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Abstrakt 
Bakgrund 
Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter handlar mycket om nära patientvård såsom hjälp vid 

förflyttningar, positionering av apparatur och läkemedelshantering vid undersökningar osv. 

För att hindra smittspridning vid dessa arbetsmoment och utveckling av vårdrelaterad 

infektion (VRI) är det av yttersta vikt att röntgensjuksköterskan utför dessa arbeten med 

korrekt följsamhet till folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner. 

Syfte 
Studien har som syfte att genom en enkätundersökning få fram röntgensjuksköterskans 

skattning om sin egen följsamhet till de Basala hygienrutinerna, samt visa på faktorer som kan 

påverka följsamheten. 

Metod 
Denna studie genomfördes som en kvantitativ webbenkätundersökning, med en induktiv 

ansats. Urvalet omfattade både kvinnliga och manliga röntgensjuksköterskor. Enkätens frågor 

konstruerades utifrån folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner i ett enkätprogram i Google 

Drive. 

Resultat 
Av 30 tillfrågade röntgensjuksköterskor ingick 24 (80 %) i studien. Svarsfrekvensen var högst 

bland de röntgensjuksköterskor som hade arbetat inom vården 0-9 år (46 %). Resultatet visade 

att majoriteten av röntgensjuksköterskorna skattar att de har god följsamhet till de basala 

hygienrutinerna. 

Slutsats  
Resultatet i denna studie visar på högt skattad följsamhet, till de basala hygienrutinerna, bland 

röntgensjuksköterskorna. Rum för förbättring finns dock. Genom att regelbundet samtala om 

vikten av basal hygien, som var ett förslag som framkom i resultatet, skulle följsamheten 

kunna öka ytterligare.  

 
Nyckelord: Röntgensjuksköterska, handhygien, följsamhet, vårdpersonal, vårdrelaterad 

infektion. 
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INLEDNING 

Hälso- och sjukvården i Sverige bedriver vård, omsorg och rehabilitering (1).  

En del av hälso- och sjukvården är röntgenavdelningen. På en röntgenavdelning är det ett högt 

patientflöde och både friska personer och sjuka patienter rör sig i samma lokaler. 

Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter handlar om nära patientvård såsom hjälp vid 

förflyttningar, positionering av apparatur och läkemedelshantering vid undersökningar osv. 

(2). För att hindra smittspridning vid dessa arbetsmoment och utveckling av vårdrelaterad 

infektion (VRI) är det av yttersta vikt att röntgenpersonalen utför dessa arbeten med korrekt 

följsamhet till folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner (3; 4). 

BAKGRUND 
 

Röntgensjuksköterskan 

Röntgensjuksköterskan arbetar bland annat med konventionell röntgen av skelett och lungor. 

Men även med dator- och magnetresonanstomografi. Interventioner som exempelvis 

angiografier förekommer också och utförs i samarbete med radiolog och eventuellt annan 

kategori av läkare och sjuksköterska. Huvudområdet för röntgensjuksköterskan är radiografi 

och här är patientsäkerhet grundläggande (5; 6; 2).  

Patientsäkerhet 
Patientsäkerheten inom hälso-och sjukvården är viktig för att patienter ska kunna känna sig 

trygga. Patientsäkerhetsarbete ska förebygga vårdskador. En så kallad vårdskada kan uppstå 

om personalen inom vården har ex. felaktiga rutiner, gett patient fel läkemedel eller om 

patienten fått felaktig diagnos. Exempel på vårdskada kan vara trycksår, fallskada, att må 

psykiskt dåligt efter vårdtillfälle och VRI. Vårdskador förebyggs genom att ofta se över de 

rutiner som finns, och att arbeta med analysering av händelser där patienter råkat illa ut (7; 8). 

Omvårdnad 
Som röntgensjuksköterska är det viktigt att kunna läsa av patientens omvårdnadsbehov och 

kunna lindra obehag och smärta med passande åtgärder. Då röntgensjuksköterskor även utför 

undersökningar där läkemedel ingår är det viktigt att på ett säkert sätt kunna hantera och 

administrera detta (5; 6; 2). Många av patienterna är svårt sjuka och kan till exempel uppleva 

smärta och/eller ha svårt att göra sig förstådd. Det kan vara patientens första besök på en 
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röntgenavdelning och den högst tekniska miljön kan skapa oro och ångest hos patienten. Det 

är då viktigt för en röntgensjuksköterska att få patienten att känna sig välkommen och trygg 

(9). I yrket ingår det också att förhindra hälsorisker och smittspridning (2). Det är därför 

viktigt att samtlig vårdpersonal känner till hur smittspridning kan ske och hur smittspridning 

och vårdrelaterade infektioner kan förebyggas (10). Kontaktsmitta förebyggs framför allt vid 

följsamhet till de basala hygienrutinerna (3). 

 

Handledning 
Handledning är en del av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter. Det kan förekomma 

handledning av både kollegor och studenter under utbildning (2).  

En studie gjord i England av Hinkin och Cutter från år 2014 beskriver hur viktigt det är att 

handledarna agerar som förebilder till studenterna, och är medvetna om riskerna med 

infektioner och hur de förebyggs. Detta på grund av att kollegor och handledare ute på 

vårdavdelningarna har lika stort inflytande som den teoretiska utbildning om hygien som ges 

vid universiteten. De beskriver också att detta är viktigt för att öka patientsäkerheten samt att 

det som vårdpersonal är viktigt att föregå med gott exempel (11). 

 

Vårdhygien 

Hudens normalflora 
Många olika mikroorganismer finns över hela vår hud och det är detta som kallas för hudens 

normalflora. Normalfloran består av mikroorganismer som är så kallade residenta och alltid 

finns på huden. De mikroorganismer som det finns flest av i normalfloran är bland andra S. 

epidermidis, difteroider, och jästsvampar. En bakterie som anses vara en patogen kan också 

finnas med i normalfloran, trots att personen är frisk, och det är Staphylococcus aureus. 

Mikroorganismerna ansamlas extra mycket runt munnen, näsan och i hårbotten. Den nedre 

delen av bukens normalflora kallas lite roligt för ”kalsong-flora” (3; 10). – har tagit bort ord i 

meningen. 

 

Vårdrelaterade infektioner – VRI 
År 1980 definierades det som då kallades sjukhusinfektioner av Socialstyrelsen. År 1998 

byttes benämningen sjukhusinfektion ut mot VRI och år 2011 infördes en definition av detta 

in i Socialstyrelsens termbank. Med VRI menas ”en infektion som uppkommer hos person 

under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad 
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inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig 

till följd av sin yrkesutövning” (12).    

VRI kan uppträda på olika sätt, men oftast som enstaka fall. Ett utbrott av flera VRI kan 

komma som följd efter diarréer orsakade av ex caliciviruset. Exempel på VRI är bland andra 

urinvägsinfektioner, pneumoni, och gastroenterit (3).  

Hösten 2013 utfördes en sammanställning av VRI utifrån så kallade punktprevalens-

mätningar (PPM) gjorda av landstingen i Sverige. Blåskatarr utgjorde då den största gruppen 

av VRI med 18 %. På andra plats kom pneumoni med 16 % av alla VRI (13).  

VRI kan medföra negativa konsekvenser för de personer som drabbas, som exempelvis 

sjukskrivning, lidande eller invaliditet (3).  

År 2002 beräknades kostnaden av VRI av Socialstyrelsen. Kostnaden gick då upp till 3,7 

miljarder kronor per år. I nuläget finns ingen sammansättning av hur mycket VRI kostar 

samhället. Det är dock beräknat att cirka 1500 personer dör av indirekt eller direkt följd av 

VRI varje år, denna beräkning gjordes av Socialstyrelsen år 2011 (14).  

Runt 50 procent av alla VRI skulle kunna förebyggas med goda vårdrutiner och god 

följsamhet till de basala hygienrutinerna (15).  

Allegranzi et al. beskriver hur alkoholbaserade desinfektionsmedel och fortbildning kan bidra 

till en ökad medvetenhet och på så sätt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 

(16). 

 

Smittspridning 
Smitta kan spridas på olika sätt. Antingen med direkt- eller indirekt kontaktsmitta, 

droppsmitta eller blodburen smitta. Direkt kontaktsmitta betyder att mikroorganismer på ett 

eller annat sätt kommer i direkt kontakt med en ren, mottaglig vävnad. Indirekt kontaktsmitta 

handlar också om att mikroorganismer får kontakt med en ren och mottaglig vävnad. Vid 

indirekt kontaktsmitta är det dock en tredje komponent som spelar in. Om en person med ett 

infekterat sår på sin hand öppnar en dörr utan att skydda sig själv eller dörrhandtaget, kan 

mikroorganismer lämnas kvar. Om en mottaglig person därefter tar i samma handtag kan det 

ha skett en indirekt smittspridning. Ytterligare en smittväg är droppsmitta. Droppsmitta kan 

orsakas av exempelvis nysningar, hostningar och kräkningar. Droppar bildas av dessa och kan 

nå mottaglig vävnad. Vid handhavande av infarter kan blodburen smitta vara aktuellt hos 

patienten (3). 

Blodburen smitta kan även vara en risk för vårdpersonal vid arbete med stickande föremål 

(10).   
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Styrande dokument för vårdhygien 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och riksdagen beslutar om lagar, samordnar 

smittskydd och analyserar det epidemiologiska läget av infektionssjukdomar (17; 18). 

Riksdagen beslutar om lagar som bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den 

beskriver att vård ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet (19). 

Men även Patientsäkerhetslagen (2010:659) som beskriver bland annat hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen är ansvariga att se till att hög patientsäkerhet efterlevs. Vårdpersonal ska 

rapportera händelser som utgör eller kan utgöra en vårdskada (20). 

Smittskyddslagen (2004:168) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal, i samarbete med 

andra verksamheter, ska förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar (21). 

 
Basala hygienrutiner 
 
Nationella mål 
Två gånger varje år sammanställs så kallade PPM med fokus på basal hygien och klädregler 

(BHR-KR). Detta har genomförts av landsting, regioner och kommuner med stöd från SKL 

sedan år 2010. Målet med mätningarna är att ge ett underlag för att kunna minska 

förekomsten av VRI i vården (22). 

Genomsnittet i landstingen för korrekt följsamhet till BHR-KR var hösten 2013, 73,5 %. Det 

föreligger dock en stor skillnad mellan landstingen, då det lägsta resultatet var 50,5 % och det 

hösta var 90,5 %. Trots höga siffror har inget landsting uppnått 100 % i sina resultat, sedan 

starten med PPM år 2010 (23).  

 

Riktlinjerna 
Det är viktigt att samtlig vårdpersonal känner till hur smittspridning kan ske och hur 

smittspridning och vårdrelaterade infektioner kan förebyggas (10).  

Folkhälsomyndigheten är en myndighet som startades upp den 1 januari 2014, och har tagit 

över uppdrag som Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och socialstyrelsen tidigare 

hade (24).  

Folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner innebär att vårdpersonalens arbetskläder ska 

vara kortärmade och bytas varje dag. Accessoarer i form av ringar, armband eller armbandsur 

får inte användas. Händerna ska desinfekteras före och efter patientkontakt eller kontakt med 

en patients säng eller liknande. Tvål och vatten ska användas när händerna är synlig 
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kontaminerade, samt vid tillfällen då patienten är utsatt för magsjuka. När vårdpersonalen kan 

komma i kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar användas. Dessa ska bytas mellan 

varje arbetsmoment. Händerna ska även desinfekteras när skyddshandskar avlägsnas. 

Plastförkläde ska användas när det förekommer patientnära vård (4).  

Vidare finns det även rekommendationer om att vårdpersonal ska ha kortklippt eller uppsatt 

hår vid patientnära arbete. Detta på grund av att arbetsfältet inte ska skymmas eller att 

patienten ska bli besvärad (25; 10). 

Forskning inom hygienområdet 
Bibbolino et al. skriver i sin studie från 2008 om hur dålig följsamhet till gällande riktlinjer 

och felaktiga rutiner kan orsaka smittspridning. Detta tros bero på liten medvetenhet om 

riskerna. Studien beskriver också att röntgenavdelningar kan medverka till bekämpandet av 

vårdrelaterade infektioner som är spridda via händer vid patientnära arbete, men menar att 

röntgenavdelningar behöver bli bättre på att främja följsamheten av korrekt handhygien bland 

personal genom fortbildning och erbjuda de förnödenheter som krävs för att kunna säkerställa 

en korrekt handhygien och på så sätt förhindra smittspridning (26).  

Den del av de basala hygienrutinerna som menar att ringar och armbandsur inte får användas 

på underarmar och händer bekräftas i en artikel av Trick et al. I artikel beskrivs att ringar inte 

bör användas under arbetstid på grund av den ökade risken för kontamination av händerna. 

Artikeln beskriver också hur alkoholbaserat desinfektionsmedel signifikant minskar 

händernas kontamination av gram-negativa baciller i jämförelse med handtvätt med vanlig 

tvål och vatten (27). 

 
Problemformulering 
Folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner spelar en stor roll i utbildningen till 

röntgensjuksköterska. Hygienrutiner bedöms bland annat vid examinationer, och det 

poängteras ofta hur viktigt det är med korrekta hygienrutiner. Trots detta har författaren 

uppmärksammat under flera verksamhetsbelagda utbildningsperioder att delar av de basala 

hygienrutinerna inte alltid tillämpats av vårdpersonalen.  

I december 2013 startade ett nationellt projekt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

som pågick i 4 månader, där 17 landsting ingick. Syftet med projektet var att finna lösningar 

för att förebygga VRI. Detta för att VRI inte längre minskar enligt mätningar under de senaste 

åren (28).  
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Då minskningen av VRI har avstannat är det intressant att undersöka hur 

röntgensjuksköterskorna skattar sina rutiner kring basal hygien, och vad de anser kan vara 

potentiella faktorer som påverkar följsamheten. 

SYFTE 
Studien har som syfte att genom en enkätundersökning få fram röntgensjuksköterskans 

skattning om sin egen följsamhet till de Basala hygienrutinerna, samt visa på faktorer som kan 

påverka följsamheten. 

Frågeställningar 
1. Hur skattar röntgensjuksköterskorna sin följsamhet? 

2. Vilka faktorer påverkar följsamheten? 

METOD 

Design 
Denna studie genomfördes som en kvantitativ webbenkätundersökning, med en induktiv 

ansats. En kvantitativ studie med induktiv ansats syftar till att åstadkomma kartläggning, samt 

att mäta frekvenser (29; 30).  

Urval 

Populationen i denna studie begränsades till att omfatta både kvinnliga och manliga 

röntgensjuksköterskor på en röntgenavdelning vid ett centralsjukhus i västra Sverige. 

Avdelningen där undersökningen utfördes valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (29). Detta 

på grund av att avdelningen har varit författarens VFU-plats under utbildningens gång. 

Personalen och lokalerna var därigenom kända för författaren innan enkätundersökningen 

påbörjades.  

Antalet röntgensjuksköterskor som arbetade på avdelningen var 32 st. Av dessa ingick två 

röntgensjuksköterskor i pilotstudien som senare kommer beskrivas närmare. Det var då 30 st. 

röntgensjuksköterskor som blev tillfrågade att delta i enkätundersökningen. Författaren valde 

att exkludera övrig vårdpersonal såsom läkare, undersköterskor och vårdadministratörer.  

Då svarstiden för enkäten gått ut genomfördes en bortfallsanalys manuellt utifrån kalkylbladet 

som skapats i Google Drive och konverterats till programmet Excel®. 
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Externt bortfall innebär att en eller flera deltagare i studien inte kan eller vill svara på enkäten, 

medan internt bortfall innebär att någon eller flera frågor i enkäten inte blir besvarade (31). 

Det fanns ett externt bortfall om 20 % av röntgensjuksköterskorna som av okänd anledning 

inte besvarade enkäten.  

Av samtliga frågor besvarades 83,0 % fullständigt. Tre frågor besvarades ofullständigt och 

gav då ett internt bortfall om 17,0 %. Bortfallet presenteras även i tabell 1 i resultatet. 

 

Datainsamling 

Brev till enhetschef 
Ett mail sändes ut till avdelningens enhetschef för att få ett första godkännande att starta 

undersökningen. Därefter utformades ett godkännandebrev som enhetschefen fick skriva 

under, se Bilaga 1. Brevet innehöll kortfattad information om studien, dess syfte och vilka 

urvalet omfattade. Brevet beskrev även att svaren från enkäterna skulle behandlas 

konfidentiellt. Kontaktuppgifter till författaren och handledare fanns för eventuella frågor om 

enkätundersökningen. Brevet utformades för att tillstånd från det utvalda området alltid krävs 

innan författaren kan starta en undersökning (32). 

Utformning av enkäten 

Arbetet med enkätundersökningen har inspirerats av ett tidigare uppsatsarbete skrivet av 

Bengtsson och Lönnvik från år 2010 (33). 

Enkätens frågor konstruerades utifrån folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner (4). 

Frågorna handlade bland annat om röntgensjuksköterskorna desinfekterade händerna direkt 

innan/efter patientkontakt, om de tvättar händerna med tvål och vatten vid kännbar smuts, 

användande av skyddshandskar, rutiner av arbetskläder, användande av plastförkläde, om 

röntgensjuksköterskorna har kort eller uppsatt hår, och om de använder smycken eller klockor 

vid arbete. Enkätens frågor bestod av bundna flervalsfrågor, med ett komplement där två av 

de bundna frågorna kombinerades av så kallade öppna frågor (29; 34; 31). Detta för att 

röntgensjuksköterskorna skulle kunna beskriva faktorer som påverkar följsamheten till de 

basala hygienrutinerna. De bundna frågorna kan även benämnas som åsiktsfrågor då 

svarsalternativen till frågorna var Nej aldrig, Sällan, Ofta och Ja alltid (30). Frågan som ber 

röntgensjuksköterskorna att ange deras kön användes i enkäten så att resultatet skulle kunna 

representera urvalet på ett rättvist sätt (30). Detta på grund av att urvalet bestod av både 

manliga och kvinnliga röntgensjuksköterskor. Frågorna var tillgängliga respondenterna över 

internet genom en webbenkät konstruerad i programmet Google Drive (35). I Google Drive 
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fanns det flera olika alternativ på konstruktion av frågeformer, såsom flervalsfrågor, listfrågor 

m.m. Konstruktionen av enkäten i programmet följde ett mönster då frågorna skrevs in i en 

speciell cell, därefter valdes frågeform och till sist skrevs svarsalternativen in i individuella 

celler (35). Det slutgiltiga resultatet av enkätfrågorna ses i Bilaga 3. 

Pilotstudie 
Enkätens frågor och följebrevet kontrollerades genom en pilotstudie där två 

röntgensjuksköterskor ingick och fick svara på frågorna samt ge feedback om något var 

oklart. Röntgensjuksköterskorna som ingick i pilotstudien arbetar på röntgenavdelningen där 

denna studie genomfördes. Röntgensjuksköterskorna i pilotstudien ingick inte i den 

huvudsakliga studien (36). De röntgensjuksköterskor som deltog i pilotstudien ansåg att 2 

frågor i enkäten behövdes förbättring. De frågor som behövde förbättras omformulerades, 

men hade fortfarande samma syfte. En pilotstudie är viktig att genomföra innan distribution 

för att undersöka om frågorna tolkas på det sätt som författaren menat (31). 

Följebrev 
Brevet (Bilaga 2) innefattade kortfattad information om studien och dess syfte, att deltagandet 

var frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. I det sista stycket av följebrevet 

kunde röntgensjuksköterskorna finna svarstid samt en länk till enkäten. 

Röntgensjuksköterskorna skulle besvara enkäten inom en vecka. Kontaktuppgifter till 

författaren och handledaren fanns för eventuella frågor kring enkätundersökningen. 

Följebrevet konstruerades efter exempel av Hansagi (36). 

Distribution av enkäten 
Innan distributionen besöktes röntgenavdelningen för att träffa majoriteten av 

röntgensjuksköterskorna. Vid mötet gavs en kort information om studien och dess syfte. 

Enkäterna distribuerades dagen efter genom att enhetschefen fick följebrevet med länken till 

enkäten skickat till sin mail. Enhetschefen som hade enkel tillgång till samtliga 

röntgensjuksköterskors e-mail, distribuerade ut dokumentet till röntgensjuksköterskorna.  

Påminnelsebrev 
Ett påminnelsebrev (Bilaga 4) konstruerades och sändes till avdelningens enhetschef för att 

senare skickas ut till samtliga tillfrågade röntgensjuksköterskors mailadresser. Brevet 

skickades ut efter halva svarstiden. Ett exemplar skrevs även ut och sattes upp på 

informationstavlan i personalkorridoren på röntgenavdelningen. I påminnelsebrevet kunde 

röntgensjuksköterskorna se att det fanns ett tidigare mail skickat till dom, innehållande 
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informationsblad och länk till enkäten. Senaste svarsdag fanns även med på påminnelsebrevet. 

Påminnelsebrevet hölls kort efter exempel av Ejlertsson (31).  

Databearbetning 
Röntgensjuksköterskornas svar sammanställdes automatiskt i programmet Google Drive (35). 

Svaren konverterades sedan till Office-programmets Excel®. Även figurer skapades 

automatiskt i enkätprogrammet. Dessa valdes bort för att istället göra resultatet överskådligt 

med hjälp av en tabell.  

Materialet bearbetades utifrån beskrivande statistik. Beskrivande statistik presenterar data 

med bland annat nummer och procent (29).  

Varje bunden fråga sammanställdes individuellt och automatiskt i Google Drive för att få 

fram svarsfrekvensen i nummer och procent. Resultatet presenteras i flytande text som 

procentenheter. Tabellerna visar antalet svar från röntgensjuksköterskor som valt att besvara 

frågorna. 

Frågorna som ämnade röntgensjuksköterskorna att betygsätta sig själva efter givet ämne 

bearbetades automatiskt av Google Drive och gav svarsfrekvenser i procent och visualiserades 

i egna figurer. Dessa plockades manuellt ur resten av resultatet, bearbetades separat och 

visualiserades i nya figurer vilka har namn, figur 1 och 2. 

De öppna frågorna bearbetades även de separat genom en så kallad innehållsanalys. Varje 

svar lästes igenom flera gånger för att komma fram till en kod som sammanfattade svaret med 

ett par ord. Därefter lästes koderna igenom, och de koder som liknade varandra eller hade 

liknande betydelse sammanställdes i en underkategori, som skulle sammanfatta vad de 

innehållande svaren stod för. Utifrån dessa skapades en huvudkategori. Huvudkategorin 

ämnade att beskriva helheten av underkategorierna (29). 

Data gällande kön kontrollerades för att se om resultatet kunde representera hela urvalet (30). 

Etiska överväganden 
Författaren har kontrollerat att enkätundersökningen följde de forskningsetiska principerna, 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

beskriver hur en studies deltagande ska vara frivilligt, att personliga uppgifter skall skyddas, 

och att personalen har rätten till att dra sig ur studien utan att det ska kunna bidra till 

konsekvenser. De forskningsetiska principerna beskriver även att deltagarna har rätten till 

information om studien innan den startas, samt att svaren från enkätstudien inte får spridas 
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vidare. Även följebrevet som skickades ut samtidigt som länken till enkätadressen, och 

resultatet följde de forskningsetiska principerna (31).  

Innan studien startade skrevs ett tillstånd under av röntgenavdelningens enhetschef om att 

studien kunde startas.  

Röntgensjuksköterskornas svar från enkäten sparades i programmet Google Drive (35). Men 

författaren var den enda som hade tillgång till enkäten och svaren genom egen privat 

inloggning. När studien avslutats raderades enkätfrågorna och deras svar. 

RESULTAT 

I enkätundersökningen fick 30 röntgensjuksköterskor möjligheten att delta. Av dessa 30 

svarade 24 (80 %) röntgensjuksköterskor, 5 av dessa var män. Svarsfrekvensen var högst 

bland de röntgensjuksköterskor som hade arbetat inom vården i 0-9 år (46 %).  

Bundna frågor 
 

Tabell 1: Översikt av samtliga svar från enkätens bundna frågor. Siffrorna representerar svar från antal 
röntgensjuksköterskor. 

    Aldrig Sällan Ofta Alltid Totalt Bortfall 
Handhygien         
Handdesinfektion innan patientkontakt 0 3 16 4 23 1 
Handdesinfektion efter patientkontakt 0 0 4 20 24 0 
Tvål och vatten vid synlig smuts  0 0 3 21 24 0 
Tvål och vatten vid smittorisk  1 1 2 20 24 0 
Skyddshandskar vid kroppsvätskor  0 2 9 13 24 0 
Tar av skyddshandskar efter moment 0 0 11 12 23 1 
Byter handskar mellan arbetsmoment 1 2 9 12 24 0 
Desinfekterar händer före handskar  0 7 13 4 24 0 
Desinfekterar händer efter handskar  0 3 8 13 24 0 
 
Uniform och personlig hygien 

       

Använder kortärmade arbetskläder  0 0 1 23 24 0 
Byter arbetskläder dagligen  0 0 5 19 24 0 
Plastförkläde vid patientnära arbete  0 8 15 1 24 0 
Har kort eller uppsatt hår  0 0 0 23 23 1 
Händer/armar fria från smycken/klockor 0 0 0 24 24 0 
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Summering av svar angående handhygien  
Frågan angående handdesinfektion innan patientkontakt besvarades av 96,0 % av samtliga 

respondenter. Detta gav ett internt bortfall på 4,0 %. Av respondenterna skattade 69,5 %, att 

de utför rutinen ofta. 17,5 % svarade att de alltid gör det. Alternativet sällan fick en 

svarsfrekvens om 13,0 %.  

Respondenterna anser till 83,0 % att de alltid utför handdesinfektion efter patientkontakt. I 

övrigt svarade 17,0 % att de desinfekterade händerna ofta efter patientkontakt.  

Den tredje frågan handlade om handtvätt vid synlig eller kännbar smuts. Majoriteten av 

respondenterna, 87,5 %, ansåg sig alltid utföra rutinen, medan 12,5 % ansåg att de utför 

rutinen ofta.  

Frågan om handtvätt vid smittorisk besvarades och 83,3 % av respondenterna skattar sig att 

alltid utföra rutinen. Respondenterna angav till 8,3 % att de utför rutinen ofta.  

Samtliga respondenter besvarade frågan om de använder skyddshandskar vid risk för kontakt 

med kroppsvätskor. Flertalet av respondenterna, 54 %, svarade att de alltid utför rutinen. Av 

respondenterna svarade 38,0 % utför rutinen ofta.  

Av 24 respondenter valde 96,0 % att svara på frågan om de tar av sig skyddshandskarna efter 

ett arbetsmoment. Detta gav ett internt bortfall på 4,0 %. Svarsfrekvensen mellan alternativen 

ofta och alltid var jämn, 52,0 % svarade att de alltid utför rutinen och 48,0 % ansåg sig utföra 

rutinen ofta.  

Frågan om att byta skyddshandskar mellan olika arbetsmoment besvarades och 50,0 % av 

respondenterna menar att de alltid utför rutinen. Medan 38,0 % menar att de ofta byter 

handskar.  

Respondenterna besvarade frågan om handdesinfektion före användande av skyddshandskar 

på följande vis. Flertalet, 54,0 %, av respondenterna svarade att de ofta utför rutinen. 

Alternativet sällan fick en svarsfrekvens om 29,0 %.  

Frågan om handdesinfektion efter användande av skyddshandskar besvarades av alla 

respondenter. Huvudparten, 54,0 %, utför alltid rutinen. Alternativet ofta hade en 

svarsfrekvens om 33,0 %.  

 

Summering av svar angående uniform och personlig hygien 

Av samtliga respondenter menar 96,0 % att de alltid använder kortärmade arbetskläder.  

Större delen av respondenterna, 79,0 %, byter sina arbetskläder dagligen och svarade med 

alternativet alltid.  
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Samtliga respondenter besvarade frågan om de använder platsförkläde vid patientnära arbete. 

Majoriteten, 63,0 % av respondenterna, utför rutinen ofta. Alternativet alltid hade 4,0 % i 

svarsfrekvens.  

Frågan om röntgensjuksköterskorna har kortklippt eller uppsatt hår vid vårdarbete besvarades 

av 96,0 % av samtliga respondenter. Detta gav ett internt bortfall på 4,0 %. Respondenterna 

som svarade, menar till 100 % att de alltid har kortklippt eller uppsatt hår vid vårdarbete.  

Frågan om smycken och klockor besvarades till 100 % och alla menar att de alltid håller 

underarmar och händer fria från smycken och klockor. 

 

Självskattningsfrågor  
Som summering av avsnitten handhygien och uniform och personlig hygien i enkäten, ombads 
röntgensjuksköterskorna att betygsätta sig själva i fråga 10 och 16. De fick fylla i alternativ på 
en skala mellan 1 – 5. Där 1 betyder ”Mycket dåligt!”, 3 betyder ”Medel” och 5 betyder 
”Mycket bra!”.  
Nedan följer sammanställningarna av dessa frågor.   
 
Självskattningsfråga nr: 1 
 

 

Figur 1: Översikt av röntgensjuksköterskornas egen skattning av följsamheten till handhygien.  
Endast de svarsalternativ som hade svarsfrekvens visas i figuren. 

Summering av självskattningsfråga nr: 1 

Det var 71,0 % som skattade sig själva som Bra. De som skattat sig själv att ha mycket bra 
följsamhet till handhygien var 25,0 %, och det var 4,0 % av respondenterna som hade skattat 
sig tillhöra svarsalternativet medel. 
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Självskattningsfråga nr: 2 
 

 
Figur 2: Översikt av röntgensjuksköterskornas egen skattning av följsamheten till uniformen och den personliga hygienen. 

Endast de svarsalternativ som hade svarsfrekvens visas i figuren. 

 

Summering av självskattningsfråga nr: 2 

Det var två alternativ som besvarades av samtliga respondenter, alternativen Bra och Mycket 

bra. Svarsalternativet Mycket bra hade en svarsfrekvens om 79,0 %. De övriga 21,0 % valde 

att besvara frågan med det lägre alternativet, Bra.  

 

Faktorer som påverkar följsamheten 

Öppen fråga nr: 1.  
”Anser  du  att  det  finns  tillräckliga resurser för att följa  de  Basala  hygienrutinerna?” 

Av 24 respondenter svarade 22 Ja på frågan, och två svarade Nej. Av samtliga respondenter 

valde 16 att motivera sina svar. Svaren sammanställdes i kategorier genom en innehållsanalys. 

Tabell 2: Översikt av svar från öppen fråga nr. 1. Kategorin är bestämd efter en innehållsanalys, där frekventa 
svar blivit kodade och sedan sammansatta i underkategorier som sammanfattar innebörden av svaren. 
Kategori:  Möjligheter till hygienutförande  
Underkategorier: Access till hygienartiklar  
  Tidsbrist    
  Hygienansvarig   
  Hygienprodukter   
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Möjligheter till hygienutförande 
Access till hygienartiklar 
Flertalet respondenter ansåg att röntgenavdelningen och dess undersökningsrum var utrustade 

på ett sätt så att tillgången till hygienartiklarna var god, framför allt gällande omfattningen av 

artiklarna. Placeringen av hygienartiklarna kunde dock i vissa fall förbättras. Detta för att 

handdesinfektionen skulle kunna bli förbättrad innan patientkontakt. 

 

Tidsbrist 
Tiden var en aspekt som flera gånger visades i respondenternas svar. De basala 

hygienrutinerna kan enligt vissa av respondenterna kännas svåra att hinna med då flera 

moment skall genomföras i tid innan nästa patient ska undersökas.  

 
Hygienansvarig 
Svaren visade på att den som är hygienansvarig har en viktig och betydande roll bland 
respondenterna. 
 
Hygienprodukter 
Hygienprodukternas kvalité framhävdes också som en viktig resurs för följsamheten av de 
basala hygienrutinerna. 
 
 
Öppen fråga nr: 2.  
”Kan  du  komma  på  andra  faktorer  som  kan  påverka  följsamheten  till  de  Basala  hygienrutinerna?” 

Av 24 respondenter valde 12 röntgensjuksköterskor att svara Ja på frågan, och 12 svarade 

Nej. Av samtliga respondenter valde 13 att motivera sina svar. Svaren sammanställdes i 

kategorier genom en innehållsanalys. 

Tabell 3: Översikt av svar från öppen fråga nr. 2. Kategorin är bestämd efter en innehållsanalys, där frekventa 
svar blivit kodade och sedan sammansatta i underkategorier som sammanfattar innebörden av svaren. 

Kategori: Personlig och strukturell påverkan  
Underkategorier: Information och medvetenhet 

Stress 
 

  

 
Personlig och strukturell påverkan 

Information och medvetenhet 
Yrkesvanor var ett stort inslag bland respondenternas svar. Yrkesvanorna påverkar 

följsamheten till de basala hygienrutinerna i form av att användande av handskar och 
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förkläden inte alltid utförs. Situationerna grundas ibland på respondenternas egna 

uppfattningar om patienternas status. För att öka och behålla medvetenheten och förståelsen 

för de basala hygienrutinerna behövs information, enligt respondenterna. Enligt svaren 

påverkas följsamheten positivt av detta. En oro över att skada sin egen hud efter upprepad 

handtvätt och handdesinfektion framhävdes ur svaren.  

Stress 
Enligt vissa av respondenterna finns det ett högt arbetsflöde på röntgenavdelningen, detta 

orsakas av en stor mängd av bokade patienter. Det ansågs finnas för lite tid mellan varje 

patient, men även för lite personal. Detta kunde, enligt svaren, orsaka både stress och 

glömskhet. Som en produkt av detta påverkas följsamheten negativt. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien syftade att få reda på hur röntgensjuksköterskan skattar sina egna rutiner kring basal 

hygien. Övriga metoder som kunde svara mot frågeställningarna, är exempelvis en 

intervjustudie. En fördel med intervjustudier är att de ger möjligheter till att ställa följdfrågor 

för att få en djupare bild av vad respondenterna menar (34). 

Fördelen med enkätundersökningar är dock att den så kallade intervjuareffekten försvinner 

och påverkar således inte resultatet. Intervjuareffekt innebär att intervjuaren på ett eller annat 

sätt påverkar den intervjuade personen (36).  

En enkät ger möjlighet att fråga en större grupp individer om samma sak. Det negativa är 

dock att det inte ger någon möjlighet till följdfrågor eller förtydligande av svar (31).  

Det är därför viktigt att genomföra en pilotstudie innan enkäten skickas ut för att veta att 

enkäten är så bra som möjligt (29; 31).  

 

Fördelen med webbenkät är att de inskickade svaren registreras och bearbetas automatiskt. 

Egen bearbetning var därför inte nödvändig. Webbenkätstudier är också kostnadseffektiva då 

distributionskostnader inte är aktuella (30). 

En nackdel med webbenkäten var det som oväntat dock behövde bearbetas. Nämligen 

svarsfrekvensen i procent. Den automatiska sammanställningen visade att svaren ibland 

uppgick till 101 % eller 99 %, vilket inte såg bra ut i ett resultat. Detta rättades till manuellt 

eftersom sammanställningen av svaren i nummer stämde. 
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Att använda en webbenkät istället för en pappersenkät var positivt ur den vinkeln att enkäten 

nådde samtliga röntgensjuksköterskor som ingick i urvalet. Den var tillgänglig dem som 

arbetade natt och kväll på ett smidigt sätt i förhållande till vad pappersenkäten annars skulle. 

En fördel med pappersenkäter är dock att respondenterna hade kunnat ta med enkäten hem 

och besvara den när de ville (37). 

När enkäten var klar skickades den ut till röntgensjuksköterskornas arbetsmail. Att den 

tillfrågade har tillgång till dator och internet är avgörande om en webbenkät ska användas 

(30).  

Resultatet har inte påverkats av detta då det finns minst en dator med tillgång till internet vid 

varje arbetsstation. Vid flera av arbetsstationerna arbetar det endast en röntgensjuksköterska, 

och denne kan således besvara enkäten ifred. Det kan ändå förekomma att kollegor eller 

patienter kommer till arbetsstationen, vilket kan avbryta koncentrationen. Men framför allt 

störa den privata stunden. Det finns dock rum på röntgenavdelningen med datorer som kan 

användas till administrativa uppgifter, vilket ger ytterligare möjligheter till att besvara enkäten 

privat och dessutom med stängd dörr.  

Validiteten och reliabiliteten för en enkätstudie betyder bland annat att enkäten ska handla om 

det som författarens syfte och frågeställning beskriver. Frågorna i enkäten ska skrivas med 

enkla och vanliga ord för att minimera risken för missuppfattning. Om flera frågor 

missuppfattas kan detta medföra en låg reliabilitet. Samtliga enkätfrågor skickades med 

samma formulering och på samma sätt ut till alla tillfrågade deltagare i denna studie. Detta 

ger en ökad tillförlitlighet för enkätundersökningen (30).  

Författaren till denna studie har i högsta möjliga mån försökt använda vardagliga ord för att 

göra frågorna så tydliga som möjligt. För kontroll av enkätens frågor genomfördes en 

pilotstudie som tidigare har beskrivits.  

Att urvalet är riktigt och representativt är en del av validiteten för en studie (29). Urvalet i 

denna enkätundersökning skedde genom ett bekvämlighetsurval då avdelningen och 

personalen tidigare är kända för författaren, och omfattade samtliga röntgensjuksköterskor på 

den valda röntgenavdelningen (29). Bortsett från de som ingick i pilotstudien. 

Ett bekvämlighetsurval kan orsaka att urvalet blir felaktigt, och för att förbättra chanserna till 

ett korrekt urval hade författaren kunnat vända sig till fler avdelningar (29).  

Detta diskuterades innan studien startade. Att vända sig till fler avdelningar för att göra en 

komparativ studie hade krävt nya tillstånd från avdelningschefer och nya tillfällen för 
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muntliga informationsmöten. Då uppsatsen ämnade att behandla röntgensjuksköterskans 

yrkesroll på ett eller annat sätt var dock valet givet att urvalet skulle omfatta endast 

röntgensjuksköterskor. 

Bortfall är även det av betydande roll för en studies validitet (29). Enkätundersökningen fick 

en svarsfrekvens om 80 %. Detta var ett bra resultat eftersom en svarsfrekvens mellan 70-75 

% kan anses som acceptabel (37). Om bortfallet hade visat sig vara stort, hade detta kunnat 

riskera att en generalisering av resultatet blivit fel (31). 

I denna studie stod enhetschefen för distributionen. Detta ansågs vara den enklaste metoden 

för distribution av webbenkäten. Detta på grund av att röntgensjuksköterskornas email-

adresser var låsta i ett system och svåra att nå för någon annan utöver enhetschefen som hade 

snabb tillgång till dem. Om studien ska göras om skulle det underlätta om samtliga 

röntgensjuksköterskors email-adresser blev tillgängliga för författaren. Detta för att det skulle 

öka känslan av kontroll hos författaren. Framför allt gällande distributionen, för att direkt veta 

hur många som fått enkäten utan att behöva använda en mellanhand. 

Det hade varit intressant att jämföra hur god skattningen till följsamheten mellan könen var. 

För att kunna se om det förelåg en signifikant skillnad mellan könen i deras skattning till 

följsamhet hade exempelvis ett så kallat t-test kunnat genomföras. Ett t-test gör det möjligt att 

jämföra två variabler med varandra. Detta ansågs dock inte vara möjligt att genomföra då 

skillnaderna i antal mellan könen var så stor (38).  

 

Resultatdiskussion 
Handhygien 

Flertalet av respondenterna i denna studie, 69,5 %, menar att de ofta tillämpar handhygien 

innan patientkontakt, och 83,0 % menar att de alltid tillämpar handhygien efter patientkontakt. 

Det förklarades i en av de öppna frågorna att det under höga arbetsflöden förekommer 

frekvent handdesinfektion och handtvätt. Vilket kan innebära att handdesinfektion efter en 

färdigundersökt patient, kan ske i samband med intagandet av en ny patient som ska 

undersökas. Detta är enligt författarens egna erfarenheter inte så vanligt på de arbetsstationer 

där det endast arbetar en röntgensjuksköterska. Det kan dock vara vanligare på de 

arbetsstationer där flera röntgensjuksköterskor sammarbetar. Detta på grund av att 

röntgensjuksköterskorna ibland delar upp arbetsuppgifter med varandra. Vilket kan innebära 

att en röntgensjuksköterska sköter patienterna och en annan sköter det administrativa arbetet. 



18 
 

Erasmus et al. utförde en observationsstudie där de ville mäta tillämpningen av handhygien 

före och efter en så kallad intervention. Efter den så kallade interventionen visade 

observationerna på en ökad tillämpning av handhygien. Tillämpningen hade ökat från 9,3 % 

innan interventionen till 25,4 % efter interventionen (39).  

Detta är dock en låg siffra i förhållande till resultatet i denna studie. Resultatet från 

observationsstudien av Erasmus et al. visar att interventioner där vårdpersonalen får medverka 

och ta fram material angående tillämpningen av handhygien bidrar till signifikant ökning av 

tillämpning av handhygien (39).  

Att tillämpningen av handhygien är högre efter patientkontakt i jämförelse med tillämpning 

av handhygien före patientkontakt bekräftas i en artikel av Alsubaie et al. (40). 

Denna studies resultat visade att majoriteten av respondenterna alltid tvättar sina händer efter 

patientkontakt vid smittorisk. Detta är mycket positivt eftersom enbart alkoholdesinfektion 

inte fungerar då händer eller andra kroppsdelar är synligt kontaminerade (15).  

Bibbolino et al. beskriver hur två patienter, som blev undersökta med en portabel 

röntgenutrustning,   blev   smittade   av   en  multiresistent   ”bakterie”.  Detta   kan   ha   berott   på   att  

röntgensjuksköterskan som utförde undersökningarna inte hade tvättat sina händer mellan 

patienterna (26).  

Detta visar hur viktigt det är att utföra korrekt handhygien även vid tillfällen då 

undersökningar utförs på andra avdelningar utöver röntgenavdelningen. Som exempel 

intensivvårdsavdelning eller barnintensivvårdsavdelning. 

 

Användande av skyddshandskar 

Vid frågan om användande av skyddshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor, skattar 

sig flertalet av respondenterna att alltid utföra rutinen. Det var dock några av respondenterna 

som sällan använde handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor och det kan förklaras 

med att en del av respondenter anser att det är lättare att arbeta utan handskar vid exempelvis 

insättning av PVK. 

Jumaa berättar i sin artikel att skyddshandskar ska bytas mellan varje patient och inte tvättas 

eller återanvändas (41).  

I denna studie frågades det dock inte om respondenterna byter skyddshandskar mellan varje 

patient, utan om de byter skyddshandskar mellan olika arbetsmoment. Resultatet i denna 

studie visade att flertalet av respondenterna skattar sig att alltid eller ofta byta skyddshandskar 

mellan olika arbetsmoment.  
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I folkhälsomyndighetens basala hygienrutiner beskrivs det hur händerna ska desinfekteras 

både före och efter användande av skyddshandskar (4).  

Flertalet av respondenterna i denna studies resultat ansåg sig att ofta desinfektera sina händer 

innan användande av skyddshandskar. Samtidigt visade resultatet att det var relativt många av 

respondenterna som ansåg sig att sällan utföra samma rutin. Att det var relativt många som 

svarade sällan på frågan kan bero på att de ansåg sig själva som rena om händerna eller att de 

nyligen desinfekterat sina händer vid tillfällen där handhygien var indikerat, som innan 

användande av skyddshandskar.  

Enligt respondenterna i denna studie var det flertalet som alltid eller ofta utför 

handdesinfektion efter användande av skyddshandskar. Svaren kan bero på en tolkningsfråga 

om vad ofta och alltid betyder. Svarsalternativet ofta kan möjligtvis tolkas som det mest 

realistiska svaret, eftersom respondenterna själva vet om att det kan uppstå stressiga 

situationer i arbetet där handhygien kanske inte alltid är den högsta prioriteringen.  

Zomer et al. utförde en observationsstudie på en dagvårdsavdelning för barn. De observerade 

bland annat tillfällen där handhygien efter användandet av skyddshandskar var indikerat. 

Tillämpning av handhygien efter användande av handskar uppgick till 67,0 % (42). Detta är 

ett bättre resultat än det som framgick i denna studies resultat.  

Jumaa beskriver i sin artikel att det är viktigt att påminna vårdpersonalen om att händerna 

måste desinficeras efter användande av handskar. Detta på grund av att handskar inte ger ett 

fullgott skydd mot patientens hudflora (41).  

 

Uniform 

Resultatet i denna studie kom fram till att majoriteten av samtliga respondenter alltid 

använder kortärmade arbetskläder, och byter dessa dagligen. Detta fina resultat kan bero på att 

arbetsgivarna i Sverige i regel erbjuder arbetskläder till sina arbetstagare (10). Detta bidrar till 

att det oftast finns tillgång till rena arbetskläder. Utifrån författarens egna erfarenheter är 

arbetskläderna som erbjuds oftast kortärmade, förutom undantaget av långärmade rockar som 

vanligtvis kan ses bäras av läkare. Rockarna finns dock tillgängliga att användas av samtliga 

arbetskategorier.  

En artikel beskriver hur de flesta policys angående uniformen rekommenderar kortärmade 

arbetskläder. Artikelns författare menar att blöta långärmade arbetskläder kan vara en plats 

där mikroorganismer ansamlas och lätt kan spridas vidare via händerna (41). 
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Vid frågan om respondenterna bär plastförkläde vid patientnära arbete var det endast en av 

respondenterna som svarade alltid på frågan. Majoriteten menade dock att de ofta använder 

plastförkläde vid patientnära arbete. Att det var så få som svarade att de alltid använder 

plastförkläde  kan  förklaras  genom  att  patienter  som  anses  ”rena och fräscha”  inte  indikerar  på  

användande av plastförkläde.  

En artikel av Harris et al. syftade på att få reda på om användande av skyddshandskar och 

plastförkläde vid samtliga patientkontakter kunde minska förekomsten av staphylococcus 

aureus eller vancomycin-resistent enterococcus. Den vårdpersonal som ingick i studien var 

tvungna att använda skyddshandskar och plastförkläde vid samtliga patientkontakter. Detta 

bidrog till att det förekom minskade patientbesök från vårdpersonalen, men en ökad frekvens 

av handhygien på vägen ut från patientsalen. Detta kunde enligt författarna vara en 

bidragande faktor till att resultatet inte visade någon signifikant skillnad i förekomsten av 

staphylococcus aureus eller vancomycin-resistent enterococcus efter regelbunden användning 

av skyddshandskar och plastförkläde (43).  

 

Hår, smycken och klockor 

Frågorna gällande personlig hygien var de som hade bäst resultat. Samtliga respondenter hade 

kortklippt eller uppsatt hår vid vårdarbete och höll alltid underarmar och händer fria från 

smycken och klockor under arbetstid.  

Trick et al. genomförde bakterieodlingar från sjuksköterskors hud där de hade eller hade haft 

en ring placerad. Resultatet visade att användande av ringar var en riskfaktor för 

kontamination av händerna, samt att graden av kontamination ökade med antalet ringar. 

Alkoholbaserat desinfektionsmedel bidrog till signifikant minskad kontamination av händerna 

i jämförelse med handtvätt. Författarna till artikeln menar att ringar inte ska användas under 

arbetstid och att användande av alkoholbaserat desinfektionsmedel borde minska risken för att 

patogener bärs på händerna av vårdpersonal (27).  

Att det är fler bakterier på hud där ringar är eller varit placerade bekräftas i en artikel av 

Kelsall et al. Författarna till artikeln beskriver också hur ringar minskar effekten av 

handhygien och kan orsaka hål i handskarna där ringer är placerad. På detta sätt menar 

författarna att patienten kan bli utsatt för bakterier (44).  

Jeans et al. har genomfört två bakterieodlingar liknande det två tidigare nämna artiklarna. 

Jeans et al. har dock utfört sina bakterieodlingar på armbandsur, som vårdpersonal burit. 

Resultatet från artikeln visade att användande av armbandsur bidrog till en ökad 
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kontamination av det ställe där armbandsuret suttit. Det visade sig dock inte bidra till en ökad 

kontamination av händerna. En intressant detalj i artikeln var att resultatet bekräftade 

rekommendationerna om fria underarmar och händer. Men att användandet av fick-ur eller så 

kallade sjuksköterskeklockor skulle kunna innebära en större risk för handkontamination än 

vanliga armbandsur. Detta på grund av att sjuksköterskeklockor måste vidröras för att kunna 

läsa tiden (45).   

 

Det som påverkar följsamheten  

I denna studie blev respondenterna ombedda att beskriva om det fanns tillräckliga resurser för 

korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna och om det fanns faktorer som i övrigt 

påverkade följsamheten. De resurser och faktorer som dök upp frekvent från svaren var bland 

annat tidsbrist, access till hygienartiklar och stress, samt en oro över att skada sin egen hud 

som följd till frekvent handtvätt och desinfektion. Det var inte bara omständigheter som 

negativt kunde påverka följsamheten till de basala hygienrutinerna som diskuterades i svaren. 

Det fanns även förslag från respondenterna hur följsamheten kunde förbättras. Flera av 

respondenterna menade att regelbunden information om varför basal hygien är viktigt 

påverkar följsamheten positivt. Detta grundade sig i att den respondenternas egen följsamhet 

förbättrades efter information.  

Att information på olika sätt förbättrar följsamheten bekräftas i artiklar av bland andra 

Erasmus et al. och Tromp et al. som visar att följsamhet till handhygien förbättras efter olika 

sorters interventioner (39; 46).  

Pittet et al. beskriver i sin artikel att omständigheter som hudirritation, glömska, högt 

patientflöde och dålig bemanning påverkar följsamheten till hygienrutiner negativt. I artikeln 

poängteras det att alkoholbaserade desinfektionsmedel är mindre irriterande än vanlig 

handtvätt med tvål och vatten. Samt att mjukgörande handkräm kan verka skyddande och 

förhindra infektion då hudfloran hålls intakt (47).  

I en artikel av Larson et al. beskrivs det att vårdpersonal löper en större risk för hudirritation i 

jämförelse med övriga personalkategorier. Detta på grund av att arbetet kräver frekvent 

handrengöring med antingen handtvätt eller alkoholbaserat desinfektionsmedel. Författarna 

till artikeln menar att det finns sätt för att minska hudirritation. Bland annat att utbildning om 

hur huden ska skötas om och regelbundet användande av mjukgörande hudkrämer (48). För 

att förhindra hudirritation är det viktigt att inte tillföra alkoholbaserat desinfektionsmedel på 

våt hud, vilket kan leda till dermatit (48; 49). 
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Respondenternas svar på skattningsfrågorna 

Respondenterna skattade sin egen följsamhet som hög. Frågorna angående följsamhet till 

handhygien eller uniform och personlig hygien hade båda högst svarsfrekvens bland 

svarsalternativen BRA, och MYCKET BRA. Detta återspeglas i de bundna frågorna där 

flertalet av dem hade högst svarsfrekvens bland svarsalternativen Ofta och Alltid. 

SLUTSATS 
Resultatet i denna studie visar på högt skattad följsamhet till de basala hygienrutinerna, bland 

röntgensjuksköterskorna. Rum för förbättring finns dock. Genom att följa ett förslag som 

framkom ur resultatet (att regelbundet informera om vikten av basal hygien) skulle 

följsamheten kunna öka ytterligare.  

För att komplettera och bekräfta resultatet i denna studie skulle det i framtiden vara intressant 

att genomföra en kombinerad intervju- och enkätstudie. Detta för att få fram djupare budskap 

från röntgensjuksköterskorna angående behov och resurser inom hygienområdet. 

 

 

Tack till 

Författaren vill tacka enhetschefen på den röntgenavdelning där studien utfördes för att 

studien fick tillstånd att genomföras och handledaren Branka Trosic som stöttat mig under 

arbetets gång. Alla deltagande röntgensjuksköterskor i studien ska dessutom ha ett stort tack. 
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Bilaga 1. 
Till Dig som enhetschef 

Jag heter Louise Edkvist och läser Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet 
och skriver nu mitt examensarbete på C-nivå. Studien har som syfte att genom en 
enkätundersökning få fram röntgensjuksköterskans skattning om sin egen följsamhet till de 
Basala hygienrutinerna, samt visa på faktorer som kan påverka följsamheten. 

Jag har valt att begränsa mitt urval till legitimerade röntgensjuksköterskor på Er 
röntgenavdelning.  

Samtliga legitimerade röntgensjuksköterskor på avdelningen kommer att få möjlighet att delta 
i enkätstudien.  

Personliga uppgifter och de svar som fås genom enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. 
De enda som kommer att ha tillgång till dessa är min handledare och jag själv. 

När studien är klar kommer Ni att kunna ta del av resultatet om det finns intresse. 
Om Du undrar över något är Du välkommen med Dina frågor. 
 
Härmed söker jag Ert godkännande att studien kan genomföras på Er avdelningen och att Er 
personal får delta i studien. 
 
 
 

Caisa Green Gustafsson   Datum: 
Enhetschef  
 
 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Louise Edkvist 
Mail: ---. 
Tel: ---. 
 
 
Handledare: 
Branka Trosic.  
Leg. Röntgensjuksköterska. 
Röntgenavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. 
Mail: ---. 
Tel: ---. 
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Bilaga 2. 
Till Dig som legitimerad röntgensjuksköterska 

Jag heter Louise Edkvist och jag läser till Röntgensjuksköterska vid Örebro Universitet och 
skriver nu mitt examensarbete på C-nivå. Studien har som syfte att genom en 
enkätundersökning få fram röntgensjuksköterskans skattning om sin egen följsamhet till de 
Basala hygienrutinerna, samt visa på faktorer som kan påverka följsamheten. 

Jag har valt att begränsa mitt urval till legitimerade röntgensjuksköterskor på Er 
röntgenavdelning.  

Samtliga leg. röntgensjuksköterskor på avdelningen har fått ett mail om erbjudande att delta i 
enkätstudien.  

Ditt deltagande är viktigt för att kunna besvara syftet med studien. Det är viktigt att Du 
besvarar alla frågor, och besvarar dem individuellt. Dina personuppgifter och svar kommer att 
behandlas konfidentiellt, och det är endast jag och min handledare som kommer att ha tillgång 
till dem. Deltagandet är frivilligt. 

Att besvara hela enkäten tar inte mer än 5 minuter och den skall vara besvarad senast den 16e 
april. 
 
Frågeformuläret är i form av en webbenkät som Du når genom att klicka på länken 
nedan:  
https://docs.google.com/forms/d/1vL6Ps6nssKhWhSB17PpXSW7RC7-7go_1bCj-
KvYtSdg/viewform  
 
När studien är klar kommer Ni att kunna ta del av resultatet om det finns intresse. 
Om Du undrar över något är Du välkommen med Dina frågor. 
 

Tack för att Du tar Dig tid att svara på mina frågor! 
Med vänlig hälsning  
 
Louise Edkvist 
Mail: --- 
Tel: --- 
 
 
Handledare: 
Branka Trosic.  
Leg. Röntgensjuksköterska. 
Röntgenavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. 
Mail: ---. 
Tel: ---. 

https://docs.google.com/forms/d/1vL6Ps6nssKhWhSB17PpXSW7RC7-7go_1bCj-KvYtSdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vL6Ps6nssKhWhSB17PpXSW7RC7-7go_1bCj-KvYtSdg/viewform
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Bilaga 3. 
Enkät 

 
Kön:   Yrkeserfarenhet inom vården: 
Man   0-9          10-19          20-29          30-39          40-49  
Kvinna  
 
Handhygien 
 
Fråga 1: 
Desinfekterar Du händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel direkt innan 
patientkontakt? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid   
 
Fråga 2: 
Desinfekterar Du händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel direkt efter 
patientkontakt? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 3: 
Tvättar Du händerna med tvål och vatten vid synlig eller kännbar smuts? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 4: 
Tvättar Du händerna med tvål och vatten efter patientkontakt med risk för smitta? Ex. 
calicivirus? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 5: 
Använder Du skyddshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 6: 
Tar Du av Dig skyddshandskar direkt efter ett arbetsmoment? Ex. injektion. 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 7: 
Byter Du skyddshandskar mellan olika arbetsmoment? Ex. patientförflyttning och PVK-vård.  
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
 
 
 

 
 

     

    

    

    

    

    

    

    



30 
 

Fråga 8: 
Desinfekterar Du Dina händer före användande av skyddshandskar (engångs och sterila)? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 9: 
Desinfekterar Du Dina händer efter användande av skyddshandskar (engångs och sterila)? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 10: 
Om du skulle betygsätta din efterföljsamhet till handhygien. 
Vilket betyg skulle du då få? Skala 1-5. 
Ringa in ditt svar! 
Mycket dåligt! 1—2—3—4—5 Mycket bra! 
 
Uniform och personlig hygien 
 
Fråga 11: 
Ser Du till att använda kortärmade arbetskläder? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 12: 
Byter Du arbetskläder dagligen? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 13: 
Använder Du plastförkläde vid patientnära arbete? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 14: 
Ser Du till att vara kortklippt eller ha uppsatt hår vid vårdarbete? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 15: 
Ser Du till att hålla underarmar och händer fria från smycken och klockor? 
Nej, aldrig           Sällan        Ofta          Ja, alltid  
 
Fråga 16: 
Om du skulle betygsätta din skötsel av uniformen. 
Vilket betyg skulle du då få? Skala 1-5. 
Ringa in ditt svar! 
Mycket dåligt! 1—2—3—4—5 Mycket bra! 
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Övrigt 
 
Fråga 17: 
Anser Du att det finns tillräckliga resurser för att följa de Basala hygienrutinerna? 
(Desinfektionsmöjligheter, närhet till tvättfat, tid etc.) 
Ja          Nej 
 
Motivera ditt svar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 18: 
Kan Du komma på andra faktorer som kan påverka följsamheten till de Basala 
hygienrutinerna? 
(Positivt/Negativt) 
Ja          Nej 
 
Motivera ditt svar! 
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Bilaga 4.   

Till alla Röntgensjuksköterskor! 
Påminnelse om enkätundersökning 

 

Hej!  

Jag heter Louise Edkvist och genomför just nu en enkätundersökning. 

Ett informationsblad och en länk till enkäten är skickad till Er 
arbetsmail. 

Jag önskar att så många som möjligt av Er tar Er tid att svara! 

Enkäten skall senast vara besvarad torsdagen den 17e april. 

 

 

Tack på förhand! 

Louise Edkvist 

 

 


