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Sammanfattning    
 
Det har varit känt sedan 1800-talet att en god handhygien leder till en minskning av 
vårdrelaterade infektioner (VRI). Mer än 150 år senare brister fortfarande vårdhygienen 
och bara i Europa drabbas årligen omkring 3,2 miljoner människor av VRI. Ökade 
kostnader för hälso- och sjukvården blir följden av VRI men framförallt ett stort och 
onödigt lidande för patienten. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler har i 
ett flertal studier visat sig vara en betydande åtgärd för att bekämpa VRI. Trots det finns 
det endast ett fåtal studier om följsamheten inom ambulanssjukvård och resultaten är 
varierande men genomgående påvisas låg följsamhet. Studiens syfte var att beskriva 
ambulanspersonalens följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. En 
deltagande observationsstudie genomfördes på tre olika ambulansstationer inom 
upptagningsområdet för Södra Älvsborgs Sjukhus. Totalt gjordes 32 observationer. 
Följande variabler studerades: desinfektion före och efter patientkontakt, användning av 
handskar och engångsförkläden, korrekt arbetsdräkt, inga ringar, armband eller klockor 
samt kort eller uppsatt hår. Resultatet visar att personalen desinfekterade händerna före 
och efter patientkontakt i 19 respektive 75 % av observationerna. Inga smycken 
observerades och personalen hade kort eller uppsatt hår. Även tidigare forskning visar 
låg följsamhet till handdesinfektion. Med tanke på att ambulanssjuksköterskor och all 
vårdpersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att ge vård av god kvalité med 
god hygienisk standard, visade även föreliggande studie på bristande följsamhet till 
hygienrutinerna. En möjlig orsak till bristande följsamhet kan vara den komplicerade 
kontext inom vilken ambulanspersonalen verkar.     
 
 
Nyckelord: Basala hygienrutiner, klädregler, vårdhygien, följsamhet, 
ambulanssjukvård, vårdrelaterade infektioner, vårdlidande, observationsstudie. 
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INLEDNING 
Det prehospitala vårdarbetet är många gånger utmanande med ett snabbt tempo i en icke 
traditionell vårdmiljö. Behandlingar kan till exempel påbörjas i hemmet, utomhus eller 
på vägrenen, vilket ställer stora krav på ambulanssjuksköterskors anpassningsförmåga 
vad gäller vårdhygien och förhindrandet av smittspridning. Handtvätt och användande 
av handdesinfektionsmedel är en utmaning i prehospital miljö. Trots det är det viktigt 
att all ambulanspersonal är engagerade i att upprätthålla en evidensbaserad vårdhygien 
då de både har ett juridiskt och ett etiskt ansvar att utföra god vård och lindra lidande. 
Vår förhoppning med föreliggande examensarbete är att bidra till fördjupade kunskaper 
om ambulanssjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.  
 
BAKGRUND 

Vårdhygienens historik 
Vårdhygien är enligt Socialstyrelsen (2006) allt arbete som görs med syftet att begränsa 
de vårdrelaterade infektionerna (VRI). Enligt tradition har vårdhygienisk verksamhet 
framförallt funnits på sjukhusen men då vård idag inte enbart bedrivs hospitalt har 
synen på vårdhygienen varit tvungen att förändras. Kampen mot VRI har pågått över 
lång tid. Här nedan ges några exempel på de som haft en roll historiskt sett.  
 
År 1843 höll den amerikanske läkaren Oliver Wendell Holmes (1809-1894) ett föredrag 
om barnsängsfeberns smittsamhet och att den ofta överfördes via läkare och 
barnmorskor. Han talade även om hur de skulle kunna undvika att föra smittan vidare. 
Han rådde läkarna att inte ta hand om födande kvinnor på minst 24 timmar efter att de 
genomfört en obduktion på patienter som avlidit på grund av barnsängsfeber, rosfeber 
och bukhinneinflammation. Holmes rekommenderade också tvättning med 
klorkalklösning och byte av kläder (Sagnér 1980, s. 391).   
 
Ignaz Semmelweis (1818-1865) arbetade som läkare på Allgemeines Krankenhaus i 
Wien. Semmelweis utförde empiriska studier och såg då att kvinnorna som förlösts av 
läkare oftare insjuknade i infektioner och dog än de som förlösts av barnmorskor. Hans 
teori var att det berodde på att läkarna gick från dissektion av lik direkt till 
förlossningen. Semmelweis införde obligatorisk desinfektion av händerna med 
”chlorina liquida” innan de gick in på avdelningen (Nuland 2003, ss. 78-79). Därmed 
sjönk dödligheten bland mödrarna från 10 till 1 % (Ericson & Ericson 2009, s. 11). 
 
Florence Nightingale (1820-1910) tjänstgjorde på 1850-talet under Krimkriget. Med 
hjälp av enkla medel som att vädra och städa lokalerna, byta sängkläder och tvätta 
patienterna lyckades hon förbättra den hygieniska standarden på sjukhusen som på den 
tiden var motbjudande. Genom hennes insatser sjönk dödligheten från 42 till 2 % 
(Ericson 1995 ss. 9-10). 
 
Trots att ovanstående pionjärer gjorde stora framsteg inom vårdhygien redan på 1800-
talet dröjde det ända fram till 1980-talet innan de första nationella riktlinjerna om 
handhygien publicerades. Det var i USA och det räknas som en milstolpe i utvecklingen 
av begreppet handhygien (WHO 2009, s. 17).  
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Smittspridning och handhygien 
Överföring av mikroorganismer är ett stort och globalt problem. För att förebygga 
infektioner är följsamhet till basala hygienrutiner och framförallt god handhygien 
avgörande (Mernelius, Svensson, Rensfeldt, Davidsson, Isaksson, Löfgren & Matussek, 
2013, s. 45). Både WHO (2009, s. 20) och Pittet, Allegranzi, Sax, Dharan, Pessoa-Silva, 
Donaldson och Boyce (2006, s. 641) beskriver att det krävs följande fem steg för att 
mikroorganismer ska kunna överföras mellan patient och vårdare eller tvärtom. 

 
1. Mikroorganismerna ska finnas på patientens hud eller på material i 

patientens närhet. 
2. Mikroorganismerna måste överföras till vårdarens händer. 
3. Mikroorganismerna måste överleva på vårdarens händer i flera minuter. 
4. Vårdaren utför otillräcklig handhygien eller ingen alls.  
5. Vårdarens förorenade händer måste komma i direkt kontakt med annan 

patient eller med föremål som kommer i direkt kontakt med patienten.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens händer är den vanligaste smittvägen mellan patienter 
och personal inom sjukvården. God handhygien är det effektivaste sättet att förebygga 
spridning av smittämnen och genom det reducera VRI (Allegranzi & Pittet 2009, s. 
305).  
 

Vårdrelaterade infektioner 
Socialstyrelsen (2011) definierar VRI som en ”infektion som uppkommer hos person 
under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller 
omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och 
omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning”. 
 
VRI orsakas av mikroorganismer som sprids antingen via en annan individ (via 
direktkontakt eller via ytor/föremål) eller från patienten själv. Urinvägsinfektioner, 
lunginflammationer och infektioner i hud och mjukdelar är de vanligaste förekommande 
vårdrelaterade infektionerna, vilka utgör över hälften av alla fall. Av de inneliggande 
patienterna i Sverige under 2013 hade 8,7 % VRI. Antalet extra vårddygn uppskattades 
till 750 000 och kostnaden till cirka 6,5 miljarder. Utöver höga kostnader så orsakar 
VRI ett stort lidande för de patienter som drabbas. I Europa beräknas omkring 3,2 
miljoner människor drabbas av VRI och av dessa dör omkring 37 000. I cirka 110 000 
dödsfall är VRI en bidragande dödsorsak (Sveriges kommuner och landsting 2014, ss. 
10-11, s. 23).    
 

Vårdskador och komplikationer 
VRI är den vanligaste typen av vårdskada både i Sverige och globalt som orsakas av att 
en vårdare brister i sin vårdhandling (Sveriges kommuner och landsting 2014, ss.10-11), 
vilket i sin tur kan leda till att patienten drabbas av komplikationer. I 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) kap 1 § 5 definieras vårdskada som ”lidande, eller 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. 
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I en litteraturstudie av Abad, Fearday och Safdar (2010, ss. 98-101) visar det sig att 
patienter som isolerats på grund av infektion upplever att de får för lite information om 
sitt tillstånd och även att personalen ger dem mindre tid än övriga patienter. De drabbas 
av oro, ångest och känner sig upprörda. Det visar sig även att patientgruppen som är 
isolerade har åtta gånger så hög risk att drabbas av fallskador, sår och rubbningar i 
vätske- och elektrolytbalansen.  
 

Vårdlidande 
Att vårda en patient borde uteslutande innebära ett främjande av patientens 
välbefinnande men patienter inom vården upplever också ett lidande (Dahlberg 2002, s. 
4). Det finns olika sorters lidande och ett exempel är vårdlidande som uppstår till följd 
av brister i vård eller behandling vilket kan leda till att symtom eller tillstånd hos 
patienten förvärras (Wiklund 2003, ss. 104-105). Vårdlidandet är ett onödigt lidande 
som på alla sätt bör undvikas (Eriksson 1994, s. 98). Wiklund (2003, s. 104) skriver att 
vårdaren, då vårdlidandet uppmärksammas, har stora förutsättningar för att undvika 
vårdlidandet. Eriksson (1994, s. 98) menar att vårdaren i ett flertal fall ger upphov till 
ett vårdlidande helt omedvetet på grund av bristande kunskap och reflektion.  
 
När vårdaren bortser från ett holistiskt tankesätt och en patientcentrerad vård drabbas 
patienten av ett vårdlidande och patienten känner sig misstrodd och maktlös.  
Vårdlidandet ger negativa konsekvenser för patientens välbefinnande och hälsa och ger 
negativa tankar i patientens framtida kontakt med vården (Berglund, Westin, Svanström 
& Sundler 2012, s. 4). I en intervjustudie gjord inom akutsjukvård framkommer det att 
patienterna upplever att de lämnas ensamma och att vårdaren inte ser dem utan bara ser 
patienten utifrån sina behandlingsplaner. Patienten upplever även att personal talar 
mycket om sin stressfyllda arbetssituation, att de är underbemannade och inte hinner 
med sina arbetsuppgifter. Detta leder till att patienterna inte vågar ställa frågor då de 
upplever att de är till besvär och får då inte sina vårdbehov uppfyllda (Nyström, 
Dahlberg & Carlsson 2003, ss.764-766). När patienter blir åsidosatta och inte får delta i 
sin egen vård upplever de vårdrelationen som mindre god och ett vårdlidande uppstår 
(Dahlberg 2002, s.4). 
 

Världshälsoorganisationens arbete mot smittspridning 
Arbetet med att utveckla WHO:s Guidelines on Hand Hygiene in Health Care startade 
hösten 2004 och avslutades 2009. En grupp med experter inom infektionsområdet med 
särskild kompetens inom handhygien utsågs. Riktlinjerna skulle innehålla en grundlig 
genomgång av evidens och specifika rekommendationer för sjukvårdspersonal, 
sjukhusledning och hälsomyndigheter. Syftet var att förbättra rutiner och minska 
överföringen av mikroorganismer mellan patienter och sjukvårdspersonal. Rutinerna är 
avsedda att användas i alla situationer där sjukvård ges (WHO s. 2009, ss. 8-12). 
 
Under tiden arbetet med riktlinjerna pågick lanserade WHO 2005 sin kampanj Clean 
Care is Safer Care. Målet var att handhygienen skulle antas som en viktig grund till 
patientsäkerheten och en minskning av VRI och konsekvenserna av dessa. Fokus låg på 
att främja handhygienen globalt inom alla vårdnivåer (WHO). 
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Lagstiftning och nationella riktlinjer för basala hygienrutiner och 
klädregler 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska personalen ge vård av god kvalité, med god 
hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 
(SFS 1982:763 § 2a). Patientsäkerhetslagen anger att vårdarbete ska utföras i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att hälso- och 
sjukvårdspersonalen själva bär ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter samt är 
skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet (SFS 2010:659 6 kap § 1,2 & 4).  
 
För att begränsa risken för VRI så ska hälso- och sjukvårdspersonalen vid 
undersökning, vård och behandling eller vid annan direktkontakt med patienten följa 
Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien och iaktta 11 olika punkter. I korthet innebär 
dessa punkter att arbetskläderna ska vara kortärmade och bytas dagligen. Inga ringar, 
klockor eller armband får användas. Alkoholbaserat desinfektionsmedel ska användas 
på händerna både före och efter patientkontakt, vid synlig nedsmutsning ska även tvål 
och vatten användas. Handskar och engångsförkläden ska användas vid risk för eller 
kontakt med kroppsvätskor. Det är i denna föreskrift de grundläggande kraven finns 
som alla lokala riktlinjer om basala hygienrutiner och klädregler ska ha sin grund i. Det 
är verksamhetschefen som fortlöpande ska följa upp verksamheten och se till att 
bestämmelserna tillämpas (SOSFS 2007:19 § 2 & 3). Se den kompletta föreskriften i 
bilaga 1. 
 

Etik och vårdande 
Det etiska målet för vårdandet är till exempel att göra gott, öka välbefinnande och lindra 
lidande (Sandman & Kjellström 2013, ss. 21-22). I Beuchamps och Childress vårdetiska 
modell tas fyra principer upp vilka är göra gott, icke-skada, autonomi och 
rättviseprincipen. Autonomiprincipen går ut på att patienten ska vara delaktig i sin vård. 
Att göra gott innebär att skada ska förebyggas och i de fall där skada redan uppstått ska 
den försöka minskas. Alla människor har skyldighet att inte skada andra vilket tas upp i 
icke-skada-principen som fokuserar på den smärta och lidande som skapas i en situation 
men även på den direkta skadan. Rättviseprincipen går ut på att alla människor har lika 
värde och ska behandlas på samma sätt (Sandman & Kjellström 2013, ss. 370-372). 
Enligt Paulsen (2011, s. 204) behövs särskild etik för vården då vårdare möter 
människor i utsatta situationer med särskilda behov vilket människor som inte arbetar 
inom vården ställs inför. Utöver en medicinsk kompetens behöver vårdaren även ha 
förståelse för människan, en sund moralisk värdegrund och en kommunikativ förmåga.  
 
 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2012, s.3) har sjuksköterskan 
ett ansvar som bygger på fyra områden vilka är att lindra lidande, förebygga sjukdom 
samt främja och återställa hälsa. Inom ambulanssjukvård arbetar inte enbart 
sjuksköterskor men för övriga personalkategorier  som till exempel 
ambulanssjukvårdare finns inga dokumenterade etiska koder. Dock gäller Beuchamps 
och Childress vårdetiska modell alla människor och således även all ambulanspersonal 
(Sandman & Kjellström 2013, s. 371-372).  
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Allmänt om följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
Att följa de basala hygienrutinerna har i ett flertal studier påvisats vara en stor del i att 
bekämpa VRI (Teter, Millin & Bissell 2014, s. 1, Felembam, St John & Shaban 2012, s. 
152). Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen kontrollmätningar av 
följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. De sju steg som observeras 
är desinfektion före och efter patientkontakt, användning av handskar och 
engångsförkläden, att personalen bär en kortärmad arbetsdräkt och är fria från ringar, 
armband och klockor samt har kort eller uppsatt hår.  Mätningarna görs inom både 
kommuner och landsting, dock inte inom ambulanssjukvård. Avancerade hemsjukvård 
verkar delvis i en liknande kontext som ambulanssjukvård och därför är dessa 
mätningar av intresse. Andelen som följde samtliga sju steg inom den avancerade 
hemsjukvården i landstingets regi var 77 % våren 2014. Samma siffra för den 
kommunala avancerade hemsjukvården var 42,7 % (Sveriges kommuner och landsting, 
2014). Felembam, St John och Shaban (2012, s. 156) studerade sjuksköterskor i 
hemsjukvården i Australien och deras följsamhet till hygienrutiner. Åtta deltagare 
observerades under 103 tillfällen och resultaten av de som desinfekterade händerna före 
patientkontakt varierade mellan 36,4–86,4 %. Medelvärdet låg på 59,2 %. Efter 
patientkontakt låg andelen som desinfekterade sina händer efter patientkontakt på 50 %. 
Hälften av deltagarna bar minst en ring när de utförde handhygienen.    
 
WHO (2009, s. 74) har granskat ett flertal studier gjorda i olika kontexter och 
konstaterar att variationen mellan följsamhet till handhygien varierar stort och är i några 
studier oacceptabelt låg. Resultaten visar en följsamhet på mellan 5–89 % med ett 
genomsnitt på 38,7 %.  
    

Följsamhet till basala hygienrutiner inom ambulanssjukvård 
Följsamhet till de basala hygienrutinerna inom ambulanssjukvård leder till ökad patient- 
och personalsäkerhet och till ökad vårdkvalité (Emanuelsson, Karlsson, Castrén & 
Lindström 2012, s. 281).  Enligt en studie av Teter, Millin och Bissell (2014, s. 3) hade 
77 % av ambulanspersonalen en signifikant ökning av bakterietillväxt på sina händer 
efter patientkontakt. Efter handdesinfektion hade fortfarande 47 % en hög 
bakterietillväxt kvar på händerna. Det påvisar att korrekt handhygien måste utföras för 
att minimera risken att mikroorganismer sprids vidare till både patienter och personal.  
 
Endast ett fåtal studier beskriver följsamhet till hygienrutiner i prehospital sjukvård 
oberoende av att det bedrivs avancerad sjukvård i ambulans före ankomst till 
akutmottagningen. Tidigare forskning på hygienen inom ambulanssjukvård har 
fokuserat på ambulanspersonalens kunskap om hygien (Emanuelsson et al. 2012, s. 
281). Ho, Ansari och Page (2014, s. 163) konstaterar att det genomförts ett flertal 
studier angående hälso- sjukvårdspersonalens följsamhet kring handhygienen men att de 
gjorts framför allt i den hospitala miljön. Resultaten i de studier som har gjorts inom 
den prehospitala vården visar på stor variation i hur väl ambulanspersonal följer de 
basala hygienrutiner och klädregler som finns. I den svenska studien som är gjord av 
Emanuelsson et al. (2013, s. 283) desinfekterade 34 % av den observerade personalen 
händerna före patientkontakt och 72 % efter patientkontakt medan i den amerikanska 
studien av Ho, Ansari och Page (2014, s. 164) var motsvarande uppgift 1,1 respektive 
62,8 %. Emanuelsson, et al. (2012, s. 283) konstaterar att 69 % av den observerade 
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personalen använde handskar på ett korrekt sätt. Alter och Merlin (2011, s. 57) gjorde 
en studie i USA för att studera sambandet mellan VRI och ambulanssjukvård. Studien 
visade att en större del av de patienter som kommit till sjukhuset i ambulans drabbades 
av VRI jämfört med de patienter som tog sig till sjukhuset på annat sätt.   
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Bristande vårdhygien leder till att människor drabbas av VRI som är den vanligaste 
vårdskadan både i Sverige och globalt. Det är väl känt att basala hygienrutiner och 
klädregler är en viktig åtgärd för att minska smittspridning inom vården. Genom att 
minska smittspridningen så förebyggs VRI som leder både till en ökad kostnad för 
sjukvården men framförallt till ett ökat lidande för patienten. Genom att 
ambulanspersonal orsakar onödigt lidande för patienten brister det etiska ansvaret att 
inte skada patienten. Det fåtal studier som är gjorda på ambulanspersonalens följsamhet 
till hygienriktlinjer visar på låg följsamhet. Ambulanssjukvård verkar i en komplicerad 
kontext där avancerad vård ofta bedrivs i en ogynnsam miljö. Under de förhållandena är 
tillgången på till exempel tvål och vatten begränsad och att arbeta i kortärmat kan 
innebära en säkerhetsrisk för personalen. Att göra en studie om ambulanspersonalens 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler bedöms kunna bidra till värdefull 
kunskap inom ett relativt outforskat område. Dessa kunskaper leder förhoppningsvis till 
ökad uppmärksamhet kring basala hygienrutiner och klädregler i den prehospitala 
kontexten. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler. 
 
METOD 
Den valda metoden för datainsamlingen är en deltagande observationsstudie vilket 
innebär att observatören går in som medlem i den grupp som ska observeras. Som känd 
observatör vet deltagarna om att observatören är närvarande och det krävs att gruppen 
har accepterat dennes närvaro. Observationsstudier är användbara när ett beteende i en 
naturlig situation ska studeras i samma stund det sker. Studien är en strukturerad 
observationsstudie där beteendet som ska observeras är förutbestämt och studeras 
utefter ett observationsschema (Patel & Davidson 2011, ss. 91-93, s. 98). I 
observationsstudien studeras det faktiska skeendet utan att observatören påverkar det, 
till skillnad från i en experimentell studie där forskaren ingriper i skeendet för att 
därefter studera effekten av ingreppet (Ejlertsson 2003, s. 19). Observationsstudier ses 
som den gyllene standarden då följsamhet till hygienriktlinjer ska studeras (Boyce, 
2008, s. 2). Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 139) kan en observationsstudie vara 
både kvalitativ och kvantitativ. En kvantitav ansats valdes då det passade syftet bäst och 
att resultatet ska presenteras i numeriska värden.    
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Demografisk data 
Upptagningsområdet för ambulanssjukvården inom Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 
består av tio kommuner med en yta av ca 9000 hektar. I området bor det cirka 290 000 
invånare. I området finns det nio ambulansstationer. Under 2014 bestod ambulansflottan 
av 11 dygnsbilar, 4 dagbilar och 1 lättvårdsambulans och antalet uppdrag (prioritet 1-3) 
var 36212 enligt ambulansjournalsystemet Ambulink. 
  

Urval 
Ett bekvämlighetsurval gjordes vilket innebär att författarna observerade den 
ambulanspersonal som var i tjänst de aktuella dagarna på de utvalda 
ambulansstationerna, med andra ord de som var tillgängliga (Hartman 2004, s. 243) 
samt tackat ja till att delta i studien. All ambulanspersonal, oavsett utbildning, kön, ålder 
eller erfarenhet inkluderades då samtliga arbetar under samma lagar och riktlinjer som 
styr hygienrutiner, vårdkvalité och patientsäkerhet.  
 

Dataprotokoll 
Protokollet (bilaga 2) är ursprungligen utformat av SKL för att mäta hygienrutiner i 
landsting och kommun och för att få använda det i studien inhämtades tillstånd från 
SKL. Det är ett dikotomt mätinstrument som är utformat för att ge dikotoma svar av 
typen korrekt eller icke korrekt vilket passade studiens syfte (Gunnarson & Billhult 
2013, ss. 154-155). Protokollet består av tio olika variabler vilka observerades under 
varje ambulansuppdrag. Variabel ett och två handlar om korrekt handdesinfektion direkt 
före och direkt efter patientkontakt. Handskar (variabel tre) och engångsförkläde 
(variabel fyra) ska användas då det föreligger risk för eller kontakt med kroppsvätskor. 
Om handskar eller plastförkläde inte var befogat att använda i den patientnära vården 
räknades det som korrekt användning. Variabel fem sammanställer personalens 
följsamhet till de fyra första variablerna. Den sjätte variabeln innebär ursprungligen att 
arbetsdräkten är kortärmad men detta har justerats efter tillåtelse av enheten 
”Vårdhygien på SÄS”, då den prehospitala miljön ibland kräver långärmade kläder eller 
skyddsjacka. Inga klockor, ringar eller armband får användas (variabel sju) och håret 
ska vara kort eller uppsatt (variabel åtta). Variabel nio sammanställer om personalen 
varit följsam till variabel sex till åtta och variabel tio om de varit följsamma till samtliga 
variabler. Protokollet justerades med avseende på klädregler dels då studien är 
genomförd vintertid och dels då den prehospitala miljön ibland kräver långärmade 
kläder. Denna justering gjordes i samråd med enheten ”Vårdhygien på SÄS”. 
Långärmade kläder accepterades i den patientnära vården enligt den hygiensköterska 
som författarna talat med. Dock finns ännu inga skrivna riktlinjer.   
 

Datainsamling 
För att uppnå syftet med studien genomfördes datainsamlingen på ambulansstationer 
inom SÄS. Författarna åkte med som tredje person i ambulanser från tre olika stationer 
och observerade ambulanspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler. Observationerna dokumenterades i protokoll från SKL, nationell 
punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler, efter varje avslutat 



 8 

uppdrag. Dokumentationen skedde avskilt för att undvika att den observerade 
personalen inte skulle få vetskap om vilka ”vårdhygieniska moment” som specifikt hade 
observerats. Syftet var att förhindra informationsläckage, dvs. att kommande 
observationer riskerade att göras på ambulanspersonal som hade fått berättat för sig 
vilka de specifika momenten var. Avsikten var att göra 20 observationer men det visade 
sig att uppdragen under medåkningsdagarna blev fler än beräknat och det slutade med 
32 observationer.  
 

Dataanalys  
För att göra de deskriptiva analyserna matades variablerna in i statistikprogrammet IBM 
SPSS version 21. För att kunna se om de empiriska data som fåtts fram i 
observationerna är statistiskt säkerställda räknades ett p-värde fram för att se om det 
fanns några signifikanta skillnader i resultatet (Olsson & Sörensson 2011, s. 252). Enligt 
Ejlertsson (2003, s. 133) är det tradition att använda någon av de tre signifikansnivåerna 
5, 1 eller 0,1 %, men sätts enligt Hartman (2004, s. 267) oftast till 5 % vilket valdes i 
föreliggande studie. P-värden togs fram genom goodness–of–fit, chi–squaretest (Brace, 
Kemp & Shelgar 2009, s. 176).    
 

Etiska övervägande  
Studien är ett examensarbete på magisternivå inom vårdvetenskap och av den 
anledningen var det inte aktuellt att ansöka om prövning i forskningsetisk kommitté. 
Enligt Vetenskapsrådet kan det grundläggande individskyddskravet delas upp i fyra 
allmänna huvudkrav vilka är: informations-, samtyckes, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till dessa krav i denna studie. Tillstånd söktes hos 
verksamhetschef för att få utföra studien (Bilaga 3). Kopia av godkännandet 
vidarebefordrades till vårdenhetscheferna för kännedom.  Information till deltagarna 
gavs skriftligen genom ett anslag på intranätet och muntligen vid varje arbetspass 
början. De fick information om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde 
avsluta sitt deltagande utan någon förklaring. Information gavs vidare om att 
integriteten kommer att skyddas och att insamlad data inte kommer att kunna kopplas 
till enskild person. I samband med observationerna fick informanterna möjlighet att 
muntligen tacka ja till deltagande i studien. 
 
Att inte resultatet skulle kunna härledas till enskild informant var viktigt då studien 
genomfördes på kollegor. Risken för skada eller obehag hos informanterna bedömdes 
som liten. Nyttan med studien ansågs vara större än risken att enskild person skulle 
känna sig utpekad. 
 
För att inte riskera att informanterna skulle optimera sitt beteende på grund av vetskap 
om vad som skulle studeras, den så kallade Hawthorneeffekten, valdes att inte precisera 
att det var just efterföljandet till basala hygienrutiner och klädregler som skulle 
observeras. Istället gavs information om att det var ett vårdhygieniskt moment som 
skulle studeras. Hawthorneeffekten har tidigare beskrivits i samband med 
observationsstudier i till exempel studien av Bledsoe, Sweeney, Berkeley, Cole, Forred 
och Johnson (2014, s. 293). Valet att inte informera om det exakta observationsområdet 
gjordes för att påvisa ett giltigt resultat och därmed blanda annat kunna styrka eller 
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förkasta behovet av utbildning och reviderade riktlinjer anpassade för den prehospitala 
miljön. När alla observationer var slutförda informerades deltagarna om studiens 
specifika syfte. Ingen av informanterna uppgav sig ha upplevt det som ett etiskt problem 
att inte från början ha vetskap om exakt vad som observerades.  
 
 
RESULTAT 

Information om deltagarna 
Av de deltagande var 21,9 % män och 78,1 % kvinnor. Medelåldern var 37,8 år. Alla 
som observerades var specialistutbildade sjuksköterskor. I genomsnitt hade deltagarna 
4,1 års erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård.  
 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
Totalt gjordes 32 observationer (n = 32) på tre olika ambulansstationer. Resultaten av 
observationerna presenteras i tabell 1.  
 
I 19 % (n = 6) desinfekterades händerna på ett korrekt sätt före patientkontakt (p = < 
0,001). Efter patientkontakt utfördes desinfektion i 75 % (n = 24) av observationerna (p 
= < 0,008). Handskar användes korrekt i 94 % (n = 30) och engångsförkläden i 97 % (n 
= 31) av fallen (p = < 0,001). Arbetsdräkten var till 97 % (n = 31) korrekt (p = < 0,001). 
Samtliga deltagare var fria från ringar, klockor och armband samt hade kort eller uppsatt 
hår (p = < 0,001). Följsamheten till samtliga sju steg visade sig vara 19 % (n = 6) (p = < 
0,001). 
 
 
Tabell 1. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
 
Kategori 

 
Korrekt 

 
Inte korrekt 

 
p-värde 

 
Desinfektion före patientkontakt 

 
19 % 

 
81 % 

 
< 0,001 

Desinfektion efter patientkontakt 75 % 25 % < 0,008 
Användning av handskar  94 % 6 % < 0,001 
Användning av engångsförkläden 97 % 3 % < 0,001 
Följsamhet till basala hygienrutiner  
i samtliga fyra steg 

 
19 % 

 
81 % 

 
< 0,001 

    
Arbetsdräkt 97 % 3 % < 0,001 
Fri från ringar, klockor och armband 100 % 0 % < 0,001 
Kort eller uppsatt hår  100 % 0 % < 0,001 
Följsamhet till klädregler i samtliga  
tre steg 

 
97 % 

 
3 % 

 
< 0,001 

 
Följsamhet till basala hygienrutiner  
och klädregler i samtliga sju steg  

 
 

19 % 

 
 

81 % 

 
 

< 0,001 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Validitet 
Observationsprotokollet som användes i studien är det protokoll som SKL använder i de 
årliga punktprevalensmätningar som görs inom kommuner och landsting när det gäller 
följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Protokollet har tidigare använts i 
en liknande studie av Emanuelsson et al. (2012). Detta var det enda protokoll som 
hittades som uppfyllde studiens syfte, dock reviderades protokollet avseende klädregler 
vilket även gjordes i Emanuelsson et als. (2012, s. 282) studie. I den studien står det att 
protokollet är validerat. Efter kontakt med ett antal personer på SKL, som i sin tur 
kontaktat Folkhälsomyndigheten, står det klart att SKL inte validerat protokollet men att 
någon annan kan ha gjort det, dock oklart vem. Att protokollet inte är validerat är en 
svaghet i studien. Att dessutom använda ett protokoll prehospitalt som från grunden är 
avsett att använda på sjukhus och i kommunal vård tillför ytterligare en svaghet i 
studien. Alternativet var att skapa ett eget protokoll vilket då inte heller hade varit 
validerat och dessutom hade jämförbarheten med tidigare studier förlorats. Då SKLs 
protokoll var använt i liknande studie och dessutom används varje år i 
punktprevalensmätningar nationellt ansågs protokollet ändå svara så bra på studiens 
syfte att det användes i observationerna. Före observationerna gicks instruktionerna och 
kriterierna som tillhörde protokollet noggrant igenom. Det gjordes för att minimera 
risken för skillnader i bedömningarna och öka reliabiliteten. Observationerna gjordes 
var för sig av författarna vilket kan påverka studiens interbedömarreliabilitet (Hartman 
2004, s. 243). Protokollets utformning bedömdes ha bidragit till att observationerna 
utfördes på samma sätt vilket är positivt för interbedömarreliabiliteten.  
 
Att göra en totalundersökning av all ambulanspersonal vore orimligt av praktiska och 
resursmässiga skäl. Därför gjordes en urvalsundersökning med förhoppning om att 
resultatet skulle vara representativt för all ambulanspersonal. Att göra ett 
sannolikhetsurval, det vill säga ett slumpmässigt urval, där all ambulanspersonal hade 
lika stor chans att få delta var ur ett tidsmässigt perspektiv omöjligt och på grund av det 
gjordes ett icke sannolikhetsurval. Att göra ett kvoturval och dela upp 
ambulanspersonalen i olika grupper, till exempel efter utbildning eller ålder var inte 
heller aktuellt då all ambulanspersonal arbetar under samma lagar och riktlinjer 
(Hartman 2004, ss. 241-244). Ett bekvämlighetsurval gjordes och fördelen med det är 
att det är ett enkelt och resurseffektivt sätt. Positivt är att inget bortfall fanns i studien då 
alla de tillfrågade deltagarna valde att delta. En nackdel med ett bekvämlighetsurval kan 
vara att det inte blir representativt, urvalet bör dock inte ha påverkat värdet av resultatet 
i denna studie då all hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att följa lagar, 
författningar och föreskrifter. Sett till det bör inte heller det faktum att studien utfördes 
dagtid påverka resultatets betydelse. Trots det finns det en risk att både urval och tid på 
dygnet kan ha påverkat resultatet, oklart åt vilket håll. Även den faktor att varje enskilt 
ambulansuppdrag är unikt i förhållande till patientens åkomma, tidigare hälsotillstånd 
och i vilken miljö patienten befinner sig i kan påverka resultatet i olika riktningar. 
Under de dagar då datainsamlingen skedde vårdades mestadels patienter utan 
livshotande tillstånd och i gynnsamma miljöer men bristen på följsamhet till 
hygienrutinerna var ändå låg. Det finns dock skäl att anta att under mindre gynnsamma 



 11 

förhållanden och med en patient med livshotande tillstånd skulle följsamheten vara 
lägre än i föreliggande studiens resultat.  
 

Reliabilitet 
Fördelen med att göra deltagande observationer är att följsamheten observerades i 
naturliga situationer samma stund som de inträffade och är relativt oberoende av 
informantens villighet att lämna information (Patel & Davidson 2011, ss. 91-92). En 
nackdel med deltagande observationer är att observatören kan störa det naturliga 
beteendet (Patel & Davidson 2011, s. 99), vilket kan leda till den så kallade 
Hawthorneeffekten. För att undvika denna effekt preciserades inte exakt vad det var 
som skulle observeras i informationen som gick ut till deltagarna. Den information som 
gavs var att ett vårdhygieniskt moment skulle studeras, vilket ändå kan ha gett den 
effekten att fler än normalt följde de basala hygienrutinerna och klädreglerna men exakt 
hur det påverkade resultatet är svårt att säga. För att få ett så rättvisande resultat som 
möjligt var det viktigt att bli accepterade av den grupp som skulle observeras. Då 
författarna studerade kollegor, använde ambulanskläder och redan hade kunskap om 
ambulanssjukvård skilde sig författarna minimalt från gruppen. Allt det sammantaget 
gjorde att det fanns en acceptans från gruppen vilket gav en fördel vid studiens 
genomförande (Holme & Krohn Solvang 1997, ss. 113-115). Studien utfördes på 
författarnas hemmaklinik vilket enligt Mulhall (2003, s. 309) är en fördel då platsen för 
observationerna är lättillgänglig och att observatörerna känner till kulturen. Nackdelen 
kan vara att det är svårt att bara observera utan att bli en del av arbetet och hjälpa till att 
vårda vilket gjordes i vissa situationer men upplevdes inte störa observationerna. Att 
studien utfördes på kollegor och på hemmakliniken skulle kunna ha påverkat 
bedömningen till ett falskt positivt resultat. Det negativa resultatet talar dock för att 
författarna inte påverkats av det i sina observationer. Den sammantagna bedömningen 
av hur resultatet påverkades av att författarna var kända av dem som observerades är att 
påverkan på resultatet är minimal. Upplevelsen var att informanterna arbetade som 
vanligt och inte tänkte på att observationerna utfördes.   
 

Generaliserbarhet 
Studien genomfördes på tre ambulansstationer inom samma region och dagtid på 
vardagar. Ett bekvämlighetsurval gjordes och ambulanspersonal som arbetade de 
aktuella dagarna inkluderas i studien under förutsättning att de tackade ja till att ingå. 
Ingen hänsyn togs heller till ålder, utbildning eller erfarenhet. Urvalsmetoden gjorde att 
det endast blev specialistutbildade sjuksköterskor som observerades och kvinnor var 
överrepresenterade. Dessa faktorer borde dock inte påverka generaliserbarheten 
nämnvärt med tanke på att all ambulanspersonal inom Sverige arbetar under samma 
lagar, författningar och föreskrifter. Men som tidigare nämnts talar resultatet för att all 
ambulanspersonal inte följer dessa. Dessutom spelar troligtvis karaktären på uppdraget 
en roll i hur väl hygienrutinerna följs. Det finns även skäl att tro att den sena tidpunkten 
på dygnet kan ha en negativ påverkan när det gäller följsamheten till hygienrutinerna. 
Det beroende på att ambulanspersonalen nattetid oftast är tröttare än dagtid och på 
grund av det har en lägre ambitionsnivå (Lanevi & Rabe 2013, s. 22). Allt det 
sammantaget gör att graden av generaliserbarhet reduceras. Även det faktum att 
protokollet reviderades avseende klädregler gör att generaliserbarheten reduceras då 
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andra ambulansorganisationer eventuellt har andra lokala riktlinjer. Generaliserbarheten 
skulle också kunna påverkas om de olika ambulansorganisationerna har olikartade 
utbildningsinsatser inom vårdhygien då det har visat sig i studier att utbildning, 
påminnelser och feedback ger en högre följsamhet till hygienrutiner (Mernelius, et al. 
2013, ss. 45-48, Rees, Houlahan, Safdar, Sanford-Ring, Shore & Schmitz 2013, ss. 312-
318). Att ambulanspersonalen har olika utbildningar skulle kunna påverka resultatets 
generaliserbarhet, dels då kunskapen om vårdhygien har ökat med tiden och inte fanns 
med i de äldre utbildningarna på samma sätt och dels då utbildningarnas innehåll, 
omfattning och nivå varierar.   
 

Resultatdiskussion 
Med bakgrund av ambulanspersonalens skyldighet att följa lagar, författningar och 
principer och att de har ett etiskt ansvar att göra gott och lindra lidande var det 
påfallande låg följsamhet till handdesinfektion före patientkontakt men även efter 
patientkontakt påvisades en brist. Positivt var att nästan alla bar korrekt arbetsdräkt, var 
fria från ringar, armband och klockor samt hade kort eller uppsatt hår.  

 
Följsamhet till handdesinfektion 
Resultatet visar att fler desinfekterar händerna efter patientkontakt än före. Även 
tidigare studier visar på motsvarande resultat (Emanuelsson et al. 2012, s. 283, Ho, 
Ansari & Page 2014, s. 164). En anledning till den låga frekvensen av desinfektion före 
och även efter patientkontakt kan vara att det inom den studerade 
ambulansorganisationen inte fanns någon form av handdesinfektion tillgänglig utanför 
ambulansen. Studier av Wisniewski, Kim, Trick, Welbel och Weinstein (2007, ss. 88-
89) samt av Martino, Ban, Bartoloni, Fowler, Saint och Mannelli (2011, s. 15) visar att 
tillgängligheten till handdesinfektion genom exempelvis att ha en bärbar flaska 
handdesinfektion i fickan ledde till ökad följsamhet till hygienrutiner hospitalt. Det 
mesta talar för att en sådan enkel åtgärd troligen skulle leda till ökad användning även 
prehospitalt.  
 

Följsamhet till handskar och engångsförkläden 
Användandet av handskar och engångsförkläden var procentuellt sett hög. Dock ska det 
betonas att i ett flertal av fallen var det inte relevant att använda dessa men utifrån 
protokollets utformning räknades det ändå som korrekt användning. Det ledde till ett 
falskt positivt resultat. I de fall när handskar användes trots att det inte behövdes utifrån 
hygienrutinerna räknades det som korrekt enligt instruktionen som medföljde 
protokollet. Detta för att studiens syfte inte var att mäta överanvändning av handskar. I 
94 % av observationerna användes handskar och frågan är om det beror på att 
ambulanspersonalen har bra kunskap om när handskar ska användas eller om det beror 
på att handskar användes ”utifall att”. Om handskar används i ett preventivt syfte varför 
används då inte engångsförkläden på ett liknande sätt? Förklaringen skulle kunna vara 
att det inte är tradition inom ambulanssjukvård att använda engångsförkläden utan ses 
som krångligt och inte som ett skydd för både patienten och de själva. I studien av 
Fuller, Savage, Besser, Hayward, Cookson, Cooper och Stone (2011, s. 1194) påvisades 
det att användning av handskar leder till sämre följsamhet till handdesinfektion och det 
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skulle kunna förklara de låga siffrorna i föreliggande studie, framförallt när det gäller 
handdesinfektion före patientkontakt. Trots hög följsamhet när det gällde användningen 
av handskar och engångsförkläden är siffran för följsamhet till samtliga fyra steg endast 
19 %. Det bör tolkas som att oavsett om handskar och engångsförkläden används så 
räcker inte det som isolerade åtgärder utan alla fyra steg måste uppfyllas för att kunna 
stoppa smittspridningen på ett effektivt sätt.   
 

Följsamhet till klädregler 
Bra resultat uppvisas när det gäller de tre stegen som rör klädreglerna. Där observerades 
en följsamhet på hela 97 %. Ingen av de observerade bar klockor, ringar eller armband 
och samtliga hade kort eller uppsatt hår. I studien av Emanuelsson et al. (2012, s. 283) 
var 74 % fria från klockor, ringar och armband och 91 % hade kort eller uppsatt hår. I 
det ursprungliga protokollet definieras korrekt arbetsdräkt som kortärmad men då den 
prehospitala miljön ibland kräver långärmat justerades protokollet efter kontakt med 
enheten för Vårdhygien på SÄS. Studien är genomförd vintertid och därför accepterades 
långärmat även i den patientnära vården vilket ledde till en följsamhet på 97 % i 
jämförelse med studien av Emanuelsson, et al. (2012, s. 283) där endast 28 % bar en 
korrekt arbetsdräkt. Resultaten är dock i detta avseende inte jämförbara eftersom 
Emanuelsson et al. (2012)  hade krav på kortärmat i den patientnära 
ambulanssjukvården, medan det i föreliggande studie var tillåtet med långärmade 
kläder.  
 

Följsamhet till samtliga sju steg 
Den låga följsamheten (19 %) i samtliga sju steg påvisar att enskilda åtgärder som 
användning av handskar, korrekt arbetsdräkt samt avsaknad av ringar, klockor eller 
armband inte har så stor betydelse totalt om inte alla sju steg uppfylls. För att förhindra 
smittspridning är varje enskilt steg lika viktigt. Studien vill belysa att förhindring av 
smittspridning är viktigt oavsett vilken kontext arbetet utförs i och att samma lagar, 
föreskrifter och förordningar gäller all hälso- och sjukvårdspersonal utan undantag. En 
reservation vill ändå göras då det gäller arbetskläderna. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården mm. (SOSFS 2007:19) ska 
hälso- och sjukvårdspersonalens arbetskläder ha korta ärmar och ingenstans står det att 
ambulanspersonalen är undantagen trots att vissa situationer i den prehospitala 
kontexten kräver långärmat på grund av säkerhetsrisker. I Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter står det att arbetstagaren ska använda den personliga skyddsutrustningen 
efter givna instruktioner från arbetsgivaren. Vidare står det i föreskriften att skriftlig 
information ska finnas angående den personliga skyddsutrustningen inom varje 
verksamhet (AFS 2001:3 § 10, 11). I den studerade ambulansorganisationen finns inga 
skriftliga riktlinjer angående när och hur skyddsutrustningen ska användas vilket får 
anses som en stor brist. 
  

Juridiskt och etiskt ansvar 
Genom att inte de basala hygienrutinerna och klädreglerna efterföljs fortsätter 
smittspridningen vilket kan leda till VRI vilket framför allt orsakar ett stort lidande hos 
de patienter som drabbas men även hälso- och sjukvårdens redan ansträngda ekonomi 
drabbas. Vem bär då ansvaret för att smittspridningen fortsätter och leder till VRI? Både 
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ambulanssjuksköterskor och arbetsgivaren har ett ansvar att ta när det gäller den frågan. 
All personal inom hälso- och sjukvård har själva ett individuellt ansvar för hur 
arbetsuppgifterna utförs och är skyldiga att bidra till hög patientsäkerhet (SFS 2010:659 
§ 2 & 4). Varför brister då följsamheten till framför allt desinfektion före 
patientkontakt? Klart är att kompetensen inom ambulanssjukvården stadigt ökat de sista 
åren och allt mer avancerad vård utförs prehospitalt, allt för patientens bästa. Trots det 
riskeras patientens och personalens egen hälsa då en så enkel åtgärd som 
handesinfektion inte utförs. Den specialistutbilade ambulanssjuksköterskan har ett stort 
ansvar men rätt förutsättningar måste också finnas för att kunna uppfylla dessa krav. 
Till exempel finns det ingen tillgång till handdesinfektionsmedel utanför ambulansen. 
Där har ambulanssjukvårdens ledning ett krav på sig genom att där det bedrivs hälso- 
och sjukvård ska den utrustning finnas som behövs för att ge god vård (SFS 1983:763 § 
2e). Varför finns det då ingen tillgänglighet av handdesinfektion utanför ambulansen? 
Beror det på att det skulle leda till ökade kostnader så borde det ställas i relation till hur 
mycket VRI kostar och hur stort lidandet blir för patienten som drabbas. 
Verksamhetschefen är den som fortlöpande ska följa upp att föreskrifterna om basal 
hygien inom hälso- och sjukvården efterföljs (SOSFS 2007:19 § 3).  
 
Utöver det juridiska ansvaret har ambulanssjuksköterskor även ett etiskt ansvar vilket 
innebär att de ska göra gott, förebygga skada och främja hälsa. Sandman och Nordmark 
(2006, s. 599) tar i sin studie upp att brist på resurser kan stå i etisk konflikt med 
patientens bästa. Genom att inte ha tillgång till handdesinfektion utanför ambulansen 
uppstår en brist i följsamheten till basala hygienrutiner. Det kan leda till smittspridning 
vilket i sin tur kan leda till VRI som ger patienten ett vårdlidande och därmed har 
ambulanspersonalen brustit i sitt etiska ansvar för patienten. Om ställningstagande tas 
till Beuchmaps och Childress fyra etiska principer så bryter ambulanspersonalen mot 
icke-skada-principen. Genom att inte följa de etiska principer som finns kan 
ambulanssjuksköterskor bidra till det onödiga vårdlidandet och därmed bryter de mot 
vårdandets etik. 
 

Vårdlidande och död 
Patienter som drabbas av VRI upplever ett vårdlidande utöver sjukdomslidandet. 
Intervjustudier med patienter som fått MRSA i samband med sjukhusvisteler visar att 
några av patienterna led av oro och ångest både för sig själva, sin familj och sina vänner 
(Criddle & Potter 2006, s. 26). I studien av Newton, Constable och Senior (2001) 
uppvisade en patient även ilska och besvikelse över att ha drabbats av VRI på grund av 
bristande hygien på sjukhuset (s. 277). När drabbade patienter isolerades på grund av 
smittrisken upplevde vissa av dem en känsla av stigmatisering, utanförskap och 
ensamhet (Criddle & Potter 2006, s. 27, Newton, Constable & Senior 2001, s. 278). 
Studier visar på ett högre dödstal bland patienter som drabbats av VRI jämfört med de 
som inte drabbas (Kanerva, Ollgren, Virtanen & Lyytikäinen 2008, s. 353). I studien av 
Sheng, Wang, Lin och Chang (2007, ss. 110) studerades 1574 patienter som drabbats av 
VRI och 554 av dessa avled. Det visade sig att 80,5 % av de som avled gjorde det som 
en direkt följd av den vårdrelaterade infektionen. VRI är en av de ledande 
dödsorsakerna hospitalt ihop med hjärtrelaterade åkommor, cancer och 
samhällsförvärvade infektioner (Sheng et al. 2007, s. 114). Med tanke på dessa studier 
som visar på vårdlidande och död till följd av VRI är det anmärkningsvärt att hela 81 % 
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av den observerade ambulanspersonalen inte svarade upp till SKLs protokoll när det 
gällde handdesinfektion före patientkontakt och att 25 % inte utförde korrekt 
handdesinfektion efter patientkontakt. Resultatet visar en klar brist i handdesinfektion 
vilket kan leda till ökad smittspridning och därmed bidrar personalen till en ökning av 
VRI, till ett ökat vårdlidande och kan till och med bidra till patientens död.     
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Resultatet påvisar att följande kliniska implikationer kan vara av värde för att öka 
följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler samt för att undvika vårdlidande: 
 

• Reviderade riktlinjer angående klädregler för ambulanspersonal 
• Validerat observationsprotokoll för punktprevalensmätningar prehospitalt 
• Påminnelser om användning av handdesinfektion i form av t.ex. stickers sittande 

i ambulansen 
• Bärbara små flaskor med handdesinfektionsmedel 

 
 
KONKLUSION 
Resultatet i föreliggande studie visar på bristande följsamhet till basala hygienrutiner 
och klädregler inom ambulanssjukvård. Bristande vårdhygien kan leda till spridning av 
mikroorganismer och VRI. Genom ökad tillgång till handdesinfektionsmedel samt att 
personal och ledning tar ett större ansvar kan högre följsamhet uppnås. Med sådana 
åtgärder kan ambulanssjuksköterskor upprätthålla sitt juridiska och etiska ansvar mot 
patienten och onödigt vårdlidande undvikas. 
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