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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: på en röntgenavdelning är det av ytterst vikt att upprätthålla en god basal 

handhygien då patientgenomströmningen på röntgenavdelningen är hög. Genom en god basal 

handhygien kan vårdrelaterade infektioner (VRI) och annan smittspridning, mellan patienter 

och personal förhindras. Om en patient drabbas av VRI kan detta innebära ett omfattande 

problem för den drabbade patienten, sjukvården och samhället. 

Syfte: detta examensarbetes syfte var att undersöka hur röntgensjuksköterskorna upplever sig 

följa de basala handhygienrutinerna på röntgen, samt ”personligt hygienansvar”. 

Frågeställningarna var hur ser följsamheten av de basala handhygienrutinerna samt 

”personligt hygienansvar” ut hos röntgensjuksköterskorna? Samt vilka faktorer, enligt 

röntgensjuksköterskorna, påverkar följsamheten negativt av handdesinfektion vid 

patientkontakt?  

Metod: en kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes där en enkät arbetades fram och skickades ut 

till 30 röntgensjuksköterskor vid ett universitetssjukhus i Sverige. 

Resultat: röntgensjuksköterskorna hade god följsamhet till de basala handhygienrutinerna när 

det gällde att inte använda smycken och klockor, ha korta naglar, inte använda nagellack 

varken färgat eller ofärgat, inte använda lösnaglar samt använda kortärmad klädsel. Resultatet 

visade en lägre följsamhet vid desinfektion av händer innan och efter patientkontakt, samt 

användning av handskar. 

Slutsats: Brister i röntgensjuksköterskans förhållningssätt i vissa frågeområden fanns 

gällande basal handhygien. De frågeområden som innefattades och där det finns ett utrymme 

för förbättring var handdesinfektion och användning av skyddshandskar.  

De faktorer som påverkade följsamheten negativt av handdesinfektion enligt 

röntgensjuksköterskorna var om patienten var poliklinisk, om patienten blev plötsligt dålig, 

om röntgensjuksköterskan kände sig ren, stress och om inget handdesinfektionsmedel fanns i 

närheten. 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Röntgensjuksköterska, basal handhygien, vårdrelaterad infektion 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2.1 Vårdrelaterad infektioner .................................................................................................. 1 

2.2 Antibiotikaresistenta bakterier .......................................................................................... 2 

2.3 Basal hygien ..................................................................................................................... 3 

2.3.1 Kortärmad klädsel och smycken ................................................................................ 3 

2.3.2 Handhygien och handskar ......................................................................................... 4 

2.6 Perifier venkateter ............................................................................................................. 5 

2.8 Problemformulering .......................................................................................................... 5 

3. Syfte ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Frågeställning ................................................................................................................... 6 

4. Metod ..................................................................................................................................... 6 

4.1 Design ............................................................................................................................... 6 

4.2 Urval ................................................................................................................................. 6 

4.3 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 7 

4.4 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 7 

4.5 Etiska principer/ställningstaganden .................................................................................. 8 

5. Resultat ................................................................................................................................. 10 

5.1 Röntgensjuksköterskornas följsamhet till de basala handhygienrutinerna samt 

”personligt hygienansvar” .................................................................................................... 10 

5.1.1 Användning av klockor, smycken, korta naglar, lösnaglar och nagellack .............. 11 

5.1.2 Kortärmad klädsel ................................................................................................... 11 

5.1.3 Desinfektion av händer i samband med patientkontakt ........................................... 11 

5.1.4 Användning av skyddshandskar vid insättning och handhavande av PVK ............. 11 

5.1.5 Byte av skyddshandskar samt desinfektion före och efter skyddshandskar ............. 12 

5.3 Faktorer som påverkar följsamheten av handdesinfektion ............................................. 12 



 
 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 13 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 13 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 14 

6.2.1 Användning av klockor, smycken, korta naglar, nagellack och lösnaglar .............. 14 

6.2.2 Kortärmad klädsel ................................................................................................... 16 

6.2.3 Desinfektion av händer i samband med patientkontakt ........................................... 16 

6.2.4 Användning av skyddshandskar vid insättning och handhavande av PVK ............. 18 

6.2.5 Byte av skyddshandskar samt desinfektion före och efter skyddshandskar ............. 19 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 20 

8. Referenser ............................................................................................................................. 21 

9. Bilagor .................................................................................................................................. 26 

Bilaga 1. Enkät till röntgensjuksköterskor ........................................................................... 26 

 

 
 



1 
 

1. INLEDNING 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten som uppgift att arbeta med att förbättra 

vårdhygienen i landet, för att förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI) och 

smittspridning av multiresistenta bakterier. För att lyckas med detta arbetar 

Folkhälsomyndigheten med att ta fram kunskapsunderlag, samt att delta i utarbetandet 

av nationella rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvården (1). 

 

På röntgenavdelningen är det en hög patientgenomströmning, där personalen kommer i 

direktkontakt med både inneliggande patienter och öppenvårdspatienter. På grund utav 

denna höga patientgenomströmning är det därför extra viktigt att upprätthålla en god 

basal handhygien, för att förhindra VRI och smittspridning av multiresistenta bakterier 

(2).  

 

I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att röntgensjuksköterskan ska 

förebygga smitta och smittspridning. För att lyckas med detta bör röntgensjuksköterskan 

följa de gällande författningarna, riktlinjerna och rutinerna som finns på 

röntgenavdelningen. Röntgensjuksköterskan ska skydda vårdtagaren från fysiska skador 

som kan orsakas av fel och brister vid användande av medicinsk teknisk utrustning. 

Röntgensjuksköterskan ska även identifiera och aktivt förebygga hälsorisker, motverka 

komplikationer i samband med undersökning och behandling samt reflektera, motivera 

och medverka till att utveckla en god vårdmiljö (3).  

 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Vårdrelaterad infektioner 

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som är orsakad av ett smittämne som 

en patient har blivit drabbad av, till följd av behandling inom hälso- och sjukvården, 

eller som personal har blivit drabbad av under arbetstid. Symtomen ska ha uppkommit 

efter 2 dygn eller senare under/efter vårdtid på sjukhus, eller en infektion som har 

debuterat till följd av behandling/ingrepp i öppenvården (4). 
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2008 utfört tester varje halvår för att 

se hur många det är som har drabbats av VRI. Hösten 2013 utfördes en mätning där 

resultatet visade på 8,7 % av 22084 stycken patienter, vilket resulterade till den lägsta 

mätningen sedan våren 2008 där 11,2% drabbades. Mätningarna visade även att den 

vanligaste VRI är urinvägsinfektion (18 %) följt av pneumoni (16 %) och infektioner i 

hud och mjukdelar (16 %) (5). 

 

De personer som främst drabbas av VRI är personer med ett lägre immunförsvar. 

Personer som har ett lägre Immunförsvar är främst förtidigt födda barn och äldre 

människor. immunförsvaret kan även bli negativt påverkat av svåra sjukdomar, trauma, 

omfattande operationer, medicinska behandlingar samt antibiotikabehandlingar (6). 

 

Om en patient drabbas av VRI kan detta leda till en ökad dödlighet och sjuklighet, 

vilket kan leda till en längre sjukhusvistelse och vårdtid för den drabbade patienten. Den 

insjuknade patienten kan även innebära en ökad risk för spridning till andra patienter 

och personal (4). En patient med VRI ligger i genomsnitt 4 dagar längre tid på sjukhus 

beroende på infektionsgrad (6).   Den förlängda sjukhusvistelsen innebär ökade 

kostnader för patienten och sjukvården i form av bland annat kostsamma mediciner och 

behandlingar (4). 

 

2.2 Antibiotikaresistenta bakterier 

Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika är ett ökande folkhälsoproblem, vilket 

orsakar en ökad sjuklighet och dödlighet. Den moderna sjukvården är beroende av 

effektiva antibiotika för att bota svåra infektioner orsakade av bakterier, samt förhindra 

infektioner vid transplantationer och operationer. Det ökade beroendet av antibiotika är 

kopplat till både uppkomst och spridning av resistens. Det är därför viktigt att 

antibiotika endast används då det är ytterst nödvändigt och då på rätt sätt. Genom att 

minska smittspridning och infektioner minskar även behovet av antibiotika vilket då 

bromsar resistensutvecklingen (7). 
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2.3 Basal hygien 

För att minska risken för VRI och multiresistenta bakterier har Socialstyrelsen som nu 

ingår i Folkhälsomyndigheten, tagit fram följande riktlinjer om basal handhygien, som 

hälso- och sjukvården bör följa: 

 ”Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen vid behov. 

 Man får inte ha smycken eller armbandsur på händer och underarmar. 

 Före och efter all kontakt med vårdtagare eller vårdtagarens säng eller dyligt 

ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Gnid 

in medlet i händerna tills det är torrt. 

 Tvål och vatten ska enbart användas vid synlig eller kännbar smuts samt vid 

vård av patient/vårdtagare med magsjuka. 

 Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller 

annat biologiskt material. Handskarna ska tas av direkt efter och bytas mellan 

olika arbetsmoment. 

 Händerna ska desinfekteras när man tagit av skyddshandskar. Handskar 

ersätter aldrig handhygien. 

 Vid nära kontakt med vårdtagare eller säng med mera ska engångs 

skyddsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock användas” (8). 

Förutom dessa föreskrifter, kan även lokala rekommendationer förekomma inom hälso- 

och sjukvården om ”personligt hygienansvar”. I detta ansvar ingår punkterna att 

personalen ska ha kortklippta naglar <2-3mm samt att naglarna ska vara fria från 

nagellack och lösnaglar (9). 

 

2.3.1 Kortärmad klädsel och smycken 

Enligt Andersson von Rosen et.al. avses kortärmad arbetsklädsel, frånvaro av 

armbandsur, ringar samt andra smycken på händer och underarmar möjliggöra en mer 

korrekt handhygien, vilket där med minskar risken för spridning av mikroorganismer 

(10). Argumentet om att armbandsur, ringar samt andra smycken på händerna inte bör 

användas inom vården, stödjs även av annan forskning enligt Jumaa. Jumaa har även 

kommit fram till att huden under dessa smycken var kraftigt mer koloniserade av 
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mikroorganismer än andra delar av händerna, vilket ökar risken att bära på 

gramnegativa bakterier och stafylockokus auresus (11). 

 

2.3.2 Handhygien och handskar 

 

2.3.2.1 Handhygien 

Den vanligaste metoden för handhygien i Sverige utförs sedan länge med alkoholbaserat 

desinfektionsmedel. Desinfektionsmedlet används innan och efter kontakt med 

patienter, i syftet att minska antalet mikroorganismer på händerna. Alkoholbaserat 

desinfektionsmedel med en koncentration på 60-95% har ett brett antimikrobiellt 

spektrum, där grampositiva bakterier, gramnegativa bakterier, mycobakterier, svampar 

och vissa virus med hölje kan bekämpas (11). För att desinfektionsmedlet ska få en 

fullgod effekt mot mikroorganismerna bör 2-4 ml desinfektionsmedel gnidas in på både 

händer och underarmar vid varje desinfektionstillfälle (12).  

Då alkoholbaserat desinfektionsmedel har en svag effekt mot bakteriesporer, occystor 

och vissa virus utan hölje (11), bör händerna tvättas med tvål och vatten, vilket även 

gäller vid synlig eller kännbar smuts (12).  

 

2.3.2.2 Naglar, nagellack och lösnaglar 

Senare forskning har visat att under naglarna finns det en kraftig mängd 

mikroorganismer som är i stort sett oåtkomliga vid handtvätt eller desinfektion. 

Naglarna bör därför hållas korta enligt artiklar då detta underlättar rengöringen under 

naglarna. Långa naglar har visat sig ha ett större antal mikroorganismer, samt har en 

ökad tendens att riva sönder skyddshandskar vilket då bryter den skyddande barriären 

mot mikroorganismer (11).  

Det finns i nuläget inte så mycket forskning om nagellack och de eventuella riskerna 

inom vården. Endast en artikel har undersökt detta och har då kommit fram till att det 

fanns en ökad kolonisering av bakterier i nagellack som var flisad, samt i nagellack som 

hade suttit på i mer än fyra dagar, jämfört med frisk och intakt nagellack. Färskt 

nagellack på naturliga naglar resulterade inte i någon bakteriell ökning jämfört med 

opolerade naturliga naglar (11). 
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Konstgjorda naglar har visat sig ha en ökad kolonisering av gramnegativa bakterier och 

jästsvampar, än naturliga naglar. Patogener var även mer benägna att vara isolerade ju 

längre de konstgjorda naglarna användes. Det finns även forskning på att tvättning och 

desinfektering av konstgjorda naglar inte är lika effektiv som vid naturliga naglar (11). 

 

2.3.2.3  Skyddshandskar 

Syftet med att använda skyddshandskar är att de ska fungera som en skyddande barriär 

mot mikroorganismer. Handskar ersätter inte kravet på handhygien. Det är därför viktig 

att desinfektera händerna direkt innan skyddshandskarna tas på, samt direkt efter 

skyddshandskarna har tagits av. Skyddshandskarna ska även bytas direkt efter ett 

avslutat arbetsmoment (12; 11). 

 

2.6 Perifer venkateter 

Vid datortomografiundersökningar (DT) behövs det i vissa fall kontrastförstärkta bilder 

för att få en fullgod undersökning. Kontrasten injiceras främst via en perifer venkateter 

(PVK), som röntgensjuksköterskan själv sätter eller måste kunna hantera på ett aseptiskt 

sätt.  

 

Katetrar av olika slag är alla en inkörsport för infektioner, där mikroorganismer dels kan 

orsaka en lokal infektion, men kan även spridas via blodkärlen och orsaka en så kallad 

bakteriemi. För att motverka infektioner vid hantering av PVK bör 

röntgensjuksköterskan tillämpa basal handhygien, genom att rengöra händerna med 

först tvål och vatten vid synlig smuts, sedan med handdesinfektion, använda handskar 

och arbeta på ett aseptiskt sätt så att det sterila hålls sterilt (13; 14). 

 

2.8 Problemformulering 

Vid verksamhetsförlagd utbildning har författaren observerat att det finns brister vid 

följsamheten av de basala hygienrutinerna. Dessa brister innefattade främst handhygien 

samt användandet av handskar vid handhavande, insättning och utdrag av PVK. 

Liknande brister observerades även i ett examensarbete av Reinbjer Nordkvist J (2014) 

vilket har varit en inspirationskälla i detta examensarbete (15).  
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Under de senaste tjugo åren har vårdrelaterade infektioner kommit att utgöra en 

betydande risk för patienters säkerhet. Med användandet av antibiotika har antalet 

resistenta bakterier ökat i världen vilket då har ställt högre krav på kunskapen om basal 

handhygien. Det är därför viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården är väl 

insatta på vilka rutiner och vårdhygieniska principer som gäller, samt kliniska 

tillämpningar för att minska risken att föra vidare eller själva bli drabbade av infektioner 

(4).  

 

 

3. SYFTE 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur röntgensjuksköterskorna upplever 

sig följa de basala handhygienrutinerna på röntgenavdelningen, samt ”personligt 

hygienansvar”.  

 

3.1 Frågeställning 

1. Hur rapporterar röntgensjuksköterskorna att de följer de basala 

handhygienrutinerna samt ”personligt hygienansvar”? 

2. Vilka faktorer, enligt röntgensjuksköterskorna, påverkar följsamheten negativt 

till handdesinfektion vid patientkontakt?  

 

 

4. METOD 

 

4.1 Design 

Denna enkätstudie är en kvantitativ tvärsnittsstudie (16), där 30 röntgensjuksköterskor 

på ett universitetssjukhus i Sverige undersöktes. Röntgensjuksköterskorna fick svara på 

frågor om sin följsamhet till de basala handhygienrutinerna på röntgenavdelningen, 

samt punkterna i ”personligt hygienansvar”. 

 

4.2 Urval 

En röntgenavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige valdes ut p.g.a. dess 

geografiska läge. Inklussionskriterierna i detta examensarbete var att deltagaren skulle 
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vara legitimerad röntgensjuksköterska, samt ha en vana av att utföra DT- 

undersökningar och sätta PVK. Detta för att handskar används främst vid handhavande 

och insättning av PVK, som behövs då kontrast ska användas i undersökningen. Ett sista 

inklussionskriterie var att röntgensjuksköterskorna även skulle ingå i ”gastrosektionen” 

då denna sektion utför många DT-undersökningar. 

Efter genomgång av inklussionskriterierna inkluderades sedan 30st (75 %) av 

röntgensjuksköterskorna i examensarbetet. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäten arbetades fram innan examensarbetets början. Frågorna som ingick i enkäten 

utgick ifrån de direktiv som fanns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om basal hygien 

2014, samt de direktiv som fanns i röntgenavdelningens egna rutiner om basal hygien.  

 

Data från enkäterna samlades in och varje punkt bearbetades separat. Insamlad data 

summerades för varje punkt för att få fram antalet och andelen röntgensjuksköterskor 

som följde respektive inte följde den basala hygienrutinen. De punkter som undersöktes 

var om klockor, armband, eller ringar inte användes, om de hade korta naglar, om de 

inte använde lösnaglar, om de inte använde nagellack (varken färgat eller ofärgat), om 

de använde kortärmade kläder där ärmarna slutade ovanför armbågarna, om de följde 

föreskrifterna och rutinerna korrekt om desinfektion av händerna samt användande av 

skyddshandskar. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan examensarbetets början utfördes en pilotstudie där två personer deltog. 

Deltagarna i pilotstudien var två legitimerade röntgensjuksköterskor. 

Avdelningschefen på röntgenavdelningen kontaktades per telefon för att få ett muntligt 

samtycke av att enkätundersökningen skulle få utföras. Röntgensjuksköterskorna i 

”gastrosektionen” fick sedan information om examensarbetet av författaren vid en 

arbetsplatsträff och i samma skede delades enkäterna ut till de berörda 

röntgensjuksköterskorna.  
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Röntgensjuksköterskorna fick åtta vardagar och två helgdagar på sig att svara då inte 

alla röntgensjuksköterskor närvarade vid arbetsplatsträffen. De röntgensjuksköterskor 

som inte närvarade på arbetsplatsträffen fick enkäten i efterhand av avdelningschefen. 

 

Vid varje följande arbetsplatsträff som utfördes två gånger i veckan, påminde 

avdelningschefen personalen om att svara på enkäten. Det sattes även upp en 

påminnelselapp som avdelningschefen hade skrivit till personalen om att svara för att 

öka svarsfrekvensen.  

 

Då författaren själv inte har kunnat ge information till alla berörda 

röntgensjuksköterskor så har författaren valt att acceptera en svarsfrekvens på minst 70 

%. Enligt Henricson anses en svarsfrekvens mellan 70-75% vara acceptabelt för att få 

ett trovärdigt resultat, men ju högre svarsfrekvens desto bättre (17). 

 

4.5 Etiska principer/ställningstaganden 

Informationen om examensarbetet gavs muntligt av författaren under ett veckomöte till 

de berörda röntgensjuksköterskorna. Då röntgensjuksköterskorna arbetade på olika tider 

kunde inte alla närvara på detta informationsmöte. Det fanns även en skriftlig 

information om examensarbetet på enkäten. Den skriftliga informationen innehöll fakta 

om examensarbetet och dess syfte, samt kontaktuppgifter till författaren vid eventuella 

frågor, se bilaga 1. 

 

I både den muntliga samt den skriftliga informationen blev deltagarna informerade om 

att deltagandet var helt frivilligt, och det framgick även att den enda känsliga 

informationen som kunde tas med i resultatet var hur många år deltagarna har arbetat 

som röntgensjuksköterska. 

Deltagarna blev även informerade om att insamlat material endast skulle granskas av 

författaren och att materialet efter granskning skulle slängas.  

 

Samtycke av examensarbetet gavs muntligt av avdelningschefen på röntgenavdelningen. 

Röntgensjuksköterskorna fick själva välja att delta eller inte, vid svarad enkät tolkades 

detta av författaren som ett samtycke till deltagandet.  
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I detta examensarbete var den etiska motiveringen att denna studie ska kartlägga hur väl 

röntgensjuksköterskorna följer de basala handhygienrutinerna, samt ”personligt 

hygienansvar”. Genom detta kan röntgenavdelningen sedan avgöra om det finns något 

behov av förbättringsarbete när det gäller den basala handhygienen på 

röntgenavdelningen. Detta för att på sikt minska risken att röntgensjuksköterskorna 

själva drabbas av eller för vidare vårdrelaterade infektioner till patienterna.  
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5. RESULTAT 

Av de 30 röntgensjuksköterskorna som uppfyllde alla inklussionskriterierna i 

examensarbetet var det 23 stycken (76,6 %) som deltog.  

 

5.1 Röntgensjuksköterskornas följsamhet till de basala handhygienrutinerna samt 

”personligt hygienansvar” 

I tabell 1 redovisas antalet svar på de olika svarsalternativen på frågorna som ställdes i 

enkäten om basal handhygien.  

 

Tabell 1. Visar antalet röntgensjuksköterskor(n= 23) som har svarat på de olika 

svarsalternativen i frågorna om basal handhygien samt” personligt hygienansvar”. 

Frågor: Alltid Nästan 

alltid 

Nästan 

aldrig 

Aldrig Bortfall 

      

Brukar du bära klocka    23  

Brukar du bära armband    23  

Brukar du bära ringar  1 1 21  

Brukar du ha kortklippta naglar <2-3mm 14 4 4 1  

Brukar du ha lösnaglar   1 22  

Färgat nagellack   3 20  

Ofärgat nagellack   7 16  

Kortärmad klädsel 21 2    

Desinfektion före patientkontakt 2 18 2 1  

Desinfektion efter patientkontakt 12 11    

Skyddshandskar på båda händerna vid insättning 

av PVK 

8 6 8 1  

Skyddshandske på ena handen vid insättning av 

PVK 

 2 9 12  

Skyddshandskar på båda händerna vid 

handhavande av PVK 

7 9 5 1 1 

Skyddshandske på ena handen vid handhavande 

av PVK 

1 1 8 13  

Byte av skyddshandskar mellan arbetsmoment 8 14 1   

Desinfektion före skyddshandskar 1 12 7 3  

Desinfektion efter skyddshandskar 5 14 2 2  
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5.1.1 Användning av klockor, smycken, korta naglar, lösnaglar och nagellack 

Vid frågan om användning av klockor och armband blev utfallet att ingen av deltagarna 

använde detta på arbetstid. Vid frågan om ringar svarade 91,3 % av deltagarna att de 

inte använde detta, 4,3 % svarade nästan aldrig och 4,3 % svarade nästan alltid. 

Det var 60,8 % av deltagarna som alltid hade kortklippta naglar(<2-3mm), 17,3 % 

svarade nästan alltid, 17,3 % svarade nästan aldrig och 4,3 % svarade att de aldrig hade 

kortklippta naglar.  

Vid frågan om lösnaglar 95,6 % av deltagarna att de aldrig använde lösnaglar och 4,3 % 

svarade nästan aldrig.  

Vid frågan om användning av färgat eller ofärgat nagellack var det 86,9 % respektive 

69,5 % som svarade att de aldrig använde detta på arbetstid och resten svarade nästan 

aldrig.  

 

5.1.2 Kortärmad klädsel 

Vid frågan om användandet av kortärmade kläder där ärmarna slutade ovanför 

armbågarna, var det 91,3 % av deltagarna som svarade att de alltid använde detta och 

8,6 % svarade nästan alltid. 

 

5.1.3 Desinfektion av händer i samband med patientkontakt 

Vid frågan om deltagarna brukar desinfektera sina händer innan patientkontakt var det 

8,6 % som svarade alltid, 78,2 % svarade nästan alltid, 8,6 % nästan aldrig och 4,3 % 

svarade aldrig.  

Vid frågan om de desinfekterade händerna efter patientkontakt svarade 52,1 % att de 

alltid gjorde det och 47,8 % svarade att de nästan alltid gjorde det. 

 

5.1.4 Användning av skyddshandskar vid insättning och handhavande av PVK 

Då deltagarna svarade på frågan om de använde skyddshandskar på båda händerna vid 

insättning av PVK, var det 34,7 % som svarade att de alltid gjorde det, 26 % svarade 

nästan alltid, 34,7 % svarade nästan aldrig och 4,3 % svarade att de aldrig använde 

skyddshandskar på båda händerna.  
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Vid frågan om de endast hade skyddshandskar på en hand vid insättning svarade 52,1 % 

av deltagarna att de aldrig hade det, 39,1 % svarade nästan aldrig och 8,6 % svarade 

nästan alltid. 

 

Då deltagarna skulle svara på frågan om de använde skyddshandskar på båda händerna 

vid handhavande av PVK, så svarade 31,8 % att de alltid hade det, 40,9 % svarade att de 

nästan alltid hade det, 22,7% svarade nästan aldrig, 4,5 % svarade aldrig och 4,5 % 

svarade inte på frågan. 

 

Vid frågan om de endast hade skyddshandskar på en hand vid handhavande av PVK, 

var det 56,5 % som svarade aldrig, 34,7 % svarade nästan aldrig, 4,3 % nästan alltid och 

4,3 % svarade alltid. 

 

5.1.5 Byte av skyddshandskar samt desinfektion före och efter skyddshandskar 

När deltagarna svarade på frågan om de brukade byta eller ta av sig skyddshandskar 

mellan olika arbetsmoment, så svarade 34,7 % att de alltid gjorde det, 60,8 % svarade 

nästan alltid och 4,3 % svarade nästan aldrig. 

Vid frågan om deltagarna brukade desinfektera händerna direkt innan användning av 

skyddshandskar, svarade 4,3 % att de alltid gjorde det, 52,1 % svarade nästan alltid, 

30,4 % svarade nästan aldrig och 13 % svarade aldrig. 

Vid frågan om deltagarna desinfekterade händerna efter användning av skyddshandskar 

svarade 21,7 % alltid, 60,8 % svarade nästan alltid, 8,6 % nästan aldrig och 8,6 % 

aldrig. 

 

5.3 Faktorer som påverkar följsamheten av handdesinfektion 

Den öppna frågan bad röntgensjuksköterskorna att svara på om det fanns tillfällen då de 

var mindre noggranna med desinfektionen före eller efter patientkontakt. Det var 11 

stycken som svarade att det fanns tillfällen då de var mindre noggranna med 

desinfektionen. Dessa tillfällen innefattade främst om patienten var poliklinisk och 

ansågs ”fräschare” (5/11), glömska (2/11), om patienten blev plötsligt dålig (2/ 11), om 

röntgensjuksköterskan kände sig ren och ansåg sig inte ha kommit emot något smutsigt 

(2/11) stress (1/11) och om ingen sprit fanns tillgänglig (1/11). 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

I detta examensarbete ansågs en enkätstudie vara den bästa metoden för att få svar på 

frågeställningarna. En annan alternativ studie som skulle ha kunnat användas var en 

intervjustudie. Då intervjustudier är tidskrävande, valdes detta alternativ bort då 

examensarbetets tidsperiod ansågs för kort.   

 

En enkätstudie har många fördelar där den t.ex. ger en möjlighet att undersöka ett 

ansenligt antal deltagare på kort tid, den är kostnadseffektiv samt den så kallade 

intervjuareffekten elimineras. Tack vare att intervjuareffekten elimineras kan fler 

deltagare svara mer korrekt på känsliga frågor då deltagarna känner sig mer anonyma. 

De nackdelar som finns vid användandet av enkäter är att frågorna kan misstolkas, att 

svarsfrekvensen kan variera, att inga följdfrågor kan ställas, att respondentens identitet 

inte kan styrkas, att enkäterna kan ha besvarats i grupper och då påverkat resultatet, 

samt att grupptryck av chef och arbetskamrater kan leda till att personal som inte vill 

svara ändå har svarat (17; 18).  

 

I detta examensarbete har ingen färdig enkät använts vilket gjort att frågorna har 

utformats efter examensarbetets frågeställningar. Detta har fördelen att endast de frågor 

som är aktuella för detta examensarbete ställs. Det negativa med att egna frågor 

utformats är att frågorna kan misstolkas. För att minska eventuella misstolkningar av 

enkätensfrågorna har en pilotstudie utförts där två legitimerade röntgensjuksköterskor 

ingick. Dock hade det varit bra om fler personer med olika ämneskunnigheter hade 

ingått i pilotstudien, för att frågorna skulle bli ännu mer exakta och möjliggöra att vem 

som helst skulle kunna förstå dem. Men då detta examensarbete endast undersökte 

legitimerade röntgensjuksköterskor ansåg författaren till detta examensarbete att det 

räckte att enbart denna yrkesgrupp ingick i pilotstudien. 

 

I enkäten valdes det att endast ha fyra svarsalternativ förutom i den öppna frågan. Detta 

för att svaren skulle bli så sanningsenligt som möjligt och att deltagarna inte skulle 

kunna sätta ett svar i mitten vid osäkerhet. Författaren till detta examensarbete anser att 
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svaren vid fem alternativ hade blivit mer svårtolkade och några tendenser till brister 

hade blivit svårare att se.  

 

I enkäten fanns det en fråga om röntgensjuksköterskorna brukade bära klocka under 

arbetstid. Denna fråga kan ha misstolkats då klockor kan bäras på många sätt t.ex. på 

kläder, runt arm, som halsband etc. I detta examensarbete hade ordet armbandsur varit 

mer korrekt då författaren ville ta reda på om röntgensjuksköterskan bar föremål runt 

handleden och på så sätt skulle kunna förhindra en fullgod basal handhygien.  

 

Författaren till detta examensarbete valde att endast inkludera röntgensjuksköterskorna 

från gastrosektionen. Anledningen till detta val var på grund utav att denna sektion utför 

många av de DT- undersökning som utförs på den aktuella röntgenavdelningen. Antalet 

i denna sektion ansågs även av författaren vara fullgod för att få ett acceptabelt resultat. 

Ett bättre alternativ hade varit om alla röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningen 

som utför DT- undersökningar hade fått svarat på enkäten, dock hade granskningen av 

enkätsvaren varit allt för tidskrävande för examensarbetets tidsperiod.  

 

Då enkäten skulle lämnas ut till röntgensjuksköterskorna var det inte alla som var 

närvarande på informationsmötet. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt och 

gjort att de röntgensjuksköterskor som fick enkäten i efterhand inte hade lika hög 

svarsfrekvens. Författaren hade heller ingen uppsikt på hur många som faktiskt fick 

enkäten, då avdelningschefen tog det ansvaret, avdelningschefen var även den som 

påminde röntgensjuksköterskorna om att svara på enkäten. Detta har gjort att författaren 

endast har kunnat påverka svarsfrekvensen genom att påminna avdelningschefen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Användning av klockor, smycken, korta naglar, nagellack och lösnaglar 

Det finns riktlinjer som säger att hälso- och sjukvårdspersonal bör ta av sig sina ringar, 

klockor samt armband under arbetstid (11; 19). Enligt artikeln av Fagernes et al bygger 

denna slutsats på att det har visat sig finnas en ökad närvaro av staphylococcus aureus, 

enterobacterier och gram- negativa bakterier på händerna hos personal som bär ringar 
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samt armband (19). I review- artikeln av Jumaa har liknande resultat konstaterats. 

Jumaa nämner även att enligt de flesta riktlinjer som finns på sjukhusen i världen bör 

ringar och armband tas av innan handhygienrutin påbörjas (11). I detta examensarbete 

visade det sig att alla röntgensjuksköterskorna var noga med att inte använda klocka, 

armband eller ringar under arbetstid, vilket var ett mycket gott resultat jämfört med 

andra artiklar. I artikeln av Trick et al där operationssjuksköterskors handhygien 

undersöktes, visade det sig att 19 %(108 händer av 564 totalt) använde ringar under 

arbetstid (20). I en artikel utförd på två olika intensivvårdsavdelningar i Turkiet av Polat 

et al, konstaterades att alla gifta sjuksköterskor vilket var 72,2% av alla 

sjuksköterskorna, använde ringar på arbetstid (21). Varför det är en så kraftig skillnad 

på följsamheten runt om i världen kan bero på många olika orsaker, en av dessa kan 

vara att rutinerna är föråldrade eller att de är skrivna på ett otydligt sätt. Enligt Fagernes 

et al bör flera internationella, nationella och institutionella riktlinjer skrivas om gällande 

bland annat längden på naglar, användande av armbandsur och ringar (19). 

Enligt Fagernes et al bör längden på naglarna inte överskrida två mm, dock följer inte 

alla riktlinjer i världen denna rekommendation (19). I review- artikeln av Jumaa bör 

naglarna hållas så korta som möjligt då antalet mikroorganismer under naglarna ökar 

med längden på naglarna (11), dock har denna artikel inte kommit fram till en viss 

rekommenderad längd. När det gäller nagellack och dess användning inom vården finns 

det ännu inte så många som har undersökt detta och dess risker. Fagernes et al har i sin 

artikel kommit fram till att nagellack inte påverkade antalet bakterier på handen (19). 

Enligt Jumaa resulterade inte frisk och intakt nagellack till någon bakteriell ökning, 

däremot fanns det en ökad kolonisering av bakterier i nagellack som var flisad, samt 

nagellack som hade suttit på i mer än fyra dagar (11). I Sverige har vissa sjukhus valt att 

lägga till punkter om ”personligt hygienansvar” i de basala handhygienrutinerna, där de 

rekommenderar personalen att inte använda nagellack, lösnaglar samt hålla naglarna 

korta (9; 22). Resultatet i detta examensarbete visade att en ansenlig del av 

röntgensjuksköterskorna följde rekommendationerna om att naglarna inte får vara 

längre än 2mm. De använde inte heller nagellack varken färgat eller ofärgat. 

Anledningen till att ett så ansenligt antal röntgensjuksköterskor följde dessa 

rekommendationer, kan vara till följd av att röntgenavdelningen i detta examensarbete, 

har valt att skriva med ”personligt hygienansvar” i sina rutiner om basal handhygien. 
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Jumaa har kommit fram till att konstgjorda naglar har en ökad kolonisering av 

gramnegativa bakterier och jästsvampar, än naturliga naglar. Det visade sig även att det 

fanns en ökad benägenhet för patogener att vara isolerade, detta i samband med hur 

länge de konstgjorda naglarna användes. Jumaa har även kommit fram till att tvättning 

och desinfektion av konstgjorda naglar inte var lika effektiv som vid naturliga naglar 

(11). I detta examensarbete visade det sig att nästan alla röntgensjuksköterskor inte 

använde lösnaglar under arbetstid. Anledningen till detta kan vara att 

universitetssjukhuset har valt att ta med denna punkt i de basala handhygienrutinerna. 

Enligt Jumaa har flera studier kommit fram till att lösnaglar kan ha varit orsaken till 

många infektioner inom hälso- och sjukvården (11), detta till följd av att riktlinjer för att 

lösnaglar inte får användas kan ha saknats. Därför bör förbud till användning av 

lösnaglar, enligt författaren till detta examensarbete, beaktas och ingå i de nationella 

riktlinjerna om basal handhygien.  

 

6.2.2 Kortärmad klädsel 

I detta examensarbete visade det sig att 91,3% av röntgensjuksköterskorna hade 

kortärmad klädsel, som slutade ovanför armbågarna, på sig när de arbetade. I en artikel 

utförd av Burger et al i Storbritannien undersöktes läkarnas följsamhet till att använda 

kortärmad klädsel. Resultatet visade att 38 av 66(58 %) av läkarna följde dessa 

riktlinjer. Artikeln visade även att en god handhygien minskar antalet bakterier och att 

längden på klädseln hos läkarna inte hade någon signifikant påverkan på handhygienen 

(23). I review-artikeln av Jumaa har inga klara bevis hittats som stödjer att kortärmad 

klädsel förhindrar en korrekt handhygien. Detta resultat går emot Socialstyrelsens 

föreskrifter i Sverige, där det uttrycks att handhygienen blir mer effektiv om kortärmad 

klädsel används (8). Då det är läkare som har undersökts i studien av Burger et al och 

inte sjuksköterskor så kan detta resultat indikera på att samma kläd- policy inte gäller 

alla yrkeskategorier.     

 

6.2.3 Desinfektion av händer i samband med patientkontakt 

I detta examensarbete framgår det att den största delen av röntgensjuksköterskorna 

anser sig alltid eller nästan alltid följa de basala handhygienrutinerna när det gäller att 

desinfektera händerna direkt innan patientkontakt. Tre av röntgensjuksköterskorna 
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svarade att de nästan aldrig eller aldrig desinfekterade händerna direkt innan 

patientkontakt, vilket enligt författaren till detta examensarbete anses som en bristande 

följsamhet till rutinerna. Däremot såg följsamheten betydligt bättre ut vid följsamheten 

av att desinfektera händerna efter patientkontakt, där alla röntgensjuksköterskor svarade 

att de alltid eller nästan alltid desinfekterade händerna efter patientkontakt. I artikeln av 

Jenner et al visade resultatet att 20 % av observationerna utförde handhygienrutin innan 

patientkontakt. Artikeln visade även att handhygienrutinen skedde oftare efter 

patientkontakt där 61 % av observationerna utförde detta. Resultatet enligt Jenner et al 

tyder på att personalen anser det mer viktigt att inte sprida vidare en infektion från en 

patient till en annan, än att förebygga infektioner orsakade av sin egen bakterieflora 

(24). 

I detta examensarbete har röntgensjuksköterskorna även blivit utfrågade om det fanns 

tillfällen då de var mindre noggranna med att desinfektera händerna. De punkter som 

deltagarna då kom fram till var om patienterna var polikliniska, om de glömde, om 

patienten blev plötsligt dålig, om röntgensjuksköterskan kände sig ren och ansåg sig inte 

ha kommit emot något smutsigt, om de kände sig stressade och om det inte fanns något 

handdesinfektionsmedel i närheten. Bibbolino et al har undersökt hygienen på 

röntgenavdelningar i Italien. I denna artikel visade resultatet att faktorer som kan orsaka 

en lägre försiktighet när det gäller handhygienen, kan vara avsaknad av skriftliga 

instruktioner och en alltför omfattande arbetsbörda då patientflödet är högt vid DT (14). 

Jumaa skriver att hälso- och sjukvårdspersonalen är mer benägna att tvätta samt 

desinfektera händerna om starka skäl ges. Att ta hand om något synligt smutsigt och att 

tvätta samt desinfektera händerna efter denna handling, känns mer uppenbar (11).  

 

Det Hälso- och sjukvårdspersonalen bör tänka på är att alla patienter kan vara bärare på 

bakterier även om detta inte syns på patienten. Detta gäller även om 

röntgensjuksköterskan ”känner sig ren”, bakterier kan finnas på många ställen som 

röntgensjuksköterskan omedvetet rör vid. Röntgensjuksköterskan bör vara medveten om 

att bakterier kan leva på ytor i flera veckor (25). En yta som personalen tar i och som 

lätt blir orent är tangentbordet. Det är därför viktigt att denna yta desinfekteras frekvent 

då det kan hända att en personal glömmer att desinfektera händerna efter patientkontakt, 

eller glömmer ta av sig handskarna mellan de olika arbetsmomenten. 
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6.2.4 Användning av skyddshandskar vid insättning och handhavande av PVK 

I detta examensarbete visade det sig att endast 34,7% av röntgensjuksköterskorna 

svarade att de alltid använde skyddshandskar på båda händerna vid insättning av PVK. I 

jämförelse med resultatet i artikeln av Hirschmann et al visade detta examensarbete ett 

klart bättre resultat då endast 16 % i artikeln av Hirschmann et al använde 

skyddshandskar vid insättning av PVK (26). Detta kan indikera att handskanvändningen 

börjar öka men att det fortfarande är en ansenlig del inom hälso- och sjukvården som 

inte använder skyddshandskar eller endast använder skyddshandskar på en hand. I detta 

examensarbete visade det sig att 8,6 % av röntgensjuksköterskorna endast använde 

skyddshandskar på en hand vid insättning av PVK. I detta examensarbete kunde inga 

artiklar hittas som har undersökt riskerna vid att endast använda skyddshandskar på en 

hand. I en artikel av Kinlin et al har de undersökt användandet av skyddshandskar på 

båda händerna. Resultatet visade att användandet av skyddshandskar minskar risken att 

personalen sticker sig på nålar eller andra vassa föremål, samt att skyddshandskarna kan 

användas för att minska sjukligheten och kostnaderna som medföljer (27). Detta resultat 

kan dock diskuteras då Ericson et al har kommit fram till att skyddshandskarna inte 

skyddar personalen från stick- och skärskador (28).  

 

Vid frågan om användandet av skyddshandskar vid handhavande av PVK svarade 

endast 31,8 % av röntgensjuksköterskorna i detta examensarbete, att de alltid använder 

skyddshandskar på båda händerna vid handhavande av PVK. Vilket är ett relativt uselt 

resultat i jämförelse med artikeln av Arenas et al som har undersökt följsamheten hos 

personalen på en hemodialysenhet, kom fram till att majoriteten av de observerade 

använde skyddshandskar då detta krävdes. Resultatet i Arenas et al kan vara ett tecken 

på att den observerade gruppen är måna om att inte föra vidare sin egen bakterieflora till 

patienterna och på så vis riskera att orsaka VRI (29). I en artikel av Hayden et al 

undersöktes personal som vårdar patienter med bakterien VRE. Resultatet visade att 

personalen som använde handskar kontaminerade sina händer i 5 % av fallen, medan 

personal som inte använde handskar kontaminerade sina händer i 37 % av fallen (30). 
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6.2.5 Byte av skyddshandskar samt desinfektion före och efter skyddshandskar 

När röntgensjuksköterskorna besvarade frågan om de brukar byta skyddshandskar 

mellan olika arbetsmoment svarade 34,7% att de alltid gör det och 60,6% att de nästan 

alltid gör det. Vilket är ett resultat som skulle kunna förbättras. I en artikel av Girous et 

al konstaterades det att handskar som är kontaminerade är en betydande faktor som 

påverkar att god handhygien inte följs. I artikel nämns också att handskarna ofta sätts på 

innan vårdpersonalen går in på undersökningsrummet där en infekterad patient befinner 

sig och skyddshandskarna tas sedan av när vårdpersonalen lämnar rummet. Då det oftast 

sker ett omfattande antal moment i undersökningsrummet, finns det flera olika tillfällen 

då handskarna kan kontamineras, och därmed öka risken för smittspridning om 

handskarna är konstant på. Artikeln visar att i ett av fem fall som undersöktes kunde 

överföring av bakterier mellan vårdpersonal och patient ha skett på grund utav 

missbrukad handskanvändning. Skyddshandskarna användes i 93,5% av de observerade 

undersökningarna, men det var endast i 58 % av fallen som skyddshandskar var 

nödvändiga (31). Anledningen till att antalet röntgensjuksköterskor som svarade att de 

alltid bytte skyddshandskarna mellan arbetsmoment är så låg kan vara på grund utav att 

det finns så många olika moment att utföra vid en DT- undersökning. Dessa moment 

ska även ske under tidspress vilket kan orsaka att många glömmer att ta av sig 

skyddshandskarna och ta på sig nya vid nästa moment. Röntgensjuksköterskorna kan 

även tro att handskarna är ”rena” på grund utav att de tror att de inte har kontaminerat 

dem och på så vis inte tänker på att de kan föra bakterier vidare. I en artikel av Jang et al 

uttrycker vårdpersonalen att de känner en falsk trygghet av att använda skyddshandskar 

och kan därför använda samma handskar under en längre tid vid olika aktiviteter (32).  

 

Vid frågan om röntgensjuksköterskorna brukar desinfektera händerna direkt innan och 

användning av skyddshandskar blev resultatet att endast 4,3 % av 

röntgensjuksköterskorna svarade att de alltid desinfekterade händerna direkt innan och 

52,1 % svarade att de nästan alltid gjorde det. Vid frågan om de desinfekterade 

händerna direkt efter användning av skyddshandskar svarade 21,7 % att de alltid gjorde 

det och 60,8 % svarade att de nästan alltid gjorde det. Enligt Jumaa finns det forskning 

som har visat att med den ökade användningen av skyddshandskar har hälso- och 
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sjukvårdspersonalen blivit mindre benägna att desinfektera händerna, framför allt efter 

patientkontakt. Då skyddshandskarna inte kan garantera ett 100 % skydd mot 

mikroorganismer då det kan förekomma defekter i handskarna så är det ytterst viktigt att 

personalen tänker på desinfektionen av händerna både innan och efter användning av 

handskar (11). Enligt Sveriges kommuner och landstings direktiv är syftet med att 

använda skyddshandskar att de ska fungera som en skyddande barriär mot 

mikroorganismer. Handskar ersätter inte kravet på handhygien. Det är därför viktig att 

desinfektera händerna direkt innan skyddshandskarna tas på, samt direkt efter 

skyddshandskarna har tagits av. Skyddshandskarna ska även bytas direkt efter ett 

avslutat arbetsmoment (12). 

 

Då resultatet i detta examensarbete speglar ett utrymme för förbättring vid användandet 

av skyddshandskar och desinfektionsmedel, kan det finnas ett behov av utbildning eller 

insättande av kampanjer. Tidigare studier har visat en god förbättring av följsamheten 

till de basala handhygienrutinerna vid landsomfattande kampanjer (33; 34). År 2005 

utformade WHO en kampanj vid namn ”Clean Care is Safer Care” som sedan mer än 

120 länder haft som grund i sina kampanjer. I artikeln av Costers M et.al där fyra 

kampanjer i Belgien undersöktes, där målet var att förbättra handhygienen, visade alla 

kampanjerna ett förbättrat resultat på följsamheten (33). Ett liknande resultat 

åskådliggjordes även i en kampanj som utfördes i Tyskland, under tre år på 129 sjukhus 

som redovisas i review-artikeln av Reichardt C et al (34).  

Costers M har i sin slutsats kommit fram till att en landsomfattande kampanj för att förbättra 

handhygienen inom hälso- och sjukvården är genomförbar och ger ett positivt resultat både på 

kort- och lång sikt med regelbunden upprepning (33).   

 

 

7. SLUTSATS 

Det finns brister vid följsamheten av de basala handhygienrutinerna samt ”personligt 

hygienansvar” i vissa frågeområden. De kategorier som har en god följsamhet är att inte 

använda smycken eller klockor, ha korta naglar, inte använda nagellack varken färgat 

eller ofärgat, inte använda lösnaglar samt använda kortärmad klädsel. I frågeområdena 

handdesinfektion och användning av skyddshandskar finns det utrymme för förbättring 

då följsamheten inte är optimal.  
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De faktorer som påverkade följsamheten negativt av handdesinfektion var om patienten 

var poliklinisk, om patienten blev plötsligt dålig, om röntgensjuksköterskan kände sig 

ren, stress och om inget handdesinfektionsmedel fanns i närheten. 
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9. BILAGOR 

Bilaga 1. Enkät till röntgensjuksköterskor 

Mitt namn är Ann-Sofie Karlsson och jag går nu sista terminen på 

röntgensjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet. Som examensarbete har jag 

valt att fördjupa mig i röntgensjuksköterskans följsamhet till de regler som finns på 

Folkhälsomyndigheten samt på röntgenavdelningen om basalhygien. I examensarbetet 

ligger fokus på hur röntgensjuksköterskorna själva upplever sitt sätt att arbeta utifrån 

dessa regler och rutiner. 

 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga röntgensjuksköterskornas sätt att arbeta 

utifrån de basala hygienrutinerna som finns på röntgenavdelningen, samt klargöra om 

det finns några brister. 

Den personalgrupp som skall undersökas i detta examensarbete är 

röntgensjuksköterskor som arbetar med datortomografi. Denna Enkät kommer vara till 

grund i mitt arbete med denna undersökning. Den är helt anonym förutom att ni ska 

skriva hur länge ni har arbetat som röntgensjuksköterska. Enkäten är endast avsedd för 

mig och kommer därmed inte att läsas av någon annan och efter sammanställt resultat 

kommer enkäten kastas. 

Deltagandet är helt frivilligt men jag ser helst att så många som möjligt medverkar då 

detta höjer trovärdigheten på det slutgiltiga resultatet. 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

Ann-Sofie Karlsson röntgensjuksköterskestudent vid Örebro universitet  

 

Handledare: Marianne Selim Universitetsadjunkt på Institutionen för hälsovetenskap 

och medicin vid Örebro universitet 
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Erfarenhetsår som röntgensjuksköterska. 

Antal år:   

 

 

1. Brukar Du bära klocka när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig   

 

 

2. Brukar Du bära armband när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig   

 

 

3. Brukar Du bära ringar på fingrarna när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig   

 

 

4. Brukar Du ha kortklippta naglar där den yttre delen ”den vita delen” av 

naglarna sticker ut högst 2-3mm? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    
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5. Brukar Du ha lösnaglar på dig när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    

 

 

6. Har Du färgat nagellack på dig när du arbetar?  

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig    

 

 

 

7. Har Du ofärgat nagellack på dig när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig   

 

 

8. Har Du kortärmad klädsel (som slutar ovanför armbåge) när du arbetar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    
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9. Desinfekterar Du händerna direkt före patientkontakt? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    

 

 

10. Desinfekterar Du händerna direkt efter patientkontakt?  

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    

 

 

11. Finns det tillfällen då Du känner att du är mindre noga med desinfektionen 

före/efter patientkontakt? 

Om ja, beskriv vid vilka arbetsförhållanden. 

Ja   

Nej 

 

 

 

 

 

 

12. Använder Du skyddshandskar på båda händerna vid insättning av PVK? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    
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13. Använder Du skyddshandskar på endast en hand vid insättning av PVK? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig  

 

 

14. Använder Du skyddshandskar på båda händerna vid handhavande av 

PVK? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    

 

 

15. Använder Du skyddshandskar på endast en hand vid handhavande av 

PVK? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig   

 

 

16. När Du använder skyddshandskar, brukar du ta av dig använda 

skyddshandskar innan du påbörjar ett nytt arbetsmoment? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig  

Aldrig    
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17. Spritar Du händerna före användande av skyddshandskar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig   

 

 

18. Spritar Du händerna efter användande av skyddshandskar? 

Alltid     

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig   

 

 

 

Enkäten lämnar ni i Studentfacket som finns på anslagstavlan i 

korridoren utanför personalrummet senast fredagen den 11:e april. 

Mvh Ann-Sofie. 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänliga hälsningar: 

Ann-Sofie Karlsson 

Telefon: 076 76 92 192 

Mejl: anncah111@studientmail.oru.se  
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