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Abstrakt 
Bakgrund: Både operationssjuksköterskor och kirurger har ett ansvar att förebygga 

vårdrelaterade infektioner och det lidande VRI orsakar patienten.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka operationssjuksköterskors samt kirurgers följsamhet 

till WHO’s riktlinjer i preoperativ handdesinfektion. 

Metod: Kvantitativ observationsstudie. Deltagarna observerades under utförandet av 

preoperativ handdesinfektion. Checklistan framarbetades utifrån WHO’s riktlinjer för 

preoperativ handdesinfektion. Data analyserades i SPSS. 

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan professionerna i följsamhet till WHO’s 

riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. Resultatet visade på bristande följsamhet i 

delmoment som inverkningstid för Hibiscrub®, applicering och inverkningstid för 

spritlösning.  

Konklusion: Endast 18 % av deltagarna hade full följsamhet till riktlinjerna. Utan full 

följsamhet i preoperativ handdesinfektion kan inte sterilitet eller patientsäkerhet bekräftas.  
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Introduktion 

Problemområde 

World Health Organization [WHO] presenterade år 2014 en rapport kring hur ökad global 

antibiotikaresistens kommer leda till stora konsekvenser för människors hälsa samt för 

sjukvårdens förmåga att behandla infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. 

Vårdrelaterade infektioner [VRI] orsakar stort lidande för de patienter som drabbas och enligt 

en journalgranskning från Sveriges kommuner och landsting [SKL] är en stor andel av VRI 

postoperativa (SKL, 2011). Där anges även att kostnaden för VRI årligen uppgår till 

miljardbelopp i de svenska landstingen. Enligt Struwe och Sjögren (2002) får så många som 

var tionde patient antibiotika postoperativt. Operationsteamet ska se till att vårdskador som 

går att undvika inte förekommer, detta då vårdskador kan innebära lidande i form av en 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall (SFS, 2010:659). Den viktigaste 

metoden för att förhindra infektioner och smittspridning är att tillämpa basala hygienrutiner. 

Brister i aseptik och handdesinfektion medför att smitta överförs från personal till patient 

(Hambraeus & Söderström, 2013). Handskar är en viktig del av de basala hygienrutinerna, 

men vid operation finns det risk för punktion av handskar vilket motiverar vikten av en 

noggrant utförd handdesinfektion. Preoperativ handdesinfektion skall reducera den transienta 

floran, reducera den residenta floran och motverka bakterieväxt på den handskförsedda 

handen under operationstiden (WHO, 2009b). Både operationssjuksköterskor och kirurger har 

ett ansvar att förebygga vårdrelaterade infektioner i samband med kirurgiska ingrepp (SFS, 

2010:659). Studier har dock visat att både operationssjuksköterskor och kirurger brister i 

utförandet av preoperativ handdesinfektion (Boyce & Pittet, 2002; Castella, Charrier, Di 

Legami, Pastorino, Farina, Argentero & Zotti, 2006; Larson, Aiello, Heilman, Lyle, 

Cronquist, Stahl & Della-Latta, 2001; Laurikainen et al., 2015; Swenne & Alexandrén, 2012; 

Umit, Sina, Ferhat, Yasemin, Meltem & Ozdemir, 2014).  Med hjälp av aktuell forskning har 

WHO arbetat fram riktlinjer för preoperativ handdesinfektion, riktlinjerna berör bland annat 

val av desinfektionsmedel, teknik och inverkningstid (WHO, 2009b). Preoperativ 

handdesinfektion är av vikt att studera då brister skulle kunna åtgärdas med skärpta rutiner 

och på så vis bespara patienter onödigt lidande, minska användandet av antibiotika samt 

minskade kostnader för landstingen (SFS, 1982:763).  
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Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Operationssjuksköterskan arbetar ständigt med att förebygga smitta och smittspridning. 

Arbetet med hygieniska och aseptiska principer ska förhindra att patienten drabbas av 

vårdrelaterad infektion med det lidande det innebär för denne (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska allt arbete inom hälso-och sjukvård utföras i enlighet med vetenskaplig evidens 

och beprövad erfarenhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att kontinuerligt bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En stor del av patientsäkerhetsarbetet är att samla in 

och analysera information om risker, och utifrån detta ska vårdgivaren sträva efter att 

eliminera eller begränsa dessa risker. Om det inte är möjligt att åtgärda riskerna direkt så ska 

en tidsplan skapas. 

World Health Organization  

WHO har ett nära samarbete med Förenta Nationerna för att hjälpa medlemsstaterna att 

säkerställa ett bättre hälsoutfall (World Health Organization, 2016c). WHO formar även 

forskningsagendan samt stimulerar produktion och spridning av kunskap (World Health 

Organization, 2016a). WHO menar att inget land eller vårdenhet har rätt att frånsäga sig 

problemet med vårdrelaterade infektioner. WHO arbetar med ett program avsett att förbättra 

handhygien och förebygga postoperativa infektioner, allt för att förbättra patientsäkerheten 

(World Health Organization, 2016b). Riktlinjer för preoperativ handdesinfektion är en av de 

många råd som WHO har arbetat fram och spridit kunskap om. Riktlinjerna berör bland annat 

val av desinfektionsmedel, teknik och inverkningstid (WHO, 2009b). Antingen ska 

preoperativ handdesinfektion utföras med antimikrobiell tvållösning, vatten och sterilt papper 

eller så utförs den med spritlösning på rena händer vilket, på grund av tvåltillverkarnas 

definition av smutsiga händer, nästan alltid kräver en tvätt med tvållösning och vatten först 

(WHO, 2009a).  
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Postoperativa infektioner 

Enligt Socialstyrelsen (2011a) är definitionen av VRI följande:  

Infektion som uppkommer hos en person under sluten vård eller till följ av åtgärd i form av 

diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som 

arbetar inom vård och omsorg och ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.  

Kirurgiska patienter är särskilt utsatta för VRI. Det kirurgiska ingreppet medför att hud och 

slemhinna, de naturliga försvarsbarriärerna mot mikroorganismer, bryts och patienterna 

riskerar postoperativa sårinfektioner (Hansen, Loraas & Brekken 2012). VRI är en av de 

vanligaste komplikationerna som drabbar sjukhusvårdande patienter och postoperativa 

infektioner står för den näst största andelen av vårdrelaterade infektioner (SKL, 2011). År 

1994 gjordes en mätning på Huddinge sjukhus som visade att 4500 patienter, motsvarande 

cirka 10 % av de inneliggande somatiska patienterna, under ett år drabbades av VRI med 

cirka fyrtio dödsfall och en kostnad av 65 miljoner kronor som följd (Nyström, 1997). Färska 

mätningar visar att vårdrelaterade infektioner fortfarande medför, förutom stort lidande för 

patienter, 750000 extra vårddagar per år till en kostnad för 6,5 miljarder kronor (SKL, 2014a). 

Goda hygienrutiner kan enligt Nyström (1997) förebygga upp till en tredjedel av VRI till en 

kostnad som ligger långt under infektionskostnaderna. Även SKL (2011) menar att den mest 

effektiva åtgärden för att förhindra VRI är goda rutiner kring hygien och aseptik. 

Följsamhet till hygienriktlinjer 

Det främsta syftet med korrekt utförd handhygien är att minska smittspridning, trots det finns 

det brister i utförandet. Enligt Voss och Widmer (1997) samt Larson och Killien (1982) är 

tidsbrist den största orsaken till att vårdpersonal inte följer riktlinjer för handhygien. I Larson 

och Killiens (1982) studie angavs förebyggande av smittspridning som vårdpersonalens 

främsta motivation till handtvätt. Studiens resultat visade en signifikant skillnad där läkarna 

tvättade händerna betydligt mer sällan än vad sjuksköterskorna gjorde. Creedon (2005) har 

genomfört en experimentell interventionsstudie som undersökte följsamhet till 

hygienriktlinjer hos läkare samt sjuksköterskor före och efter en intervention med utbildning 

på ämnet. Studiens resultat visade att tydliga riktlinjer, information och utbildning förbättrar 

handhygienen. Resultatet visade också att sjuksköterskorna hade en högre följsamhet till 

riktlinjerna än vad läkarna hade, både före och efter interventionen. Flera observationsstudier 

visar att det även finns brister i följsamhet i riktlinjer för preoperativ handdesinfektion hos 

operationspersonal. Det är framförallt tvätt- och inverkningstiden för desinfektionslösningarna 

som är för korta. Kirurger tenderar att tvätta och desinficera kortare tid i jämförelse med 
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operationssjuksköterskor.  (Umit et al., 2014; Castella, et al., 2006; Boyce & Pittet, 2002; 

Laurikainen et al., 2015; Larson, et al., 2001). En färsk observationsstudie från Finland 

undersökte följsamhet till WHO:s riktlinjer och fokuserade på kirurger och 

operationssjuksköterskor under utförande av preoperativ handdesinfektion. Resultatet visade 

att mediantiden för handdesinfektion med alkoholbaserad tvållösning var 1 minut och 50 

sekunder, med en spridning mellan 0-5 minuter för kirurger. För operationssjuksköterskorna 

var mediantiden 3 minuter och 25 sekunder med en spridning på 1 minut och 1 sekund till 8 

minuter och 15 sekunder. Hos nästan hälften av de som tvättade med tvållösning torkades 

händerna inte helt torra efter att ha sköljts i vatten och hos lika många hann inte desinficerade 

händer avdunsta innan påtagning av sterila handskar (Laurikainen et al., 2015). I en annan 

studie som också undersökt följsamheten till WHOs riktlinjer för preoperativ 

handdesinfektion visade resultatet att det var inverkningstiden för handdesinfektion som brast, 

för både kirurger och operationssjuksköterskor, kortast tid hade kirurgerna (Ezzat, Safdar & 

Ahmed, 2014). 

Preoperativ handdesinfektion  

Följande beskrivningar anger riktlinjer för preoperativ handdesinfektion enligt WHO (2009b). 

Oavsett desinfektionsmetod råder riktlinjer som korta och rena naglar, utan påbyggnader eller 

nagellack. Preoperativ handdesinfektion kan utföras med spritlösning eller antimikrobiell 

tvållösning. Vid desinfektion med spritlösning ska denna appliceras på ren och torr hud. I fall 

av smutsiga händer ska handdesinfektion föregås av tvätt med vanlig tvållösning och vatten. 

Enligt tvåltillverkare B. Braun Medical AB (u.å.) räknas händer som smutsiga efter bland 

annat långa pauser, toalettbesök och matintag. Tvätt med tvål och vatten bör enligt WHO 

(2009b) pågå mellan 40-60 sekunder. Huden ska efter noggrann tvålavsköljning torkas helt 

torr med rent papper och spritlösning appliceras därefter på händer och underarmar. Den 

aktiva, skrubbande delen med spritlösning ska enligt WHO (2009b) pågå 3 min, eller den tid 

som tillverkaren anger. I denna studie används 2 desinfektionslösningar. För Sterillium® 

gäller 1,5 minuters aktiv inarbetning (Paul Hartmann AG, n.d.) och för medlet 

Handdesinfektion rekommenderas 1 minut (Plum, 2006). Spritlösningen ska masseras in på 

hela den avsedda hudytan med riktning från fingerspets till armbåge tills händer och armar är 

torra. Spritlösningen ska appliceras i sådan mängd att huden blir ordentligt våt. 

Enligt WHO (2009b) ska inverkningstiden för antimikrobell tvållösning, i denna studie 

Hibiscrub®, vara totalt 6 minuter. Dessa 6 minuter ska fördelas genom två minuter aktiv 



5 

 

skrubb på handen följt av en minut aktiv skrubb på underarmen, proceduren upprepas sedan 

på den andra handen och armen. För Hibiscrub® krävs att preparatet masseras in på hela den 

avsedda hudytan med riktning från fingerspets till armbåge. Preparatet sköljes därefter av 

noggrant så att rinnriktning blir från fingerspets till armbåge. Händerna torkas slutligen helt 

torra med en steril pappersduk. Vid kontaminering krävs en extra minut skrubb med 

antimikrobiell tvållösning på det kontaminerade området. 

 

Forskning sker löpande runt om i världen på att jämföra olika desinfektionspreparat, dess 

effektivitet och användarvänlighet (Boyce & Pittet, 2002; Tanner, 2008). Enligt Tanner, 

Swarbrook och Stuart (2008) kan det vid jämförelse inte konstateras om det är 

alkoholbaserade desinfektionslösningar eller desinficerande tvållösningar som har bäst 

antiseptisk effekt. En avgörande faktor för bästa antiseptiska effekt är att preparaten används 

korrekt enligt framtagna riktlinjer (Tanner, 2008).  Det finns enligt Larson, Aiello, Heilman, 

Lyle, Cronquist, Stahl och Della-Latta (2001) en fördel med spritlösning jämfört med 

antimikrobiell tvål. Spritlösning kräver kortare inverkningstid och följsamheten visat sig vara 

bättre för dessa preparat. Enligt Boyce och Pittet (2002) samt Tanner, Blunsden och Fakis 

(2007) finns det faktorer som påverkar val av desinfektionsmedel och metod hos 

operationspersonal. Dessa anges bland annat vara graden av retning ett preparat utgör på 

huden, enkelheten och tiden utförandet kräver samt vanan till valt desinfektionspreparat. 

 

Operationspersonalens händer utgör en källa för spridning av mikroorganismer, vilka kan ge 

upphov till postoperativa infektioner. För att kunna arbeta aseptiskt och garantera sterilitet är 

det av vikt att preoperativ handdesinfektion utförs i enlighet med vetenskaplig evidens. 

Korrekt teknik i preoperativ handdesinfektion och användande av dubbla sterila handskar 

förebygger kontaminering av sterila material samt instrument, och inte minst det kirurgiska 

operationsområdet - patienten. Sterila handskar fungerar som en barriär mellan personal och 

patient vilket är angeläget då det aldrig går att eliminera mikroorganismer helt vid preoperativ 

handdesinfektion. Handskarna skyddar alltså patienten från personalens handflora men 

skyddar även personalen från patientens mikrober (Hansen et al. 2012).  

 

Ytterligare motiv till korrekt utförd handdesinfektion anges i Partecke, Goerdt, Langner, 

Jaeger, Assadian, Heidecke, Kramer och Huebners (2009) studie. De identifierade ett hinder i 

patientsäkerheten som var svår att förutse. I deras studie visade det sig förekomma 

perforationer i sterila handskar efter en tids användning. Perforationer relaterat till 
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användningstid uppmättes och det visade sig att 25 % av bärarna hade hål på handskarna efter 

150 minuters användning och resultatet var oberoende mellan kirurger och 

operationssjuksköterskor. Andra studier kring perforationer i handskar visade också att 

flertalet var helt ovetandes om att en perforation hade inträffat (Hübner, Goerdt, 

Stanislawskij, Assadian, Heidecke, Kramer & Partecke, 2010; Harnoß, Partecke, Heidecke, 

Hübner, Kramer & Assadian, 2010).  

 

Forskning har visat att det finns brister i preoperativ handdesinfektion. Det framgår att orsaker 

till bristerna är faktorer som okunskap till riktlinjer, stress och hög arbetsbelastning, men 

också bristen på vetenskapliga resultat som tydliggör vilken betydelse förbättrad handhygien 

kan ha relaterat till vårdrelaterade infektioner (Boyce & Pittet, 2002). I en studie kring 

följsamhet till hygienriktlinjer (Mackain-Bremner, Owens, Wylde, Bannister & Blom, 2008) 

presenterades att endast informationsuppslag på riktlinjer i preoperativ handdesinfektion inte 

signifikant förbättrade vårdpersonalens följsamhet. Boyce & Pittet, (2002) studerade 

forskning kring operationspersonal- och övrig vårdpersonals syn på handhygien och resultatet 

visade att det var viktigt att riktlinjer hölls uppdaterade och tillgängliga samt att utbildning 

och kunskap gav en bättre följsamhet. Följsamhet till rekommenderade handhygienmetoder 

bör ingå i en patientsäkerhetskultur där kvalitetsfaktorer samverkar för att uppnå ett 

gemensamt mål (Boyce & Pittet, 2002). Vidare forskning kring operationssjuksköterskor och 

kirurgers följsamhet i preoperativ handdesinfektion är efterfrågad.  

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka operationssjuksköterskors och kirurgers följsamhet till 

WHO’s riktlinjer för preoperativ handdesinfektion.  

Hypotes  

H₀: Det finns ingen skillnad mellan operationssjuksköterskor och kirurger i följsamhet till 

WHOs riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. 
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Metod  

Studien genomfördes som en kvantitativ observationsstudie. Metoden valdes eftersom 

studiens syfte var att observera följsamhet till riktlinjer. Enligt Polit och Beck (2010) är 

observationer en passande metod då människors beteende skall undersökas samt när det 

bedömts att de medverkande individerna inte förväntas kunna beskriva sitt beteende eller ge 

tillförlitliga svar. Även Haas och Larson (2007) menar att direkt observation, det vill säga 

beteendeobservation är en bra metod då rutiner för handhygien ska studeras. 

Urval  

Studiens urval bestod av 30 operationssjuksköterskor och 30 kirurger. Professionerna 

inkluderades då det i regel är dessa som står inom sterilt område under en operation. Studenter 

exkluderades ur studien då dessa inte ännu är legitimerade och därmed inte representativa för 

deras blivande professioner. Personal som var på väg att påbörja preoperativ handdesinfektion 

tillfrågades om de ville delta i studien. Urvalet av individerna till studien skedde 

slumpmässigt. Varje individ avsågs mätas endast en gång men kunde dock bli tillfrågad flera 

gånger då ingen registrering gjordes på vem som deltagit. 

Instrument  

Vid strukturerade observationsstudier rekommenderar Polit & Beck (2010) att en checklista 

används. Datainsamlingen genomfördes därför genom observation med samtidig användning 

av checklistor (Bilaga 1).  Checklistorna utformades från WHO’s (2009a; 2009b) riktlinjer för 

preoperativ handdesinfektion. Checklistorna utformades efter respektive metod och preparat i 

preoperativ handdesinfektion och för varje moment kryssades en ruta i, antingen utför eller 

utför ej. För att validera och testa instrumentet utfördes ett pilottest. Båda författarna bedömde 

då individuellt samma preoperativa handdesinfektion för att kunna bekräfta att checklistan 

användes och tolkades likvärdigt, samt att checklistan var komplett. Det bedömdes inte kräva 

några ändringar i checklistorna efter pilottestet. 

  

Det första momentet som dokumenterades i samtliga checklistor att smycken var avlägsnade 

och att naglar hölls korta utan påbyggnader eller nagellack. Nästkommande moment fick 

särskiljas i olika checklistor beroende på om individen valde att använda antimikrobiell 
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tvållösning eller spritlösning med föregående tvåltvätt. För samtliga preparat dokumenterades 

tid, noggrannhet, riktning, avdunstning eller torka torrt, samt åtgärd vid kontaminering. 

 

Preoperativ handdesinfektion med spritlösning skulle i vissa fall föregås av tvåltvätt. I 

checklistorna för spritlösning fanns därför tre moment för tvåltvätt, “Tvål, noggrannhet”, 

“Tvål, tid” och “Tvål, torr”. Tvätt med tvål och vatten skulle pågå mellan 40-60 sekunder för 

att få utför i momentet “Tvål, tid”. Huden ska efter noggrann avsköljning torkas helt torr med 

rent papper och spritlösning appliceras därefter på händer och underarmar. För att få utför i 

momentet “Sprit, tid” krävdes det att inverkningstiden följde riktlinjerna för respektive 

preparat, det vill säga 1,5 minuters för Sterillium® och 1 minut för medlet Handdesinfektion. I 

momenten “Sprit, riktning” och “Sprit, noggrannhet” krävdes det att lösningen masserades in 

på hela hudytan med riktning från fingerspets till armbåge tills händer och armar var torra. 

Spritlösningen skulle appliceras i sådan mängd att huden blev ordentligt våt.  Momentet 

“Sprit, avdunstning” innebar att spriten avdunstat ordentligt så att hudytan var torr vid steril 

påklädsel. I checklistan för sprittvätt fanns också ett moment som hette “Åtgärd 

kontaminering”. Eventuell kontaminering skulle korrigeras med en ny omgång spritlösning på 

det kontaminerade området. 

 

För den antimikrobiella tvållösningen, HiBiScrub®, dokumenterades inverkningstiden under 

momenten “Skrubb, totaltid” och “Skrubb, fördelning av tid”. För att få utför på dessa två 

moment krävdes det att inverkningstiden var totalt 6 minuter fördelat på två minuter aktiv 

skrubb på handen följt av en minut aktiv skrubb på underarmen, proceduren upprepas sedan 

på den andra handen och armen.  Vid observation av momentet “Skrubb, fördelning tid” 

avslutades registreringen direkt vid avvikelse från riktlinjerna och endast totaltiden mättes. 

Momenten “Skrubb, noggrannhet” och “Skrubb, riktning” innebar att varje fingersida, mellan 

fingrar, handflata, handrygg, handled och hela underarmen skrubbades. Riktningen på 

skrubben skulle vara från fingerspets mot armbåge. Efter detta ska den antimikrobiella 

tvållösningen sköljas av och då dokumenterades momenten “Skölj, noggrannhet” och “Skölj, 

riktning”, det vill säga att tvållösningen sköljdes av ordentligt och att rinnriktningen på vattnet 

gick från fingerspets till armbåge. Vid användning av antimikrobiell tvållösning skulle 

händerna torkas helt torra med en steril pappersduk, detta dokumenterades under momentet 

“Skölj, torr”. Vid kontaminering krävdes en extra minut skrubb med antimikrobiell 

tvållösning på det kontaminerade området. 
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Datainsamling 

Kontakt etablerades med verksamhetschefen för en operationsavdelning på ett stort sjukhus i 

södra Sverige för att få tillåtelse att genomföra studien där. Datainsamlingen skedde på en 

operationsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige och pågick under en vecka våren 2016. 

Innan datainsamlingen påbörjades erhöll potentiella deltagare information om studien och 

dess syfte. Operationssjuksköterskorna erhöll information via skriftligt uppslag (Bilaga 2) på 

avdelningen och gavs muntlig information på det dagliga, gemensamma morgonmötet. 

Kirurgerna erhöll samma skriftliga information via email dagarna innan datainsamlingen 

påbörjades. Varje observationstillfälle startades med en kort muntlig beskrivning av studien 

samt dess villkor. 

 

Observatörerna cirkulerade i korridorerna och identifierade på så vis preoperativa 

handdesinfektioner som påbörjades. För att undvika att deltagarna anpassade sitt beteende 

efter vad de trodde var önskvärt, delgavs individerna endast information om att studien avsåg 

att studera rutiner för preoperativ handdesinfektion, utan att specifikt ange WHO:s riktlinjer. 

Samtliga deltagare tillfrågades vilken metod samt vilket desinfektionspreparat de skulle 

använda så att rätt checklista brukades. Varje moment i den preoperativa handdesinfektionen 

fanns beskrivet i checklistan och under observationens gång kunde punkt för punkt bockas av 

som utför eller utför ej. Delvis utförda moment noterades som utför ej. Förtydliganden 

antecknades som fritext i kommentarsfälten. Tidtagningsur användes för att mäta tiderna. För 

en fullgjord observation av desinfektionen följdes individen visuellt via ett fönster i 

operationssalens dörr. Tidtagningen för inverkning av sprit avslutades då individen var synligt 

torr eller tog på sig den sterila klädseln. Vid fyra tillfällen förlorade observatörerna visuell 

kontakt i förtid och tidtagningen fick därför stoppas.  

Analys av data 

Vid analys av insamlad data användes statistikprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences [SPSS] version 20 (IBM SPSS Statistics 20, IBM, New York, US). 

Observationsstudien genererade både ordinal data i form av tider och nominal data i form av 

variablerna utför och utför ej. Resultatet anger deskriptiv statistik som för nominaldata 

presenteras i absoluta tal (n) och relativa frekvenser (%). Ett grafiskt test genomfördes på 

tiderna genom att göra ett histogram med en probability-kurva. Tiderna ansågs vara 

normalfördelade inom grupperna och medelvärde användes därför som centralmått. Resultatet 
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presenterades i medelvärde samt minimum- och maximumvärden med redovisad 

standardavvikelse. 

 

Följsamhet till WHOs riktlinjer i samtliga moment för respektive desinfektionsmetod 

identifierades och en jämförelse gjordes mellan de två professionerna med hjälp av Pearson’s 

Chi2 test samt Fisher´s exact test när värden mindre en fem förväntades. En analys gjordes 

med samma test där båda professionerna jämfördes i varje enskilt moment i riktlinjerna i 

preoperativ handdesinfektion. För att jämföra skillnader i de två olika professionernas 

medelvärden på desinfektionstiderna användes students t-test. P-värde beräknades för 

signifikansanalys av nollhypotesen. Signifikansnivån beslutades till α = 0,05. Om p >0,05 

föreligger inte tillräckligt med bevis för att förkasta nollhypotesen.  

Forskningsetiska avvägningar 

En ansökan skickades in till vårdvetenskapliga etiknämnden vid Lunds universitet innan 

kontakt etablerades med verksamhetschefen på den berörda avdelningen (Bilaga 3). I enlighet 

med Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer tillfrågades deltagarna i studien om 

muntligt samtycke innan observation och informerades om studiens syfte. De informerades 

även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under observationens gång 

kunde avbryta sin medverkan, detta utan några konsekvenser. I denna studie antecknades eller 

lagrades inga namn eller persondata, därför kan enskilda individer inte identifieras av 

utomstående. Data förvaras inlåst och kommer fullständigt förstöras efter studiens avslut. 

 

Då operationssjuksköterskor samt kirurger observerades i dess sätt att utföra preoperativ 

handdesinfektion utanför operationssalen har inga patienter varit involverade i studien. Ort, 

sjukhus, avdelning eller namn på de observerade har inte presenterats. Efter det att 

avdelningschefen på den berörda avdelningen hade godkänt att studien skulle genomföras där 

erhöll de ett informationsbrev med skriftlig information om datainsamlingen. Detta så att de i 

förväg kunde informera berörd personal på avdelningen. Datainsamlingen pågick under vecka 

nio år 2016. Eventuella skillnader i följsamheten till riktlinjer för preoperativ 

handdesinfektion mellan professionerna har undersökts. Egna värderingar i utförandet 

kommer inte att inkluderas. 
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Resultat 

Resultaten grundades av 60 observationer i preoperativ handdesinfektion på en 

operationsavdelning under totalt 40 timmar. Av 60 individer var det 15 (25 %) som använde 

HiBiScrub®, 1 (2 %) valde att desinficera med Handdesinfektion och 44 (73 %) valde att 

använda Sterillium®. Fördelningen av desinfektionsmedel bland professionerna kan ses i 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Fördelning av desinfektionsmedel inom professionerna. 

 HiBiscrub Handdesinfektion Sterillium 

Operationssjuksköterskor, n (%) 11 (18) 1 (2) 18 (30) 

Kirurger, n (%) 4 (7) 0 (0) 26 (43) 

Totalt, n (%) 15 (25) 1 (2) 44 (73) 

 

 

 

Full följsamhet till WHO’s riktlinjer 

Antalet individer med total följsamhet på samtliga moment i vardera desinfektionsmetod 

jämfördes mellan professionerna. Resultatet visade att 17 % av operationssjuksköterskorna 

och 20 % av kirurgerna hade full följsamhet till WHO´s riktlinjer (Tabell 2). Ingen statistisk 

signifikant skillnad förelåg mellan professionerna (p = 1,0). 

 

Tabell 2. Full följsamhet till WHO’s riktlinjer, oavsett metod, fördelat på profession.  

 Operationssjuksköterskor  Kirurger  

Utför, n (%) Utför ej, n (%)  Utför, n (%) Utför ej, n (%) P1 

Full följsamhet 
till riktlinjerna  

5 (17) 25 (83)  6 (20) 24 (80) 1,00 

1 Fisher´s exact test, two tailed 
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Delmoment i WHO´s riktlinjer 

Antalet utför för delmomenten jämfördes mellan professionerna för respektive preparat 

(Tabell 3). Alla individer (100 %) inom båda professionerna hade full följsamhet till de 

delmoment som berörde smycken och naglar. Två moment fick 0 % följsamhet hos båda 

professioner, nämligen “Skrubb, fördelning tid” och “Skrubb, totaltid” som båda berör 

inverkningstiden för desinfektionsmedlet HiBiScrub®. Ytterligare två andra moment hade låg 

följsamhet i båda professioner, nämligen “Sprit, tid” för Sterillium® och Handdesinfektion® 

och “Skölj, noggrannhet” för HiBiScrub®. Ingen signifikant skillnad kunde uppmätas när de 

två professionerna jämfördes i följsamhet i de olika delmomenten.  

 

Tabell 3. Följsamhet för vartdera delmoment i de olika metoderna, fördelat på profession.  

  Operationssjuksköterskor  Kirurger  

 Moment  
     ↓ 

Utför 
n (%)  

Utför ej 
n (%) 

Utför 
 n (%) 

Utför ej 
n (%) 

P1 

Sa
m

tl
ig

a 

m
e

to
d

e
r 

 Smycken   30 (100) 0 (0) 30 (100) 0 (0) 1,00 

Naglar 30 (100) 0 (0) 30 (100) 0 (0) 1,00 

Åtgärd kontaminering  0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) 1,00 

Tv
ål

 

Tvål, noggrannhet 16 (100) 0 (0) 23 (88) 3 (12) 0,28 

Tvål, tid  15 (94) 1 (6)  25 (96) 1 (4) 1,00 

Tvål, torr 16 (100) 0 (0) 21 (81) 5 (19) 0,14 

Sp
ri

t 

Sprit, tid 11 (58) 8 (42) 12 (46) 14 (54) 0,55 

Sprit, riktning  14 (74) 5 (26) 15 (58) 11 (42) 0,35 

Sprit, noggrannhet  14 (74) 5 (26) 17 (65) 9 (35) 0,75 

Sprit avdunstning  14 (74) 5 (26) 16 (62) 10 (38) 0,53 

H
iB

iS
cr

u
b

 

Skrubb, fördelning tid 0 (0) 11 (100) 0 (0) 4 (100) 1,00 

Skrubb, totaltid  0 (0) 11 (100) 0 (0) 4 (100) 1,00 

Skrubb, riktning 9 (82) 2 (18) 2 (50) 2 (50) 0,52 

Skrubb, noggrannhet  11 (100) 0 (0) 3 (75) 1 (25) 0,26 

Skölj, noggrannhet 6 (55) 5 (45) 2 (50) 2 (50) 1,00 

Skölj, riktning  10 (91) 1 (9) 3 (75) 1 (25) 0,99 

Skrubb, torrt  10 (91) 1 (9) 2 (50) 2 (50) 0,15 

1Fishers exact test 
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Inverkningstider för desinfektionsmedel 

Resultatet visade att båda professioners medelvärden för ”Tvål, tid” uppfyllde riktlinjerna 

(Tabell 4). Medelvärdet för operationssjuksköterskornas tvåltvätt var 2 min 30 s och 

kirurgernas medelvärde för momentet var 1 min 34 s (Tabell 4). Operationssjuksköterskornas 

tider för momentet varierade mellan 35 s och 4 min, kirurgernas tider varierade mellan 30s till 

3 min. I momentet tvåltvätt tvättade båda professionerna omsorgsfullt, i flera omgångar med 

tvål och vatten. Tiden för spritdesinfektion (Sterillium® och Handdesinfektion®) låg på 1 

minut och 35 sekunder i medelvärde för operationssjuksköterskor. Kirurgernas medelvärde 

låg på 1 min och 28 s. Kirurgerna stod i högre grad still och i stället för att massera in, så lät 

de desinfektionsmedlet dunsta under tiden de väntade på operationssjuksköterskans assistans 

med steril påklädning.  I HiBiScrub® -gruppen klarade ingen momentet ”Skrubb, totaltid”. 

Operationssjuksköterskor tvättade i genomsnitt 2 min och 53 s vilket innebär snitt 42 s längre 

än kirurgerna som hade ett medelvärde på 2 min och 11 s. Professionernas skillnader i 

medelvärde för desinfektionstid jämfördes med t-test (Tabell 4). En signifikant skillnad 

förelåg mellan professionerna i tiden för tvåltvätt.  

 

Tabell 4. Tiderna i minuter och sekunder för tvåltvätt samt desinfektionsmedel.  

 Operationssjuksköterska Kirurg P1 

Tid, tvål n 16 26  
Medelvärde 2 min 30 s 1 min 34 s <0,001 
SD ± 56 s ± 47 s  
Min 35 s 30 s  
Max 4 min  3 min  

Tid, sprit n 19 26  
Medelvärde 1 min 35 s 1 min 28 s 0,61 
SD ± 42 s ± 37 s  
Min 20 s 17 s  
Max 2 min 50 s 3 min 20 s  

  
HiBiScrub 

n 11 4  
Medelvärde 2 min 53 s 2 min 11 s 0,20 
SD ± 48 s ± 70 s  
Min 1 min 52 s 56 s  
Max 4 min 50 s 3 min 39 s  

1 T-test 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fördelar med strukturerade observationsstudier är att specifika beteenden kan fångas upp och 

beskrivas.  Hur preoperativ handdesinfektion utfördes var ämnat att observeras i sin naturliga 

miljö utan påverkan av författarna. Kunskap kring varför individen gjorde på ett visst sätt 

begränsades i denna studie då intervjuer eller enkäter i sådana fall varit lämpligare (Polit & 

Beck, 2010). En styrka med studien var att deltagarna valdes slumpmässigt, lika stor andel 

från vardera profession kom att ingå samt att urvalet var relevant mot studiens syfte. 

Deltagarna hade lika stor chans att bli utvalda så länge de föll under kriterierna för att vara 

legitimerad kirurg eller operationssjuksköterska. Det gick inte att säkerställa att varje individ 

endast mätts en gång då checklistorna var utformade på ett vis så att det inte skulle gå att 

identifiera deltagarna. I de fall då deltagarna uppgav att de redan observerats kunde 

observatören välja att avstå. En styrka med studien var att det inte blev något bortfall. 

 

Enligt Polit & Beck (2010) utförs strukturerade observationer vanligen genom att klassificera 

skeenden i olika domäner. I denna studie innebar detta att WHO´s riktlinjer för preoperativ 

handdesinfektion strukturerades i beteenden som sedan utgjorde moment i checklistorna. 

Instrumentet var således konstruerat så att det endast skulle mäta de beteenden som utsetts 

som relevanta för studiens syfte. Momenten med tillhörande definitioner utformades stringent 

efter WHO´s riktlinjer utan influens av författarnas egna värderingar. Instrumentet 

pilottestades innan observationernas start. Pilottestet kunde bekräfta att instrumentet var 

användbart samt att användning och bedömning utfördes på likvärdigt sätt. Polit & Beck, 

(2010) menar att en bedömning av ett beteende är subjektiv och därför kan beteenden i 

desinfektionsteknik ha tolkats olika. En fördel med instrumentet var utrymmet i 

kommentarsfältet som gav observatören möjlighet att förklara och förtydliga enstaka 

tolkningar av ett beteende. Det ses som en nackdel för studiens tidsresultat att vid tillfällen då 

observatören förlorade visuell kontakt och den observerade personen försvann ur 

observatörens synfält fick tiduret stoppas i förtid. Detta händelseförlopp kunde aldrig 

förhindras av observatörerna eftersom de inte hade för avsikt att påverka beteendets naturliga 

skeende. Momentet avdunstning innebar svårigheter i bedömningen eftersom det inte med 
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säkerhet gick att avgöra huruvida huden var helt torr. Bedömningen gjordes att om inte 

individen var synligt blöt så ansågs huden vara torr. Observatörernas roll var passiv, 

utförandet av den preoperativa handdesinfektionen skulle ha ett naturligt genomförande utan 

författarens inverkan. Deltagarna fick aldrig se checklistorna och all tidtagning gjordes 

diskret. Bias undveks genom att informationen till deltagarna anpassades och begränsades så 

att deltagarna inte kunde anpassa sitt beteende efter vad de trodde var önskvärt (Polit & Beck, 

2010). Den information som delgavs var att studien avsåg studera rutiner kring preoperativ 

handdesinfektion. Det gick inte att undgå att deltagarna i någon mån skulle påverkas av att de 

var observerade.  

 

För denna studie hade ett större urval minskat risken för typ II-fel. Typ II- fel innebär en risk 

att acceptera H0 fastän H0 är falsk. Fler observationer och en längre observationstid hade 

kunnat undvika typ II-fel (Ejlertsson, 2012). Fisher´s exact ansågs som lämpligt test för 

hypotesprövning eftersom värden mindre en fem förväntades (Polit & Beck, 2010). T-test 

användes då förhållandet mellan två grupper jämfördes med variabeln tid - medelvärde.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att ingen signifikant skillnad förelåg mellan de två 

professionernas totala följsamhet till WHO’s riktlinjer för preoperativ handdesinfektion, 

vilket innebar att nollhypotesen bevaras. Två av momenten i checklistorna fick 100 % 

följsamhet hos båda professioner, nämligen borttagning av smycken och korta, rena naglar 

utan nagellack eller påbyggnader. Allmänna krav i svensk sjukvård, som över lång tid 

förbjudit smycken och lösnaglar i sjukvården kan eventuellt förklara att följsamheten var 100 

% för dessa moment. SKL (2014b) uppger att inget annat land utför så omfattande 

punktprevalensmätningar som Sverige för att öka patientsäkerheten inom slutenvården. Sedan 

mätningarna av basala hygienrutiner startade har följsamheten till riktlinjerna setts öka. I en 

omfattande studie från SKL (2014b), där landstingen studerades och jämfördes, visade 

resultatet att en utav framgångsfaktorerna för minskad förekomst av VRI var att 

hygienriktlinjer ansågs som självklara hos personalen. Mätningar på följsamhet i preoperativ 

handdesinfektion ingår inte i mätningar av basala hygienrutiner. Avsaknad av smycken och 

korta naglar ingår dock i basala hygienrutiner och resultatet kan ses som positivt ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv då risken för skada och lidande för patienten minskar. 
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Medelvärdet för “Tvåltvätt, tid” visade att båda proffessioner tenderade att tvätta sig med tvål 

och vatten längre tid än de 40-60s WHO anger är nödvändiga för att avlägsna smuts och fett. I 

checklistans kommentarsfält gjordes anteckningar om att individerna observerades tvätta med 

tvål och vatten i flera omgångar. Upp till sex stycken tvålomgångar, inkluderat skölj, 

registrerades under en och samma procedur i preoperativ handdesinfektion. Det går inte med 

denna studie svara på om det bara finns en tradition i noggrann tvåltvätt, eller om det saknas 

kunskaper på den negativa inverkan ihärdigt tvåltvättande kan ha på huden och hur lång tid 

momentet bör pågå. Kramer, Hübner, Below, Heidecke och Assadian (2008) samt Boyce och 

Pittet (2002) menar att tvåltvättens fördelar är tveksamma, på grund av dess låga inverkan på 

mängden resident flora på händerna. Enligt Kramer et al. (2008) kan effekten av sprittvätten 

till och med förbättras genom att utelämna den föregående tvåltvätten. Boyce och Pittet 

(2002) menar dock att handdesinfektion med spritlösning inte är lämpligt om händerna är 

smutsiga och därför är en föregående tvåltvätt motiverad. Generellt syntes en trend i 

urvalsgruppen att lägga mer fokus och tid på tvåltvätten än på sprittvätten. Momentet ”Tvål, 

tid” resulterade i denna studies enda signifikanta skillnad mellan yrkeskategorierna. 

Momentet “Sprit, tid” hade medeltider strax över och strax under den inverkningstid som 

sprittillverkarna angav. Trots att inga signifikanta skillnader förelåg mellan professionerna i 

delmomenten för desinfektionsmetoderna så var det ändå en procentuellt större andel av 

operationssjuksköterskorna som utförde delmomenten korrekt jämfört med kirurgerna. 

Kirurgerna hade endast procentuellt högre följsamhet i ett delmoment nämligen, “Tvål, tid”. 

Detta kan jämföras med Laurikainens et al. (2015) studie där resultatet visade statistiskt 

signifikanta skillnader mellan sjuksköterskors och kirurgers följsamhet. Sjuksköterskorna 

hade högre följsamhet än kirurger till tid för sprittvätt, att huden torkades torr efter tvåltvätt 

samt att spritlösningen dunstade helt innan steril påklädning.  

 

Resultatet identifierade moment där preoperativ handdesinfektion brast. Bland samtliga 

operationssjuksköterskor kunde det observeras att spritlösning applicerades på väl avtorkad 

hud. Detta resultat ses som positivt då risken för VRI minskas genom att spritlösningen 

appliceras på torra händer för att helt kunna avlägsna mikroorganismer (WHO, 2009b). Bland 

kirurgerna observerades dock 19 % fortfarande vara blöta vid applicering av spritlösning. 

Utifrån patientsäkerhetslagen är operationssjuksköterskor och kirurger skyldiga att vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas utav vårdskador (SFS 2010:659). 

Preoperativ handdesinfektion skall utföras enligt rådande riktlinjer för att säkra att patienter 

inte utsätts för VRI. I de moment som ingår i preoperativ handdesinfektion kan ingen del 
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anses mer viktig än den andra, men för att säkra en hög patientsäkerhet måste samtliga 

moment utföras korrekt på evidensbaserad basis. Andra observerade moment som 

registrerades i kommentarsfälten var “Sprit, riktning”, “Sprit, noggrannhet” och “Sprit, 

avdunstning”. I kommentarerna noterades att sprit togs i för liten mängd, det vill säga att 

individen inte blev synligt blöt. Det observerades även att lösningen inte alltid nådde hela den 

avsedda hudytan samt att desinfektionsmedlet inte masserades in så som riktlinjerna angav. 

Flera deltagare observerades vifta med armarna istället för att aktivt massera spritlösningen 

till den dunstat. Vissa deltagare observerades också ta på steril klädsel när huden fortfarande 

var fuktig. Av operationssjuksköterskorna var det 26 % jämfört med kirurgernas 38 % som 

tog på sig steril klädsel och handskar innan spritlösningen hade avdunstat. Enligt Söderström 

och Gustafsson (2016) kan personalens hudflora vandra genom en fuktig operationsrock och 

på så vis kontaminera operationssåret, detta motiverar då att huden ska vara helt torr innan 

steril påklädning. 

 

Ingen av deltagarna i studien uppfyllde WHO´s riktlinjer för preoperativ handdesinfektion 

med HiBiScrub®. I WHOs (2009b) riktlinjer för sprittvätt hänvisas det till 

produkttillverkarens rekommenderade inverkningstider, men i riktlinjerna för den 

antimikrobiella tvålen är WHO dock tydliga med att inverkningstiden ska vara 6 minuter. 

Tillverkarna av HiBiScrub®, Mölnlycke Health Care (2013), anger att en total skrubbtid på 3 

minuter räcker för preoperativ handdesinfektion.  Denna studies syfte var enbart att mäta 

följsamhet gentemot WHO´s riktlinjer, motsägelserna mellan WHO (2009b) och Mölnlycke 

Health Care´s (2013) instruktioner bör ändå synliggöras. På platsen för studiens 

genomförande fanns produkttillverkarens instruktioner angivna. Detta kan anses som en 

förklaring till att ingen nådde upp till WHO´s riktlinjer för inverkningstid. På avdelningen 

uppmärksammades föråldrade skriftliga riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. 

Riktlinjerna var från år 2001 och från en annan tillverkare än de som representerade 

avdelningens produkter. Mackain-Bremner et al. (2008) menar att skriftliga instruktioner i sin 

ensamhet inte har någon förbättrande inverkan på följsamhet till hygienriktlinjer. Laurikainen 

et al. (2015) gjorde i sin studie två separata omgångar med observationer, med en informativ 

intervention mellan observationerna. Resultaten visade att följsamheten till riktlinjerna 

förbättrades efter interventionen. Enligt Socialstyrelsen (2011b) och Svensk 

sjuksköterskeförening (2014)  är en grundregel inom hälso- och sjuvården “Principen att inte 

skada”. Detta innebär bland annat att varje individ ska sträva efter att förbygga och förhindra 

skada samt minimera lidande. Följsamheten på momenten blev inte de förväntade i denna 
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studie, med anledning av att det vid tvättfaten fanns skriftliga instruktioner som skulle 

fullföljas innan personalen gick in på operationssalen. 

Konklusion och implikationer 

Studiens resultat visade att ingen signifikant skillnad förelåg mellan de två professionernas 

följsamhet till WHO’s riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. Däremot visade det sig att, 

oavsett profession, så brister följsamheten i flera av delmomenten, bland annat inverkningstid 

för Hibiscrub®, inverkningstid för sprit samt noggrannhet vid sköljning av händer. För att 

kunna bekräfta steriliteten och säkra en hög patientsäkerhet måste all sterilklädd personal på 

salen ha genomfört samtliga moment i den preoperativa handdesinfektionen korrekt på 

evidensbaserad basis. Det är därför av stor vikt att all personal är uppdaterade kring rutiner 

och riktlinjer för preoperativ handdesinfektion samt medvetna om konsekvenserna det kan få 

för patienten om riktlinjerna inte följs.  
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    Bilaga 1 (3) 

Hibiscrub kutan lösning 40mg/ml + vatten 

Profession: Operationssjuksköterska 

 

Kirurg 

Handdesinfektion inför procedur: Dukning Stå i sår 

Klockslag:   

 

 Moment Utför  Utför ej Tid 

1. Smycken     

Naglar   

2. Skrubb, Fördelning av tid    

Skrubb, Noggrannhet    

Skrubb, Riktning   

Skrubb, Totaltiden    

3. Skölj, Noggrannhet     

Skölj, Riktning   

4. Torka torrt    

5.  Åtgärd vid kontaminering   

 

Kommentarer:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Definitioner av momenten  

Moment 1 = Ta av smycken, naglar hålls korta (har man inget räknas det som utfört) 

Moment 2 = Totalt 6 min (2 min på ena handen + 1 min på ena armen + 2 min på andra 

handen + 1 min på andra armen). Riktningen ska vara från fingerspets till armbåge. Varje 

fingersida, mellan fingrar, handflata + handrygg, handled och runt om hela underarmen. 

Moment 3 = Riktning på skölj, från fingerspets till armbåge 

Moment 4 = Använder sterilt papper 

Moment 5 = Om individen kontaminerar händerna under handdesinfektionen genom att 

exempelvis råka röra kranen så ska detta åtgärdas med en extra minut skrubb på det 

kontaminerade området. 
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(Tvållösning) samt Handsprit 85 % + 0,5 % Klorhexidin 

Profession: Operationssjuksköterska 

 

Kirurg 

Handdesinfektion inför procedur: Dukning Stå i sår 

Klockslag:   

 

 Moment Utför Utför ej Tid 

1. Smycken     

Naglar   

2. Ev tvåltvätt, Noggrannhet   

Ev tvåltvätt, Tid    

Ev tvåltvätt, Torrt    

3. Skrubb med sprit, Tid    

Skrubb med sprit, Riktning    

Skrubb med sprit, Noggrannhet   

4. Avdunstning    

5.  Åtgärd vid kontaminering   

 

Kommentarer:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Definitioner av momenten  

Moment 1 = Ta av smycken, naglar hålls korta (har man inget räknas det som utfört) 

Moment 2 = Om händer är synligt smutsiga så ska sprittvätten föregås av handtvätt med tvål 

och vatten. Händer räknas som smutsiga efter lång paus, toalettbesök, mat- och dryckesintag. 

Hela ytan som ska tvåltvättas. En vanlig tvåltvätt bör enligt WHO ta 40-60 sekunder. 

Moment 3 = Riklig mängd sprit (minst 15 ml). Riktningen ska vara från fingerspets till 

armbåge. Varje fingersida, mellan fingrar, handflata + handrygg, handled och runt om hela 

underarmen. Hela ytan måste vara blöt hela tiden, det ska masseras tills det är torrt och enligt 

tillverkaren ska man massera in i minst 1 min 

Moment 4 = Spriten måste avdunsta helt innan man klär sig sterilt 

Moment 5 = Om individen kontaminerar händerna under handdesinfektionen genom att 

exempelvis råka röra kranen så ska detta åtgärdas med en extra minut skrubb på det 

kontaminerade området. 
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(Tvållösning) samt Sprit, Sterillium® 

Profession: Operationssjuksköterska 

 

Kirurg 

Handdesinfektion inför procedur: Dukning Stå i sår 

Klockslag:   

 

 Moment Utför Utför ej Tid 

1. Smycken     

Naglar   

2. Ev tvåltvätt, Noggrannhet   

Ev tvåltvätt, Tid    

Ev tvåltvätt, Torrt    

3. Skrubb med sprit, Tid    

Skrubb med sprit, Riktning    

Skrubb med sprit, Noggrannhet   

4. Avdunstning    

5.  Åtgärd vid kontaminering   

 

Kommentarer:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Definitioner av momenten  

Moment 1 = Ta av smycken, naglar hålls korta (har man inget räknas det som utfört) 

Moment 2 = Om händer är synligt smutsiga så ska sprittvätten föregås av handtvätt med tvål 

och vatten. Händer räknas som smutsiga efter lång paus, toalettbesök, mat- och dryckesintag. 

Hela ytan som ska tvåltvättas. En vanlig tvåltvätt bör enligt WHO ta 40-60 sekunder 

Moment 3 = Riklig mängd sprit (minst 15 ml). Riktningen ska vara från fingerspets till 

armbåge. Varje fingersida, mellan fingrar, handflata + handrygg, handled och runt om hela 

underarmen. Hela ytan måste vara blöt hela tiden, det ska masseras tills det är torrt och enligt 

tillverkaren ska man massera in i minst 1,5 min 

Moment 4 = Spriten måste avdunsta helt innan man klär sig sterilt  

Moment 5 = Om individen kontaminerar händerna under handdesinfektionen genom att 

exempelvis råka röra kranen så ska detta åtgärdas med en extra minut skrubb på det 

kontaminerade området. 
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Bilaga 2 (1) 
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Bilaga 3 (3) 
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