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Abstrakt 
Bakgrund  
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem inom hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsen gav år 2007 ut föreskrifter om basala hygienrutiner inom hälso- och 

sjukvården för att reducera smittspridning av VRI. Röntgensjuksköterskor kommer i direkt 

kontakt med både inneliggande samt öppenvårdspatienter, därför bör de basala 

hygienrutinerna tillämpas som en del av den dagliga rutinen. 

Syfte  
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om de basala hygienrutinerna följs av 

röntgensjuksköterskor i samband med datortomografiundersökning. 

Resultat 
Observationsstudien visade att röntgensjuksköterskorna hade god tillämpning av de basala 

hygienrutinerna gällande hår, naglar och klädsel. Desinfektion av händer efter patientkontakt, 

innan påsättning samt efter avtagning av handskar var bristfälliga. Användning av handskar i 

samband med perifer venkateter tillämpades av majoriteten av röntgensjuksköterskorna. 

Resultatet visade svag följsamhet vid desinfektion av apparatur samt hjälpmedel.  

Konklusion 
Resultatet visade att tillämpning av de basala hygienrutinerna var bristfälliga inom vissa 

områden. Handhygien, desinfektion av material och apparatur samt att kontaminationsrisk 

uppstod är exempel på områden som det finns förbättringsutrymme inom. God följsamhet av 

de basala hygienrutinerna gällande hår, naglar och klädsel fanns.  

 

Nyckelord: Vårdrelaterade infektioner (VRI), basala hygienrutiner, röntgenkliniken, 

röntgensjuksköterska, datortomografi (DT). 
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Inledning 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de största patientsäkerhetsproblemen inom hälso- 

och sjukvården. Risker för VRI är kända och effektiva metoder finns för att reducera dessa 

infektioner. Trots detta är VRI ett problem inom hälso- och sjukvården som är svårt att 

åtgärda. Det finns svenska studier som upplyser att enkla åtgärder kan reducera antalet VRI. 

Detta innebär att genom enkla åtgärder som följsamhet i basala hygienrutiner, klädregler samt 

riskförebyggande åtgärder kan personal skydda sig själva från smittämnen men även patienten 

från risk att drabbas av VRI [1]. I Europa drabbas fler än fyra miljoner patienter årligen av en 

VRI [2]. År 2013 drabbades cirka 8,7 procent av alla inneliggande patienter inom slutenvård i 

Sverige av en VRI, det kostar vården cirka 6,5 miljarder årligen för behandling av patienter 

med VRI [3]. Genom att tillämpa basala hygienrutiner kan smittspridning förebyggas [1, 3, 4] 

dessutom minskar kostnaden för samhället att vårda patienter med VRI [1]. Bristfällig 

tillämpning av de basala hygienrutinerna har noterats från tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) samt att följsamheten sedan VFU noterats vara olika på olika 

röntgenkliniker. Detta är en av anledningarna till att författarna valde att genomföra 

observationer för att belysa följsamheten till basala hygienrutinerna.  
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Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner 
Socialstyrelsens definition av VRI: 

Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i 

form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller 

som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning [5].  

(Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och 

sjukvården, 2014, s. 3) 

De vanligaste VRI är urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, infektioner i centrala 

venösa katetrar (CVK) [6, 7] och andra infarter i blodbanor, pneumonier samt gastoenteriter 

[7]. År 2007 gav socialstyrelsen ut föreskrifter om basala hygienrutiner inom hälso-och 

sjukvården som gäller all personal som jobbar i patientnära vård. Dessa föreskrifter gavs ut 

för att reducera smittspridning av bl.a. VRI [1].  

Personer som drabbas av VRI är vanligtvis de med försvagat immunförsvar. De bakterierna 

som kan orsaka VRI är Staphylococcus aureus, koagulasnegativa stafylokocker, enterokocker 

samt tarmbakterier som Escherichia coli (E.coli) och Pseudomonas aeruginosa [4].  

I hela Europa inklusive i Sverige sprids mer och mer resistenta bakteriestammar och 

meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är en form av resistenta bakterier [1]. MRSA 

är en av de bakterierna som både barn och vuxna normalt är bärare av. Dessa bakterier är 

resistenta mot flera former av antibiotika. Infektioner som orsakas av MRSA har varit ett 

uttalat vårdrelaterat problem då MRSA framförallt sprids mellan och inom olika 

vårdavdelningar samt ute i samhället [8, 9, 10]. MRSA är ett av de största vårdhygieniska 

problemen runt om i världen [8], situationen är i stora delar av världen mycket allvarlig då 

cirka 50 % av alla staphylococcus aureus-infektioner på sjukhus uppstår p.g.a. MRSA [7]. 

Inledningsvis var MRSA ett sjukhusbegränsat problem men under de senaste åren har MRSA 

allt mer förknippats med smitta som inträffat ute i samhället [8, 9, 10, 11]. MRSA sprids via 

kontaktsmitta [8], därför är det viktigt att tillämpa basala hygienrutiner, ha en 

screeningverksamhet, smittspårning, noggrann uppföljning av smittade individer [12] samt 

isolering av smittade patienter för att förhindra smittspridning av MRSA [13]. Enligt 

smittskyddslagen (2004:168) ska infektion eller bärarskap av MRSA anmälas till 

smittskyddsläkaren i landstinget samt folkhälsomyndigheten [8, 14]. 
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Smittvägar 
Smittspridning kan ske via direkt/indirekt kontaktsmitta, luftburen smitta, blodburen smitta 

samt via livsmedelsburen smitta [7]. 

Direkt kontaktsmitta innebär att en person med en infektion överför sina mikroorganismer till 

en annan person. Indirekt kontaktsmitta sker genom att mikroorganismer överförs från en 

person via förorenade händer, föremål eller kläder. Indirekt kontaktsmitta kan undvikas 

genom att tillämpa basala hygienrutiner. Luftburen smitta sker genom inhalation av ett 

smittämne. Exempel på luftburen smitta är tuberkulos, influensa samt varicella [7]. Blodburen 

smitta sker genom en överföring av smittämne via blod, blodprodukter eller kroppsvätskor 

blandat med blod direkt till en mottagares blod eller slemhinnor som därefter leder till en 

infektion. Exempel på blodburen smitta är Hepatit B, Hepatit C samt Humant 

Immunbristvirus (HIV). Allt blod ska anses som möjligt smittsamt. Därför ska samma 

säkerhetsnivå följas vid all hantering av blod. Högst smittrisk för personal sker i anknytning 

till stick och skärskador samt via injektioner [7].  

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner i vård och omsorg 

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner i vård och omsorg ska tillämpas i bl.a. 

verksamheter som inkluderas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) [15]. Krav som ställs 

enligt föreskrifterna är att före och efter vård- och/eller omsorgsmoment ska händer 

desinfekteras. Om händer antas vara smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten före 

desinfektion. Dessutom ska händerna vara torra före desinfektionen. Under ett vård- och/eller 

omsorgsmoment med risk att komma i kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar 

användas. Skyddshandskarna ska bytas mellan varje vård- och/eller omsorgsmoment [15]. 

Byte av arbetskläder ska ske dagligen. Krav på arbetskläder är att ärmarna på arbetskläderna 

ska sluta ovanför armbågarna, arbetskläderna får endast användas på arbetsplatsen samt 

mellan olika stationer för arbetet. Arbetskläderna ska bytas då de blir förorenade. 

Plastförkläde, skyddsrock eller liknande skyddskläder ska användas under ett vård- och/eller 

omsorgsmoment vid risk för kontakt med kroppsvätskor och/eller annat biologiskt material. 

Byte av skyddskläder ska ske mellan varje patient [15].  

Klockor, smycken, bandage, förband och liknande får inte användas på händerna samt 

armarna under arbetstid. Nagellack, konstgjorda naglar samt liknande är inte acceptabelt 

dessutom ska naglarna vara korta [15].  
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Vårdhygieniska riktlinjer på universitetssjukhuset där observationerna tog plats 

Socialstyrelsens föreskrifter om de basala hygienrutinerna och de vårdhygieniska riktlinjerna 

som finns på universitetssjukhuset där observationerna tog plats upplyser om samma 

information. Skillnaden mellan dessa är att vårdhygieniska riktlinjerna på 

universitetssjukhuset beskriver punkterna som ingår i de basala hygienrutinerna i en mer 

detaljerad form. Den information som vårdriktlinjerna nämner är t.ex. att händer ska 

desinfekteras före och efter kontakt med patient samt före och efter användning av 

skyddshandskar. Att full effekt av handsprit uppnås genom att gnugga in spriten tills händerna 

blir torra. Att skyddshandskar inte ska desinfekteras och efter användning av 

skyddshandskarna ska de kastas direkt. Dessutom nämner riktlinjerna på universitetssjukhuset 

att naglarna ska vara fria från färgat nagellack och lösnaglar, för att det ökar risken för tillväxt 

av bakterier under naglarna då de kan dölja smuts [16]. 

De vårdhygieniska riktlinjerna nämner dessutom att långärmade arbetskläder inte ska bäras i 

samband med patientkontakt. Skyddskläder som plastförkläde eller skyddsrockar ska 

användas vid patientnära kontakt och i smutsigt eller vått arbete samt att engångs 

plastförkläden ska kastas direkt efter användning [16].  

Dessutom nämner vårdriktlinjerna på universitetssjukhuset att vårdpersonal med långt hår ska 

ha håret uppsatt för att håret inte ska hamna inom arbetsfältet. Vid användning av slöja ska 

den vara instoppad under arbetskläderna vid arbete samt att hårskydd dessutom ska användas 

på platser där sterila moment utförs [16]. 

Perifer venkateter (PVK)  
En PVK är en kateter som kan sättas in i en ven för att få tillgång till blodbanan. Insättning av 

PVK är ett vanligt ingrepp som görs inom sjukvården. Syftet med PVK är att tillföra vätska, 

näring, blodprodukter samt läkemedel. Användning av en kort och tunn PVK minskar risken 

för kemisk irritation samt tromboflebit. Vid injektion och anslutning av infusion ska 

desinfektion av PVK gällande trevägskranen eller motsvarande utföras med klorhexidinsprit 

om PVK är inlagt vid ett tidigare tillfälle. PVK ska spolas igenom med natriumkloridlösning 

(NaCl) innan samt efter avslutad injektion eller infusion. Därefter ska en ny steril 

luerlockpropp sättas [17]. Insättning av PVK ska dokumenteras enligt patientdatalagen 

(SFS2008:355) samt signeras i journal av vårdpersonalen som utfört insättningen av PVK [ 

17, 18]. 
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En PVK möjliggör för mikroorganismer att ta sig in i blodbanan. I samband med insättning av 

PVK kan komplikationer uppstå. Den vanligaste komplikationen som kan uppstå är 

tromboflebit. Symtom på tromboflebit är rodnad, ömhet, svullnad, värmeökning, smärta samt 

palpabel hårdnad i venen som infarten sitter i. Symtomen kan uppstå flera dygn efter att en 

PVK har tagits ur venen. Orsaken till att tromboflebit kan uppstå är p.g.a. flera faktorer. Dessa 

faktorer är t.ex. opassande val av storlek på PVK, tillförsel av kärlirriterande läkemedel eller 

lösning, opassande val av plats för punktion, bristfällig aseptik som t.ex. dålig handhygien 

samt otillräcklig desinfektion av patientens hud, otillräcklig fixation av PVK eller p.g.a. att 

PVK har varit i venen för länge [17, 18].   

Datortomografi (DT) 
Var femte undersökning som görs på röntgenkliniker är datortomografiundersökning (DT-

undersökning). Antalet DT-undersökningar som görs ökar ständigt. DT är en teknik som ger 

detaljrika bilder vilket underlättar för att ställa diagnos. En nackdel med DT är att det ger en 

högre stråldos till patienter till skillnad från exempelvis konventionell röntgen [19]. 

Undersökningar som utförs med DT kan vara med kontrastmedel, utan kontrastmedel samt 

med och utan kontrastmedel. Injektion av intravenöst kontrastmedel kan tillföras via en PVK, 

för att utreda en eller flera frågeställningar [20].                                                                                                                                                                 

 

Problemformulering 
VRI är ett problem inom hälso- och sjukvården som kostar samhället flera miljarder kronor 

årligen. Röntgenkliniken är en del av hälso- och sjukvården som möter ett stort antal 

patienter. De basala hygienrutinerna bör därför tillämpas av röntgenpersonalen då de kommer 

i direkt kontakt med både inneliggande och öppenvårdspatienter. Bakteriell kontaminering 

kan uppstå p.g.a. bristfällig tillämpning av basala hygienrutiner [21]. Smittspridning kan 

förebyggas genom att tillämpa basala hygienrutiner [1, 3, 4]. Bristfällig tillämpning av de 

basala hygienrutinerna på de röntgenkliniker där författarna till denna uppsats genomförde sin 

VFU har tidigare noterats. Det är utav detta intresse som en observationsstudie om 

tillämpning av de basala hygienrutinerna genomfördes.  

 

Syfte 
Syftet var att ta reda på om de basala hygienrutinerna följs av röntgensjuksköterskor i 

samband med datortomografiundersökning. 
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Metod   
Design  
En strukturerad observationsstudie genomfördes på ett universitetssjukhus. Strukturerad 

observationsstudie innebär att iakttagelser av individers beteende görs utifrån en färdig mall 

[21]. Val av punkter till observationen utgick från socialstyrelsens föreskrifter om basala 

hygienrutiner. Därefter jämfördes förskrifterna från socialstyrelsen med vårdhygieniska 

riktlinjer på universitetssjukhuset. Detta för att säkerställa att både socialstyrelsens föreskrifter 

om basala hygienrutiner samt vårdhygieniska riktlinjer på universitetssjukhuset ingick i 

observationsstudien. De vårdhygienriska riktlinjerna hade mer detaljerad information till 

skillnad från socialstyrelsens föreskrifter. Punkter som observerades var desinfektion av 

händer efter patientkontakt, desinfektion av händer innan påsättning samt efter avtagning av 

handskar, om handskar användes i samband med hantering av PVK, kontaminationsrisk i 

samband med PVK insättning samt desinfektion av material och apparatur som användes 

under undersökning. Dessutom observerades om de basala hygienrutinerna gällande naglar, 

hår samt arbetsklädsel följdes. Det som observerades gällande arbetskläder var om 

röntgensjuksköterskorna bar kortärmade arbetskläder samt om de bar engångsrockar eller 

tygrockar i samband med patientkontakt.  

Urval 
Anledningen till att röntgenmottagningen på ett universitetssjukhus valdes var på grund av 

dess geografiska position. Endast legitimerade röntgensjuksköterskor observerades. 

Observationen tog plats på två tidsbokade samt ett akut undersökningsrum för DT. Orsaken 

till att observationen endast gjordes vid DT-undersökningar var för att DT-undersökningar 

består av moment där röntgensjuksköterskorna genomför ett stort antal av undersökningar där 

de kommer i kontakt med patienter, kroppsvätskor, PVK (insättning eller redan insatt PVK) 

samt kontrastmedel. Undersökningar som observerades där patienter redan hade en PVK 

insatt från en annan vårdavdelning innan undersökningens gång inkluderades i observationen, 

då noterades röntgensjuksköterskans hantering av den befintliga PVK:n istället för om t.ex. 

handskar användes vid insättning.  De undersökningar som observerades var DT-

undersökningar med kontrast, utan kontrast samt med och utan kontrast.  

Totalt observerades 40 undersökningar, 25 var med kontrast, 12 utan kontrast samt tre med 

och utan kontrast. Antalet deltagande röntgensjuksköterskor var 22. Av de 22 

röntgensjuksköterskorna observerades 18 röntgensjuksköterskor under två undersökningar. 

De resterande fyra röntgensjuksköterskorna observerades endast under en undersökning. 

Observationerna genomfördes tillsammans. Antalet observationer per observatör var totalt 40. 
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Eftersom det var två observatörer som genomförde observationen tillsammans är det totala 

antalet observationer 80. Val av röntgensjuksköterskor utgick ifrån vilka som tjänstgjorde på 

de tre undersökningsrummen under tiden som observationerna genomfördes. 

Datainsamling 
En observationsmall utformades innan observationen påbörjades [bilaga 2]. 

Observationsmallen användes som underlag för registrering av rutiner. Observationen 

genomfördes tillsammans men noteringar under varje observation skedde enskilt. Dessa 

noteringar registrerades enskilt i observationsmall samt i form av egna fältanteckningar. 

Tillvägagångssätt 
Innan observationen genomfördes gavs ett godkännande från en av avdelningscheferna på 

röntgenmottagningen. Godkännandet för observation på röntgenmottagningen gavs i form av 

en skriftlig signatur på ett introduktionsbrev. Dessutom gavs muntlig information om 

observationsstudien till varje röntgensjuksköterska som tjänstgjorde i samband med 

observationens genomförande [bilaga 1]. Observationen tog plats under sammanlagt två och 

en halv vecka och vid olika tidpunkter.  

Röntgensjuksköterskorna informerades om att syftet till observationsstudien var att observera 

rutinerna i samband med DT-undersökningar. Därefter förklarades att observationsstudien var 

frivillig samt att deras identitet hanterades anonymt.  

Tjänstgörande röntgensjuksköterskor som är placerade på DT-undersökningsrum arbetar 

oftast i par. Endast röntgensjuksköterskan som hade ansvar för patienten vid varje enskild 

undersökning observerades. Påbörjade observationer där den observerade 

röntgensjuksköterskan inte fullgjorde undersökningen av anledningar som t.ex. svårstuckna 

patienter exkluderades ur observationsstudien.   

Patienten informerades inte om observationen då studien gick ut på att observera 

röntgensjuksköterskorna. Observationen gjordes från manöverrummet. En pilotstudie 

genomfördes inte innan själva observationen då det bl.a. var brist på tid.  

Författarna till denna uppsats definition på desinfektion av händer efter kontakt med patient är 

att röntgensjuksköterskorna bör/ska desinfektera sina händer med handdesinfektionsmedel 

direkt efter fysik kontakt med patient. Detta innebär att röntgensjuksköterskorna inte ska 

komma i kontakt med närliggande föremål, material etc. mellan den fysiska kontakten med 

patienterna och desinfektion av händer. Definitionen på desinfektion innan påsättning av 

handskar innebär att desinfektion av händerna sker innan påsättning av handskar. Detta 
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noterades som antalet gånger handskar användes samt antalet gånger röntgensjuksköterskorna 

desinfekterade sina händer innan påsättning av handskar. Exempelvis då handskar byttes 

mellan olika moment. Desinfektion av händerna efter avtagning av handskar definierades som 

att handdesinfektion skedde direkt efter avtagning av använda handskar. Detta noterades som 

ja eller nej, antalet gånger handskar användes samt antalet gånger desinfektion skedde. Då 

desinfektion av händerna inte skedde direkt noterades det som ”ja, men inte direkt” i 

observationsmallen samt anledning till varför den noteringen gjordes. Definitionen av om 

handskar användes i samband med PVK var att röntgensjuksköterskorna använde handskar i 

samband med insättning av PVK. Hantering av PVK som exempelvis borttagning och 

sammankoppling av PVK med kontrastslang noterades i punkten om kontaminationsrisk. 

Kontaminationsrisk i samband med PVK definieras som misstag som kan leda till bakteriell 

kontaminering i samband med insättning av PVK, injektion av kontrastmedel och borttagning 

av PVK. Under observationen noterades punkterna om naglar, hår och klädsel. Det som 

observerades var om naglarna var korta samt fria från konstgjort material och nagellack, om 

långt hår var uppsatt samt om de basala hygienrutinerna gällande arbetsklädsel följdes. 

Desinfektion av material som användes under undersökningen samt apparatur definieras som 

att all material som användes under undersökningen samt där röntgensjuksköterskan kommit i 

kontakt med apparaturen bör/ska desinfekteras med ytdesinfektion.  

Analys 
Sammanställning av de noteringar som registrerades under observationens gång skedde först 

enskilt per observatör. Därefter gjordes en gemensam sammanställning där författarna till 

denna uppsats jämförde noteringar från observationerna.  En tabell gjordes där alla noteringar 

sammanställdes gemensamt. Varje kategori/punkt som ingick i observationen [bilaga 2] 

sammanställdes en i taget i tabellen. Efteråt gjordes en kontroll av det gemensamma resultatet 

i tabellen. För att säkerställa att alla noteringar var sammanställda. Utifrån noteringarna som 

gjordes under observationerna var författarna till denna uppsats eniga om det sammanställda 

slutresultatet.  

 

Etiskt resonemang 
Informationen som gavs till röntgensjuksköterskorna angående observationsstudiens syfte 

kunde inte presenteras fullständigt då det skulle kunna ha påverkat röntgensjuksköterskornas 

arbetssätt och därmed påverkat resultatet. Som nämnts tidigare i metoden informerades 

röntgensjuksköterskorna endast om att syftet till observationen var att observera rutinerna i 
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samband med DT-undersökningar, vilket de basala hygienrutinerna egentligen är en del av. 

Den person som förutom författarna till denna uppsats visste om de specifika punkterna som 

skulle observeras på röntgenkliniken var avdelningschefen som gav författarna godkännandet 

till genomförande av observationerna. Poängen med att ge ut information inför ett projekt är 

att på ett kortfattat sätt beskriva allt det som en individ behöver känna till för att kunna besluta 

om medverkan. Denna information ska vara korrekt men inte för detaljrik för att det ska 

kunna vara lättbegripligt och inte överväldigande [23]. 

Frivillighet betonades vid tillfrågan om deltagande i observationsstudien. Vid all forskning 

ska frivillighet för deltagande i studier presenteras [12]. Samtyckeskrav innebär att alla 

deltagande individer har själva rätt till att bestämma om de vill delta eller inte [22]. Varje 

röntgensjuksköterska som tillfrågades om att medverka i denna observationsstudie valde att 

delta.  

Registrering av röntgensjuksköterskornas namn gjordes endast för att observatörerna skulle 

kunna undvika att observera varje enskild röntgensjuksköterska mer än vid två tillfällen. 

Namnen presenteras inte i resultatet för att deltagande röntgensjuksköterskor inte ska kunna 

identifieras [23] d.v.s. för att hålla identiteterna anonyma. Konfidentialitet innebär att känsliga 

uppgifter och/eller personuppgifter som möjliggör identifiering av deltagande personer ska 

skyddas [23, 24]. Konfidentialitet kan även beskrivas som en plikt att se till att människor har 

rättigheten till att deras privata uppgifter samt integritet ska bevaras. Detta innefattar att 

förvara all data på ett säkert sätt (d.v.s. förvara all data inlåst samt att vara observant vid 

användning av t.ex. USB och datasalar) för att det inte ska spridas till obehöriga samt att data 

ska redovisas på ett sätt som gör att det inte kan anknytas till en enskild person [23]. 

Dessutom ska all data samt uppgifter som är insamlade av vetenskapligt syfte endast användas 

för forskningssyftet enligt nyttjandekravet [25].  

Enligt Kjellström är det viktigt med etiska motiveringar i all form av forskning. Inom 

humanforskning anses studier kunna vara till nytta för individen, professionen och samhället. 

Om forskning inte är till nytta för individen måste det finnas någon nytta för professionen 

och/eller samhället [23].  

Tidigare erfarenhet som en observatör har med in i miljön som hon/han observerar kan 

innebära förförståelse, vilket i sin tur kan ha inverka på vad som registreras i studien. Den 

förförståelsen som observatören har med sig kan uppfattas som självklart för observatören 
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vilket kan leda till att det inte registreras. Därmed påverka även analys och tolkning av 

observationerna [26].  

 

Resultat  
Antalet observerade röntgensjuksköterskor samt antal observerade undersökningar 
Totalt observerades 22 röntgensjuksköterskor, 18 observerades två gånger och de resterande 

fyra observerades en gång. Antal undersökningar som observerades var totalt 40. Av dessa 40 

undersökningar var 25 med kontrast, 12 utan kontrast samt tre med och utan kontrast.  

Resultatet nedanför är en sammanställning från alla observationerna gjorda på de på 22 

röntgensjuksköterskorna som observerades.  

Desinfektion av händer efter kontakt med patient 
Under de 40 observerade undersökningarna kom de 22 röntgensjuksköterskorna i fysisk 

kontakt med patienterna vid 72 tillfällen sammanlagt.  

Av dessa 72 tillfällen desinfekterade röntgensjuksköterskorna sina händer vid 18 tillfällen (25 

%)[figur 1]. 

Desinfektion av händer innan påsättning samt efter avtagning av handskar 
Antalet tillfällen röntgensjuksköterskorna borde ha använt handskar var sammanlagt 35. 

Under åtta tillfällen var det inte aktuellt att använda handskar. Detta p.g.a. att 

röntgensjuksköterskorna vid dessa åtta tillfällen utförde undersökningar utan kontrast. Att 

desinfektion av händer innan påtagning samt efter avtagning av handskar inte var aktuellt 

beror på att röntgensjuksköterskorna inte kom i kontakt med patientens kroppsvätskor eller 

någon form av biologiskt material.   

72 

18
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20

40

60

80

Desinfektion av händer efter kontakt med patient av 
totalt 72 tillfällen

Totalt antal tillfällen Desinfektion av händer efter patientkontakt

Figur1: Antal gånger som de 22 röntgensjuksköterskorna desinfekterade händerna efter kontakt med patient.  



11 
 

 

Utav 35 tillfällen som handskar användes desinfekterades händerna innan påsättning av 

handskar totalt fyra gånger (11,4%). Efter avtagning av handskar desinfekterade 

röntgensjuksköterskorna händerna åtta av 35 gånger direkt efter avtagning av handskar (22,9 

% ). Vid sju av 35 tillfällen desinfekterade röntgensjuksköterskorna sina händer men inte 

direkt [figur 2], vilket innebar att röntgensjuksköterskorna t.ex. kommit i kontakt med ett 

dörrhandtag innan de desinfekterade händerna.   

Användning av handskar i samband med PVK 
Användning av handskar i samband med PVK som var insatt på röntgenkliniken samt på 

avdelning innan DT-undersökningen. 

 
Figur 3: Användning av handskar i samband med PVK som var satt på röntgenkliniken.   

Vid insättning av PVK på röntgenkliniken använde röntgensjuksköterskorna handskar totalt 

åtta av 11 gånger (72,7 %). Handskar användes vid sju av 11 tillfällen (63,7 %) i samband 

med borttagning av PVK, som patienterna fick på röntgenkliniken inför undersökningen. 
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Figur 2: Desinfektion av händer innan påsättning och efter avtagning av handskar. 
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Innan injektion av kontrastmedel (vid genomspolning samt sammankoppling av PVK med 

injektionssprutorna) användes handskar vid hantering av PVK som patienterna fick på 

röntgenkliniken vid åtta av 11 gånger (72,7 %). Efter kontrastinjektionen (vid borttagning av 

kontrastslang samt genomspolning av PVK) användes handskar i samband med PVK insatta 

på röntgenkliniken sju av 11 gånger (63,7 %) [figur 3]. 

 
Figur 4: Användning av handskar i samband med PVK som var satt på avdelning.  

För PVK insatta på avdelning, användes handskar totalt vid 11 av 18 tillfällen (61,1 %) i 

samband med hantering av PVK inför kontrastinjektion. Användning av handskar vid 

hantering av PVK efter kontrastinjektion var totalt 12 av 18 gånger (66,7 %). Dessutom togs 

en PVK som var insatt på avdelningen bort på röntgenkliniken efter undersökningen. 

Röntgensjuksköterskan som hade ansvar för denna undersökning tog bort PVK:n med 

handskar på [figur 4].  

Hår, naglar och kläder  
Utifrån de basala hygienrutinerna från socialstyrelsens föreskrifter samt vårdriktlinjer från 

universitetssjukhuset observerades röntgensjuksköterskornas tillämpning av de basala 

hygienrutinerna gällande hår, naglar och arbetskläder.  
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Av totalt 22 röntgensjuksköterskor var det 21 som tillämpade hygienrutiner gällande hår och 

naglar. En röntgensjuksköterska hade inte håret helt uppsatt vilket gjorde att håret hängde 

framför ansiktet på röntgensjuksköterskan. Dessutom var det en röntgensjuksköterska som 

hade nagellack på naglarna. Alla 22 röntgensjuksköterskorna följde de riktlinjer som finns 

gällande arbetskläder [figur 5], om de var kortärmade samt om de hade 

engångsrockar/tygrockar i samband med patientnära arbete.  

Kontaminationsrisk  
Under 25 av 28 undersökningar uppstod kontaminationsrisk vid hantering av PVK. Med 

kontaminationsrisk innebär det att t.ex. handskar inte har används vid insättning, borttagning 

av PVK eller borttagning av kontrastslang från PVK. Andra orsaker till kontaminationsrisk 

var att injektionsporten på PVK från avdelning inte desinfekterades innan kontrastslang från 

kontrastsprutorna kopplades till PVK, att punktionsstället inte lufttorkades efter desinfektion 

samt p.g.a. kontakt med desinfekterat punktionsställe med fingrar innan PVK insättning.  

Desinfektion av material, hjälpmedel samt apparatur  
Resultatet från observationsstudien visade att majoriteten av röntgensjuksköterskorna endast 

bytte engångspappret som fanns på britsen. Det var få som desinfekterade t.ex. kuddar och 

ytor som de eller patienten hade kommit i kontakt med. Andra områden som inte 

desinfekterades efter kontakt var droppställningen, apparaturen, centreringsknapparna på 

apparaturen, trycksprutan, arbetsstationen (tangentbordet, telefon, skärm till dator samt skärm 

till trycksprutaren), dörrhandtagen samt PVK-vagn.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Författarna till denna uppsats valde att utföra en observationsstudie för att ta reda på hur de 

basala hygienrutinerna följs av röntgensjuksköterskor. Sammanlagt observerades 22 

röntgensjuksköterskor men fyra av dessa observerades endast en gång tillskillnad från de 

resterade 18. Anledningen till att fyra av dessa röntgensjuksköterskor endast observerades 

under ett tillfälle var p.g.a. att de jobbade under andra tider än de tiderna som observationerna 

genomfördes. En annan anledning till detta var att det inte fanns mer tid till att försöka 

slutföra observationerna på dessa fyra röntgensjuksköterskor. Den bestämda tiden som var 

satt för observationsstudien före påbörjandet av observationerna förlängdes p.g.a. att det tog 

mer tid än förväntat. Delvis p.g.a. att påbörjade observationer var tvungna att avbrytas för att 

t.ex. en annan röntgensjuksköterska tog över efter den patientansvariga 
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röntgensjuksköterskan. Bytet berodde på olika orsaker som att ett arbetspass tog slut, 

patienten var svårstucken samt p.g.a. tidsbrist.  

Observationerna var inte fördelade utifrån kvinnliga och manliga röntgensjuksköterskor. 

Majoriteten av vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården är kvinnor. Fördelningen av 

kvinnliga och manliga röntgensjuksköterskor är på röntgenkliniker olika. På 

universitetssjukhuset där observationerna tog plats är fördelningen mellan kvinnliga och 

manliga röntgensjuksköterskor inte jämt fördelat. Resultat skulle ha kunnat bli annorlunda om 

det var fördelat mellan ett jämt antal kvinnliga och manliga röntgensjuksköterskor.  

Enligt Carlson ska forskare vara medvetna om att ens närvaro kan kännas som obehaglig eller 

påträngande för deltagarna eller andra i den miljö som observationen tar plats, vilket innebär 

att forskaren ansvarar för att be deltagarna att säga ifrån i situationer då det inte är lämpligt att 

observera [26]. Tydlig information gavs till deltagarna om att de har rätt till att avstå från att 

delta i studien samt att säga ifrån i situationer då det är olämpligt att observera. Dessutom 

valde författarna till denna uppsats att endast befinna sig i manöverrummet för att inte skapa 

en påträngande situation för patienterna samt för att kunna få en bättre helhetsbild av 

röntgensjuksköterskornas tillämpning av basala hygienrutiner under undersökningens gång. I 

vissa situationer uppfattades en känsla av att närvaron kändes påträngande för några av 

deltagarna.  

Författarna till denna uppsats valde att observera röntgensjuksköterskor endast under DT-

undersökningar. DT är en modalitet som har ett stort patientflöde. Detta medför en möjlighet 

till att genomföra ett större antal observationer under en kortare period, tillskillnad från andra 

modaliteter som t.ex. magnetisk resonanstomografi.  

Under observationen noterades punkter utifrån den mall som användes men även egna 

fältanteckningar vilket i efterhand har varit till stor hjälp vid resultatsammanställning. 

Observationer gjorda av en observatör riskerar alltid att utpekas för svagheter eller 

feltolkningar. Om forskning sker inom ens eget professionsområde ska observatören försöka 

övertala en person att vara med vid observationstillfällena [24]. Denna observationsstudie 

gjordes av två observatörer som dessutom är författarna till denna uppsats. Trots att egna 

fältanteckningar gjordes var författarna till denna uppsats eniga om resultatet. 

En strukturerad observationsstudie valdes att genomföras. Strukturerad observationsstudie 

består av en metod där systematiska observationer av individers beteende registreras. En 

viktig fördel med strukturerade observationer enligt Bryman är att denna typ av studie gör det 
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möjligt för observatörer att direkt observera beteenden till skillnad från surveyundersökningar 

där slutsatser måste dras utifrån deltagarnas svar. Dessutom finns det flera nackdelar med t.ex. 

surveyundersökningar som att deltagarna i undersökningen inte är helt ärliga med sina svar, 

vilket i detta fall inte kan ske då resultatet utgår från iakttagelser. Enligt Bryman är ett möjligt 

problem med observationsscheman att de ibland kräver ett visst mått av tolkning från 

observatörens sida [22]. Detta är något som har stötts på under observationsstudiens gång. Det 

var svårt att notera konkreta svar på punkterna som observerades. Det är i detta fall som egna 

fältanteckningar har underlättat sammanställning av resultat. Alla fältanteckningar som 

författarna till denna uppsats hade tillgång till, användes endast för denna uppsats. På sådant 

sätt kan information från observationerna inte spridas bland obehöriga eller användas för 

andra syften. Fältanteckningar förstördes efter sammanställningen av resultatet. Den 

information som kvarstår är det som står i tabellform. Individer kan inte identifieras utifrån 

informationen i tabellerna. Dessutom har ingen obehörig tillgång till detta material.  

Pilotstudier ska göras om möjligt före den egentliga studien. För att den egentliga studiens 

helhet ska bli bra [22]. En pilotstudie genomfördes inte innan den egentliga studien 

påbörjades. Anledningen till att en pilotstudie inte genomfördes var p.g.a. tidsbrist. Valet av 

att genomföra denna observationsstudie om tillämpning av de basala hygienrutinerna 

beslutades i fas med att examensarbetet skulle börja. Detta gjorde att det tog tid att komma 

igång med arbetet. Observationsstudier är en typ av metod som kräver förförståelse av vad 

som krävs för att genomföra en observationsstudie. Författarna till denna uppsats insåg detta 

under observationernas gång då de sökte sig till litteratur för mer kunskap om hur en 

observationsstudie bör genomföras.  Enligt Carlson är deltagande observationer en metod som 

är tidskrävande samt beroende av hur lyhörd och observant observatören är. 

Observationsstudier kräver även god samt lång planering [26]. Detta var författarna till denna 

uppsats medvetna om redan från påbörjandet av examensarbetet. Trots brist på tid samt all 

kunskap om detta område, fortsätta genomförandet av observationsstudien trots att en 

pilotstudie skulle ha gjorts före påbörjandet av observationer. En pilotstudie kunde ha 

underlättat formulering av punkter som valdes att observeras samt begränsning av punkterna.  

En fördel med att använda redan existerande frågor är att det går då att jämföra resultatet med 

tidigare forskning samt att se om eventuella skillnader finns. Hur formulering av frågor ska 

utformas kan tidigare forskning vara till hjälp, genom att se tidigare forskningsfrågor [22]. 

Redan existerande frågor har inte används i detta arbete. Punkterna som observerades valdes 

med hjälp av socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner. Därefter lästes gamla 
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examensarbeten samt de vårdhygieniska riktlinjerna från universitetssjukhuset, vilket 

resulterade i ett bestämmande att gå vidare med de redan valda punkterna till observationen. 

Författarna till denna uppsats noterade enskilt under observationens gång. Vid 

sammanställning av resultat var författarna till denna uppsats eniga om resultatet vilket 

innebär att varken analysen eller tolkningen av observationen var påverkad.   

 

Resultatdiskussion 
På röntgenkliniker sker många korta möten med patienter [27]. Röntgenpersonal kommer i 

direkt kontakt med både inneliggande patienter samt öppenvårdspatienter. Hygienkrav bör 

tillämpas av röntgenpersonal som en del av den dagliga rutinen. Bristande tillämpning av de 

basala hygienrutinerna leder till bakteriell kontaminering på röntgenkliniken, vilket utsätter 

både patient och personal för risk att drabbas av infektioner [21]. Det finns fall där patienter 

blivit drabbade av en VRI i samband med DT-undersökning vid injicering av kontrastmedel 

[28]. Enligt Bibbolino et al sker majoriteten av smittspridning genom kontakt, speciellt genom 

händerna på vårdpersonal. Ett effektivt sätt att förebygga smittspridning på röntgenkliniker är 

genom att tillämpa handhygien [29] som är en del av de basala hygienrutinerna. 

Desinfektion av händer efter kontakt med patient 
Vid flera tillfällen noterades det att de röntgensjuksköterskor som inte desinfekterade sina 

händer efter patientkontakt kunde kontaminera arbetsstationens utrustning samt apparaturen i 

undersökningsrummet genom att komma i direkt kontakt med dem. Detta resulterar i att 

arbetsmiljön både för de som inte desinfekterar samt de som desinfekterar sina händer blir 

utsatt för bakteriell kontaminering. Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner 

beskriver att händer ska desinfekteras före och efter ett vård- och/eller omsorgsmoment [15]. 

Händerna är den största och vanligaste smittkällan. Det räcker med att endast en av 

vårdpersonalen slarvar med sin handhygien för att smittspridning ska ske [4]. Dessutom 

beskriver vårdhygieniska riktlinjerna på universitetssjukhuset tydligt att desinfektion av 

händer bör ske före och efter kontakt med patient [16]. Bibbolino et al beskriver att 

majoriteten smittspridning sker särskilt via kontakt från vårdpersonalens händer samt att 

smittspridning kan effektivt förebyggas på röntgenkliniken genom att tillämpa handhygien 

[28]. World Health Organization (WHO) beskriver i sin broschyr om handhygien, vid vilka 

moment som handhygien bör tillämpas. Dessa moment är före kontakt med patienter, före en 

aseptisk uppgift, efter kontakt eller risk för kontakt av kroppsvätskor, efter patientkontakt 

samt efter kontakt med patientomgivning (t.ex. kontakt med patientsäng) [30].  
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Desinfektion av händer innan påsättning samt efter avtagning av handskar 
Socialstyrelsens föreskrifter beskriver tydligt att före och efter vård- och/eller 

omsorgsmoment ska händer desinfekteras [15]. Enligt vårdhygieniska riktlinjerna på 

universitetssjukhuset ska desinfektion ske både innan samt efter användning av handskar [16]. 

Resultatet visade att desinfektion av händer innan påtagning samt efter avtagning av handskar 

var bristfälliga. Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner ska tillämpas av all 

hälso- och sjukvårdspersonal. Dessutom har universitetssjukhuset sina egna vårdriktlinjer 

gällande basala hygienrutiner. Anledningen till varför röntgensjuksköterskorna inte 

desinfekterade händerna före samt efter användning av handskar enligt riktlinjerna är oklart. 

Möjliga orsaker som kan ha påverkat röntgensjuksköterskornas följsamhet av basala 

handhygien är t.ex. stressiga situationer, tidsbrist, tryck på röntgensjuksköterskan att reducera 

arbetslistan och vana att utföra moment på ett visst sätt. 

Genom god följsamhet av de basala hygienrutinerna kan patientsäkerhetsproblem som VRI 

reduceras. Enligt Yngström et al kan VRI reduceras genom utvärdering och bearbetning av 

basala hygienrutiner, utbildning av vårdpersonal samt närvaro av höggradig följsamhet av 

basala hygienrutiner. Yngström et al redovisar i sitt resultat att tillämpningen av de basala 

hygienrutinerna ökade från 72 % till 98 % efter genomfört projekt [31]. Detta påvisar att 

följsamheten i tillämpning av basala hygienrutiner kan förbättras, vilket i sin tur kan reducera 

bl.a. VRI.   

VRI är patientsäkerhetsproblem inom hälso- och sjukvården men även ett problem som 

drabbar hela samhället då det kostar flera miljarder kronor årligen att behandla. Antalet 

infektioner som orsakas kan reduceras genom relativt enkla åtgärder som att följa de riktlinjer 

som finns för att minska VRI samt de riktlinjerna om handhygien [1]. Resultatet till denna 

uppsats påvisar att de basala hygienrutinerna gällande handhygien inte följs enligt 

socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner men även de vårdriktlinjer som finns på 

universitetssjukhuset [se figur 1-4]. Bristfällig tillämpning av handhygien skadar inte enbart 

patienter utan även vårdpersonalen och hela samhället då det leder till konsekvenser som t.ex. 

förlängd vårdtid.  Detta gör att bl.a. samhällskostnaden för behandling av dessa patienter ökar.  

Användning av handskar i samband med PVK 
Vid hantering av PVK ska handskar användas då risk för kontakt med blod finns [17]. 

Resultatet visade att handskar inte användes varje gång vid insättning samt borttagning av 

PVK som patienterna fick på röntgenkliniken. Dessutom fanns ingen skillnad mellan 

resultatet om användning av handskar i samband med PVK innan och efter injicerat 
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kontrastmedel. Sjuksköterskor ska bidra till att förebygga VRI och ska därför tillämpa de 

basala hygienrutinerna i samband med skötsel av PVK [17].  

En tidigare studie gjord av Kristensen et al beskriver i studien att genom att använda handskar 

kunde 95 % av kontakt med patientens kroppsvätskor ha förhindrats om handskar användes 

[32]. I en annan studie gjord av Kristensen et al beskrivs det att genom att använda handskar 

skulle 98 % av kontakt med patientens blod förhindrats [33].  

Hår, naglar och kläder 
Majoriteten av de observerade röntgensjuksköterskorna följde de basala hygienrutinerna 

gällande hår. De som hade långt hår hade håret uppsatt. Enligt de basala hygienrutinerna ska 

naglar hållas korta, fria från konstgjort material samt från nagellack [15, 16]. Alla 

röntgensjuksköterskorna förutom en följde dessa hygienrutiner. Röntgensjuksköterskan som 

inte följde de hygienkraven använde nagellack.  

Smittspridning kan ske genom arbetskläder. Arbetskläderna i höjd med bröstet, magen samt 

längst nedre kanten på tröjan eller rockärmar är områden som kan bli förorenade. För att 

korrekt kunna desinfektera händerna ska arbetskläderna vara kortärmade. Arbetskläder ska 

även bytas dagligen samt då de blir förorenade [4]. Utifrån observationerna som gjordes till 

denna uppsats fanns följsamhet gällande arbetskläder. Den punkt som inte har observerats är 

om dagliga byten av arbetskläder har skett eller inte. Dagligt byte av arbetskläder är en del av 

de basala hygienrutinerna som bör tillämpas. Även de flesta som använde sig av korta 

engångsrockar med korta ärmar (vilket används som ett alternativ till tygrockar) samt korta 

tygrockar tog oftast av sig dem före kontakt med patient.  

Kontaminationsrisk 
En av de orsakerna till att kontaminationsrisk uppstod var p.g.a. att röntgensjuksköterskan inte 

använde handskar i samband med insättning av PVK. Handskar ska alltid användas vid 

insättning av PVK [17].  

Endast handhygien i sig ger inte alltid den eftersträvade renheten av händer eftersom att 

mikroorganismer fortfarande finns närvarande vid mer än 50 % av gångerna [34]. Eftersom 

att PVK är en direkt infart till blodbanan kan mikroorganismer ta sig in i blodbanan via PVK 

[17, 18]. Kaufman et al redovisar i sitt resultat att användning av handskar efter tillämpning 

handhygien före patientkontakt är associerat med färre infektioner i blodbanor [35]. Bristfällig 

tillämpning av basala hygienrutiner möjliggör för dessa mikroorganismer att ta sig in i 

blodbanan. 
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Risken för att drabbas av en blodburen smitta gäller framförallt vårdpersonal, men även 

patienter. Allt blod ska därför betraktas som potentiellt smittsamt [36]. Användning av 

handskar i samband med PVK är inte enbart för att skydda patienten utan även för att skydda 

personalen för eventuell smittrisk.  

Författarna till denna uppsats noterade även att desinfektion av injektionsport var bristfällig. 

Alla trevägskranar eller motsvarande ska alltid desinfekteras med klorhexidinsprit om PVK 

var insatt vid tidigare tillfälle [17]. Under observationens gång kom röntgensjuksköterskorna i 

kontakt med patienter med PVK som var insatta på annan vårdavdelning. Därför bör 

desinfektion av injektionsport ha skett.  

En annan orsak till att kontaminationsrisk uppstod var p.g.a. att desinfektion av 

punktionsstället var otillräckligt eller att desinfektionsmedlet inte hann lufttorka. Inför en 

insättning av PVK ska punktionsområdet desinfekteras rikligt med klorhexidinsprit. Det 

desinfekterade området ska motsvara storleken på förbandet som sätts vid fixering av PVK. 

Det desinfekterade området ska lufttorka. För att få optimal verkan på desinfektionsmedlet 

ska huden lufttorka upp till två minuter. Detta bidrar till en reducerad infektionsrisk. Efter 

desinfektion av punktionsområdet ska huden inte palperas [17].  

Desinfektion av material samt apparatur 
Vid sammanställning av desinfektion av material samt apparatur i resultatet var det svårt att 

redovisa exakta antal på hur många som desinfekterade material samt apparatur. En av 

orsakerna till detta var för att en annan röntgensjuksköterska än den som var ansvarig för 

patienten kunde komma in i undersökningsrummet och hjälpa den patientansvariga 

röntgensjuksköterskan med att städa och desinfektera efter föregående undersökning. En 

annan orsak till att det var svårt att redovisa det i resultatet var p.g.a. att den patientansvariga 

röntgensjuksköterskan desinfekterade material ofullständigt. Områden som inte 

desinfekterades efter avslutad undersökning var t.ex. centreringsknapparna på DT 

apparaturen. Droppställningen och PVK-vagnen var andra område som inte desinfekterades. 

På PVK-vagnen lades oftast endast en engångsduk ut på bordet. Trycksprutaren var ännu ett 

område som inte desinfekterades. Anledningen till att dessa delar tas upp i diskussionen är för 

att vid många tillfällen noterades det att röntgensjuksköterskorna med och utan handskar 

kunde komma i kontakt med dessa områden utan att desinfektera efter sig. Detta är en viktig 

punkt att tänka på då t.ex. kontakt med omgivningen i undersökningsrummet medför risk för 

bakteriell kontaminering till patient men även personal som befinner sig på röntgenkliniken.  



20 
 

Städning av vårdlokaler är viktigt för att bevara god hygienisk kvalité. Indirekt kontaktsmitta 

är ett sätt för smittspridning att ske. Virus och bakterier kan hamna på dammkorn och 

partiklar som ligger på föremål, möbler eller golvet. Om städning inte görs ordentligt kan 

smittämnen komma i kontakt med känsliga individer. Detta kan ske direkt eller indirekt och 

kan resultera i VRI som följd. Detta gäller även bl.a. att datorer, telefoner och möbler ska 

rengöras noggrant. All vårdpersonal har gemensamt ansvar för att städa alla patientnära 

områden [1].  

Arbetsstationen är en plats där röntgensjuksköterskorna kontaminerar då de efter 

patientkontakt, kontakt med kontaminerade ytor samt under undersökningens gång tar på ytor 

och apparatur med händerna. Författarna till denna uppsats noterade upprepad kontakt med 

arbetsstationen under undersökningens gång. Kontamineringen skedde via odesinfekterade 

händer samt händer med använda handskar på. Desinfektion av dessa ytor gjordes inte trots 

upprepad kontakt med ytorna under undersökningens gång samt efter avslutad undersökning.  

I sjukhusmiljön är det viktigt att reducera den transienta (tillfälliga) hudfloran från händerna 

före patientkontakt. Den tillfälliga hudfloran sitter ytligt på huden vilket gör att det kan 

reduceras genom handdesinfektion. I miljön finns det mikroorganismer överallt. Kontakt med 

transient hudflora sker genom kontakt med saker [7]. Detta är ett exempel på varför det är så 

viktigt att inte enbart tillämpa god handhygien utan även att tänk på arbetsmiljön. 

Röntgensjuksköterskor träffar många olika patienter med olika bakgrunder och 

sjukdomstillstånd. Under undersökningens gång kan kontakt med t.ex. olika kroppsvätskor 

uppstå. Att då inte desinfektera efter kontakt med ytor medför en risk för smittspridning samt 

bakteriell kontaminering av ytorna och omgivningen som röntgensjuksköterskorna befinner 

sig i.  

Åtgärder för att förbättra följsamhet av basala hygienrutiner  
Resultatet i denna uppsats påvisar att följsamheten inom vissa områden av de basala 

hygienrutinerna var bristfälliga. Den bakomliggande orsaken till varför de basala 

hygienrutinerna inte tillämpas enligt socialstyreselsens föreskrifter om basala hygienrutiner 

samt vårdriktlinjerna från universitetssjukhuset är oklar. För att få kunskap om den 

bakomliggande orsaken till den bristfälliga följsamheten behövs vidare utredning samt 

forskning genomföras. Genom att utreda den bakomliggande orsaken kan problemet med 

bristande tillämpning av de basala hygienrutinerna lösas samt bidra till en förbättring.  
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Konklusion  
Denna uppsats visar att det finns bristande tillämpning av de basala hygienrutinerna inom 

vissa områden som observerades, i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter om basala 

hygienrutiner samt vårdriktlinjerna på universitetssjukhuset. Tillämpning av handhygien 

visades vara bristfälligt vilket innebär att det finns utrymme för förbättring gällande 

tillämpning av handhygien som en del av de basala hygienrutinerna. Kontaminationsrisker i 

samband med PVK uppstod till följd av flera olika faktorer. Dessutom visade resultatet att 

desinfektion av hjälpmedel samt apparatur var ett område som var bristfälligt. 

Röntgensjuksköterskorna visade god tillämpning till de basala hygienrutinerna som finns 

gällande hår, naglar och klädsel.  
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Bilaga 2 
De specifika punkter som kollades på under observationen som gjordes. 
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