Holton, 2000). 
 

Konklusion 

Följsamhet till basala hygienrutiner brast i de situationer som 
intensivvårdssjuksköterskan uppfattade som akuta och en bedömning gjordes då att det 
var viktigare att förhindra att patienten till exempel drog ut en infart. I samband med 
omvårdnad var intensivvårdssjuksköterskan medveten om att de inte alltid utförde 
basala hygienrutiner och att det berodde på tanklöshet och upplevelse av tidsbrist. 
Orsaker som lättja och okunskap framkom också i studien. Faktorer som främjade 
användningen av basala hygienrutiner var när handdesinfektion och skyddskläder var 
lättillgängliga och när intensivvårdssjuksköterskan endast hade ansvar för en patient. 
 

Kliniska implikationer och vidare studier 
Då akuta händelser inte går att påverka måste faktorerna runt omkring förbättras. Till 
exempel säkerhetsställa att tillgängligheten till handdesinfektion och skyddskläder är 
tillfredsställande och att höra med personalgruppen om olika förbättringsmöjligheter 
finns som till exempel handskförpackningar som endast ger ett par handskar åt gången. I 
och med studiens fynd gällande varierande kunskapsnivå hos 
intensivvårdssjuksköterskor borde utbildning och efterföljande tester genomföras 
regelbundet, exempelvis genom “hygienkörkort” och/eller workshops. Ytterligare 
studier behöver göras för att belysa hur lång tid det borde gå emellan 
utbildningstillfällen inom vårdhygien. Flertalet observationsstudier finns angående 
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följsamheten till basala hygienrutiner, dock behöver den låga följsamheten studeras mer 
och förklaringar till varför undersökas mer ingående.  
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