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Abstrakt
Bakgrund: Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en typ av resistent bakterie
och är idag ett globalt hot. Denna bakterie smittar via indirekt kontaktsmitta, vilket innebär
via kläder, händer eller kontaminerad utrustning. MRSA orsakar förlängda vårdtider, ökade
kostnader för samhället samt mänskligt lidande. För att inte sprida denna bakterie vidare
krävs god följsamhet till hygienrutiner. Det är sjuksköterskans ansvar att tillämpa de
hygienrutiner som finns angående resistenta bakterier. Syfte: Belysa sjuksköterskans
följsamhet av hygienrutiner gällande MRSA. Metod: För att undersöka detta gjordes en
litteraturöversikt genom artikelsökningar i PubMed och Cinahl. Analysen av de 12
originalartiklarna utgick från Friberg (2014). Resultat: Sjuksköterskors följsamhet till
hygienrutiner visade sig generellt vara låg. Följsamheten till handhygiensutförande
påverkades av miljöfaktorer, kunskapsbristen om MRSA, samt bristen på utbildning på
arbetsplatsen. Diskussion: Utbildning på arbetstid hade en god effekt och bidrog till en ökad
följsamhet till handhygiensrutiner gällande MRSA. Sjuksköterskor som vårdat patienter med
känd MRSA hade betydligt bättre kunskap om bakterien samt vikten av god handhygien.
Slutsats: Det framkom att sjuksköterskornas följsamhet till hygienrutiner gällande MRSA
var låg, liksom deras kunskap. Återkommande påminnelser om vikten av god handhygien
var effektivt för ökad följsamhet till hygienrutiner, det minskade risken för att smitta och
smittas.
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Introduktion
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Meticillinresistenta Staphylococcus aureus(MRSA) ett stort globalt hot. Sveriges kommuner och Landsting (SKL, 2017) redovisar att
mellan 2015 och 2016 stega antalet MRSA smittade personer med 520 fall. WHO och SKL har
gjort ett samarbete för att förbättra handhygienen inom vården. ”Rena händer i vården” är
en litteratursammansättning som visar på hur god handhygien kan minska spridningen av
multiresistenta bakterier. Instruktioner och riktlinjer se bilaga 1, 2 och 3.

Bakgrund
Den genetiska bakgrunden till resistens
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en typ av resistent bakterie. Med
resistent bakterie menas att det har skett en förändring i bakteriens DNA, som gör att
bakterien kan stå emot antibiotikum. Det finns fyra olika sätt för bakterien att förändra sitt
DNA genom mutation, transformation, transduktion och konjugation. Således kan bakterien
bli resistent eller okänslig mot ett eller flera sorters antibiotikum. År 2000 blev det
anmälningspliktigt för ansvarig läkare att rapportera bärarskap av MRSA (Melhus 2015, s.
380–385).

Smittspridning
MRSA smittas via indirekt kontaktsmitta, med detta menas att smittan överförs från en
person till en annan, exempelvis via kläder, händer eller kontaminerad utrustning. I en
studie av Castro et al. (2016) undersöks det om de finns någon skillnad i antal upptäckta fall
av MRSA beroende på var på kroppen man undersöks/odlas. Odlingar från näsa och händer
på 169 sjuksköterskor visade att 37 personer var positiva för MRSA. De fann att det var en
signifikant högre andel positiva resultat från de sjuksköterskor som odlades i näsan (29 av
37) jämfört med dem som odlades från händerna (8 av 37). I en annan studie gjordes tester
på personalens arbetskläder, inklusive deras fickor. Odlingarna visade hög förekomst av
MRSA både på personalens kläder och i deras ficko. Genom att använda förkläde och
minska hanteringen av fickornas innehåll, minskade förekomsten av MRSA (Gaspard,
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Eschbach, Gunther, Gayet, Bertrand & Talon 2009). Kontaktsmitta via händer är den
vanligaste smittvägen för MRSA. För att minska spridning rekommenderas handtvätt och
desinfektion av händerna för att avlägsna smittämnen och bryta smittvägen (Rensfeldt &
Svensson, 2017). Smittskyddslagen (2004:168) menar att smittsamma sjukdomar innebär de
sjukdomar som kan överföras till och mellan människor samt kan innebära milt hot mot
människans hälsa. Sjukvårdspersonal har skyldighet att utföra särskilda hygienrutiner vid
kontakt med en patient som bär på en smittsam sjukdom.

Att vara smittbärare
Att bli smittad av MRSA är lätt hänt och kanske inte upptäcks för stunden. Det innebär att
personen blir en bärare av den resistenta bakterien, vilket är något de får leva med i
ovetskap. Bakterien kan överleva i och på kroppen under veckor och upp till månader. Om
den smittade personen inte har några sår eller eksem som kan bidra till en infektion, kan
bakterien överleva i hudens talgkörtlar tills en infektion uppstår. Från att bakterien varit i
”dvala” kan den aktiveras och personen som blivit smittad blir då en aktiv bärare
(Folkhälsmyndigheten, 2014).

Personen som blivit smittade uppger att de känt sig identifierade som ”smittad”. Vilket
resulterade i att vänner och hälso- och sjukvårdspersonal distanserade sig från personen, på
grund av oro och okunskap om ämnet. Den smittade personen tenderade till att inte
uppsöka vård vid eventuell sjukdom. Väl inne på sjukhuset valde personen att inte be
personalen om hjälp, allt för att inte sprida smittan vidare. Det finns en oro över hur länge
man räknas som smittad och andra situationer där MRSA försvårar en persons liv (Lindberg,
Carlsson, & Skytt, 2014).

Vårdhygien
Det skall finnas lokala anvisningar på varje arbetsplats om hur personalen skall agera vid
kontakt med en MRSA smittad patient. Vid diagnostiserad eller misstänkt MRSA skall basal
vårdhygien alltid tillämpas, detta är något som alla inom vården ska följa för att minska
risken för smittspridning. Till basala hygienrutiner tillhör rutiner gällande handhygien,
användning av arbetskläder, skyddsförkläde och skyddshandskar samt riktlinjer för
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smycken, skägg och hår. Som komplement till den basala hygienen skall utrustning försöka
vara rumsbunden. Utrustning som nödvändigtvis inte behövs i rummet skall tas bort.
Patienterna skall ha ett eget rum med eget badrum och dusch. Patienterna får vistats utanför
rummet om god handhygien kan upprätthållas. Eventuella sår skall noga vara omlagda samt
inga eksem eller annan hudåkomma som flagnar, får förekomma om patienten skall vistas i
allmänna utrymmen (Rensfeldt & Svensson, 2017).

Enligt Folkhälsomyndigheten är en av de viktigaste arbetsuppgifterna inom fältet
vårdhygien, att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner, så
som MRSA. I takt med den växande resistensproblematiken blir god vårdhygien ett verktyg
för att förhindra smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2017). I Sverige anmäldes 4402
nya fall av MRSA 2016, en ökning med 13% jämfört med året innan. Genom att arbeta
preventivt kan man aktivt förebygga smittspridning. För att hindra spridningen av resistenta
bakterier krävs kunskap, praktisk utförande och kontinuerlig preventivt arbete (Rensfeldt &
Svensson, 2017). Preventivt arbete kan exempelvis vara att rengöra och desinfektera den
utrustning som används av flera patienter, såsom medicinsk utrustning, rullstolar och
allmänna ytor (Evans et al. 2013).

Konsekvensen av de resistenta bakterierna (där MRSA är en av de vanligast förekommande
resistenta bakterien) blir stora för samhället, i Sverige kommer kostanden för behandling av
infektioner med antibiotikaresistenta bakterier kosta 400 miljoner svenska kronor fram till år
2030. Fram till år 2050 kommer antibiotikaresistenta bakterier ha kostat Sverige 16 miljarder
kronor (Folkhälsomyndigheten, 2018).

Sjuksköterskans ansvar
Enligt socialstyrelsen är sjuksköterskans ansvar i detta att uträtta en hygienisk korrekt vård
som säkerställer att ingen smittspridning sker. Hen ska identifiera och eliminera de risker
som finns runt patientens vård (Socialstyrelsen, 2017).

Att vara en förebild och handleda är också en viktig uppgift som sjuksköterska. Smiddy,
Connell, Creedon, (2015) beskriver att sjuksköterskestudenter gör som den erfarna
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personalen gör. Studenterna ser den erfarna personalen som en förebild och blir inspirerade
av dem. När den erfarna personalen observerar studenterna och ser att de tvättar händerna,
blir de erfarna också inspirerade till att tvätta sig. Monsalve, Pemmaraju, Thomas, Herman,
Segre och Polgreen (2014) undersökte vad som påverkade sjuksköterskans följsamhet.
Studien visade att följsamheten var som lägst, när sjuksköterskor arbetade ensam i ett rum
och när fler personal arbetade tillsammans ökade följsamheten, oberoende av
yrkestillhörighet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har vårdgivarna och huvudmännen ansvaret att
vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard. För att alla vårdtagare ska
kunna erbjudas en vård med god hygienisk standard förutsätts det att hälsosjukvårdspersonal har tillgång till vårdhygienisk kompetens. Att lokaler och utrustning är
ändamålsenliga samt att det finns en god planering från organisationen. Enligt Morrow,
Griffiths, Rao och Flaxman (2011) finns det en problematik angående vem som bär ansvaret
för den fortsatta spridningen av MRSA. Sjukvårdspersonalen som deltog i studien tyckte sig
själva och sin avdelning utförda korrekta hygienrutiner men skyllde istället på andra
avdelningar eller vårdinrättningar. Ingen ägde problemet och alla svor sig fria från att de
själva var problemet.

Definition av följsamhet
Följsamhet kan översättas till engelskans, compliance och adherance. I denna
litteraturöversikt har författarna använt ordet följsamhet för att beskriva hur sjuksköterskor
följer de regler och riktlinjer som finns angående hygienrutiner (Friberg & Öhlén, 2014,
s.488).

Teoretisk anknytning
Den teoretiska anknytningspunkt som har valts att koppla till denna litteraturöversikt är
Florence Nightingales omvårdnadsteori. Nightingale menar på att sjukdomsorsaker till stor
del finns utanför människans kropp. Hon reflekterade över symtom som inte kunde kopplas
till sjukdomen, troligtvis berodde på något annat. Brist på ren luft, värme, stillhet eller
hygien sågs vara några av dessa faktorer. Redan under mitten av 1800-talet pratade Florence
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om omvårdnadens viktigaste uppgift, att motverka alla faktorer som kunde ha negativa
konsekvenser. Vikten av renlighet och god hygien var redan då två stora områden inom
praktisk omvårdnad. Nightingale testade olika metoder för att uppnå högsta möjliga
renlighet. Varmt vatten och tvål, kallt vatten med tvål och bara kallt vatten var några av de
tester som hon utförde. Den grundläggande omvårdnadens syfte var att förhindra
hämmande faktorer som påverkade personens läkningsprocess. Sjuksköterskan hade till
ansvar att eliminera faktorer som kunde fördröja eller påverkar patientens läkningsprocess
(Nightingale, 1954 s.100-110).

Problemformulering
Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) spreds MRSA från början inom och mellan
vårdinrättningar, det finns nu i hela världen och är idag ett av de största vårdhygieniska
problemen som sjuksköterskan ställs emot. Vid spridning till en avdelning eller boende är
källan svår att finna, vilket försvårar arbetet att stoppa spridningen.
Personer som vårdas på sjukhus, i hemmet eller på ett särskilt boende riskerar att bli
smittade av resistenta bakterier. Detta kan leda till svårbehandlade infektioner som orsakar
längre vårdtider, ökade kostnader och ökat lidande för patienterna. Dessa är några av de
konsekvenser som uppstår om en person blir smittad av resistenta bakterier
(Folkhälsomyndigheten 2016).
Både kostnad och mänskligt lidande blir konsekvensen för något som skulle kunnat
förebyggas med god hygien. Det är personalens och sjukvårdens ansvar att förhindra
spridning av det som kan ge upphov till sjukdom. Därför kommer sjuksköterskornas
följsamhet till hygienrutiner undersökas i denna litteraturöversikt. Denna litteraturöversikt
kommer förhoppningsvis leda till ökad kunskap om MRSA och ökad följsamhet till
hygienrutinerna inom vården genom att belysa vikten av rena händer och använd av rätt
skyddsutrustning under rätt tillfälle. Detta för att minska smittspridningen av
multiresistenta bakterier. I den kliniska verksamheten är god följsamhet till hygienrutiner
viktigt i vårdnadet hos patienter. Att följa hygienrutiner innebär att förebygga onödigt
lidande anser författarna till denna litteraturöversikt.
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Syfte
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans följsamhet av
hygienrutiner vid exponering av MRSA.

Metod
Design
En litteraturöversikt är enligt Friberg (2012, s. 133) och Polit och Beck (2016, s. 732) en
översikt samt ett underlag av ett avgränsat område för att kunna göra en sammanfattning av
redan existerande forskning.

Inklusions och exklusionskriterier
Inklusions kriterier för de valda artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2007–
2018. Kvantitativa och kvalitativa och mixade studier inkluderas i litteraturstudie.
Artiklarna skulle även vara originalartiklar, skrivna på svenska eller engelska. De skulle utgå
från sjuksköterskor som utövar klinisk omvårdnad och patientnära vård, studierna skulle
även belysa sjuksköterskans följsamhet av hygienrutiner gällande MRSA. Kraven på de
artiklar som använts var att sjuksköterskorna skulle vara välinformerade om att de var med i
en studie och de hade rätt att avbryta sitt deltagande om så önskades. Studierna skulle vara
godkända av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2016, s 157–158). Alla våra artiklar skulle vara
godkända av Helsingforsdeklarationen (2017).

Litteratursökning
För att hitta de artiklar som berörde arbetets syfte, söktes det i databaserna PubMed med
MeSh-termer och i Cinahl med Headings. ”Nurses”, ”Guideline Adherence”, ”MethicillinResistant Staphylococcus aureus”, ”Hygiene”, ”Hand Hygiene”, ”Professional compliance”
användes vid sökning av artiklar. Se tabell 1 för litteratursökningar.
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Tabell 1 söktabell
Databas &
Datum

Sökuttryck

Avgränsningar

Antal
träffar

Antal
valda
artiklar

Författare

Cinahl
5/3-18

MH "MethicillinResistant Staphylococcus
Aureus") AND (MH
"Professional
Compliance") OR (MH
"Guideline Adherence")

2007–2018
Engelska
Peer reviewed

76

*14
**14
***8
****4
*****2

Seibert et al. (2014a)
Seibert et al. (2014b)
Song et al. (2013)
Al-Tawfiq et al. (2013)

Pub Med
11/1–18

((("Nurses"[Mesh]) AND
"Hygiene"[Mesh]) OR
"Hand Hygiene"[Mesh])
AND "MethicillinResistant Staphylococcus
aureus"[Mesh]

2007–2018
Engelska
Människor

150

*33
**16
***10
****8
*****2

Bloemendaal, et al.
(2009)
Mamhidir et al. (2011)
Monistrol et al. (2012)
Sakamoto et al. (2010)
Zoabi et al. (2011)
Ho et al. (2015)
Harris et al. (2017)
Cromer et al (2008)

* valda artiklar efter att ha läst titel, ** valda artiklar efter att ha läst abstrakt, *** valda artiklar efter att
ha läst hela artikeln, **** valda artiklar till resultatet, *****dubbletter i en sökkombination.

Urval, Relevansbedömning och kvalitetsgranskning
I arbetet att finna relevanta artiklar för denna litteraturöversikt granskades alla artiklar i fyra
steg. Steg 1: Artikelns titel lästes. 2. Artikelns abstract lästes. 3. Hela artikeln lästes. 4.
Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs granskningsmall och Fribergs
analysprocess utfördes de olika stegen (Friberg, 2017 s. 187–188). Artiklarna var godkända i
Ulrich Web. Relevanta artiklar räknades till att de svarade till syftet, att artiklarna berörde
sjuksköterskan, följsamheten till vårdhygien, peer-reviewed samt var en originalartikel.

Analys
För att analysera artiklarna har Fribergs analysmodell använts, (Friberg, 2017, s.147–151). I
Början av analysprocessen lästes de valda artiklarna ett flertal gånger, för att skapa en
helhetsbild över deras innehåll. Det relevanta resultat som hittades i artiklarna, översattes så
likt originalmeningen som möjligt, så att resultatet inte förvrängdes eller feltolkades av
författarna. Åsikter eller förväntat resultatet påverkade inte urvalet av artiklarna, författarna
förhöll sig neutrala. Artiklarna som valdes för resultatdelen skrevs ut i pappersformat, lästes
återigen och sedan strök författarna under väsentlig information med markeringspenna.
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Författarna delade upp artiklarna mellan sig och sedan bytte artiklar med varandra. Båda
författarna läste alla artiklar. Nästa steg var att diskutera innehållet i vardera artiklar och
genom denna diskussion kom fyra kategorier fram: faktorer, utbildning, följsamhet och
kunskap. Artiklarna lades i högar på ett bord, utefter deras huvudfynd. Några artiklar
berörde fler än en undergrupp, då placerades de artiklarna i den hög som artikeln berörde
mest (övrig relevant information kom sedan att kategoriseras ytterligare i en tabell). Alla
artiklar har sammanfattats i en tabell för att underlätta sammanställningen av resultatet, se
bilaga 4. Efter detta skapades ytterligare en tabell över de fyra kategorierna, varje artikel fick
därefter ett eller flera kryss under passande kategorier, se figur 2. I nästa steg skrevs redan
funnet gemensamt resultat ihop och bildade nedanstående resultat.

Författare

Följsamhet till
handhygien

Al-Tawfiq et al.
(2013)
Blomedaal et al.
(2009)
Cromer et al (2008)

x

Harrit et al (2017)

x

Ho et al. (2015)

x

Mamhidir et al.
(2010)
Monistrol et al.
(2011)
Sakamoto et al.
(2010)
Seibert et al.
(2014b)
Seibert et al. (2014a)

Faktorer som
påverkar
följsamheten.

Kunskapsbrist

Utbildnings
påverkan på
handhygien

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Song et al. (2013)

x

Zoabi et al. (2011)

x

x
x

x

Figur 2, översikt av artiklarnas kategorier.

Etiska överväganden
Författarnas etiska övervägande utgick ifrån Helsingforsdeklarationen. Det är etiska
riktlinjer för forskning som sker på människor. I artiklarna skulle det finnas etiska
resonemang. Vid översättning av text från artiklarna, har författarna noggrann översatt så att
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inga misstolkningar skulle ske. Citat har inte översats. Artiklarna har lästs ur ett objektivt
synsätt, för att resultatet inte skulle påverkas av författarnas egna åsikter och värderingar.

Resultat
Resultatet bygger på 12 artiklar: 10 kvantitativa, 1 kvalitativ och 1 mixad studie. Studierna
var gjorda i Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Portugal,
Saudiarabien, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA. I resultatet presenteras
olika delar som kan påverka följsamheten till hygienrutiner, utifrån två rubriker och två
underrubriker. Kategorierna presenteras i figur 3.
Följsamhet till
hygienrutiner gällande
MRSA.

Faktorer som påverkar

Kunskapsbrist
Utbildnings
påverkan
påföljsamhet

Figur 3, ”Ringar på vattnet”. Bilden beskriver nedanstående resultat. Följsamhet av hygienrutiner är
kärnämnet, vilket i sin tur leder till de andra rubrikerna och underrubrikerna.

Följsamhet till hygienrutiner gällande MRSA
Ho et al. (2015) belyste vikten av att utföra korrekt handhygien. Sjuksköterskorna i studien
lyckades inte tvätta händerna på ett korrekt sätt, vilket gjorde att MRSA kunde påvisas på
deras händer efter utförd handhygien. Enligt Seibert, Speroni, Oh, Devoe och Jacobsen,
(2014b) uttryckte sjuksköterskorna sig ha en hög följsamhet gällande handskar och förkläde
vid kontakt med en MRSAsmittad patient. Den uppskattade följsamheten bland
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sjuksköterskorna var högre jämfört med vad som observerades. Följsamheten observerades
till att 88% (n= 26 deltagare) av sjuksköterskorna utförde korrekt handhygien innan och efter
patientkontakt med en MRSA smittad patient. I två ytterligare studier fanns lägre resultat till
följsamheten till handhygien vilket observerades till 46%(n= 11013 observationer) och 62% (
n= 76873 observationer) (Song, Stockwell, Floyd, Short & Singh, 2013; Al-Tawfiq, Abed, AlYami & Birrer, 2013). Sjuksköterskor ersatte sin låga följsamhet till handhygien genom
användandet av handskar. Således använde personalen handskar istället för att tillämpa
korrekt handhygien när de vårdade en patient med MRSA (Song et al, 2013; Zoabi, Keness,
Titler & Bisharat, 2011). Studien av Zoabi et al. (2011) visade förutom följsamheten av
handskar, även användning av förkläde och handhygien vid kontakt med en MRSAsmittad
patient. Av sjuksköterskorna var det 69% (n= 839 observationer) som använde handskar, 39%
använde förkläde och 59% utförde handhygien. En ökad följsamhet till handhygien genom
användning av handdesinfektionsmedel var kopplat till minskad sjukhusrelaterad MRSA
(Monistrol et al, 2012; Sakamoto, Yamada, Suzuki, Sugiura, & Tokuda, 2010; Song et al,
2013). Song et al. (2013) visade även att ökad följsamhet minskade MRSA insjuknandet med
24%. Genom att öka följsamheten till handhygien bland sjuksköterskorna från 60-70% till 8090% minskade risken för MRSAinsjuknade hos patienter med 48%. I Studien av Harris,
Morgan, Pineles, Perencevich, och Barnes, (2017) minskade MRSAfallen med 44% tack vare
ökad användning av förkläde och handskar men också ökad följsamhet bland
sjuksköterskorna till handhygiensutförande.

Faktorer som påverkar följsamheten
En faktor som kunde påvisas förbättra följsamheten till hygienrutiner var om sjuksköterskor
hade tagit hand om patienter med MRSA. De visade statistiskt bättre allmänkunskap om
handhygien (Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman, och Engström, 2010). Dock visade
Seibert, Speroni, Oh, Devoe, och Jacobsen (2014a) att sjuksköterskorna tyckte de extra
hygienrutinerna vid MRSA försvårade deras arbete. Vården krävde extra åtgärder som
enligt dem tog upp en större del av arbetet jämfört med en icke smittad patient. Trots
kunskap om rutiner gällande förkläde, handskar och korrekt hygien utfördes inte dessa på
grund av tidsbrist, placering av handfat, kommunikationsbrist. Åtgärderna sågs mer som en
utmaning än en självklarhet. Användandet av handdesinfektionsmedel ökade när MRSA
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påvisades på avdelningen (Sakamoto et al, 2010; Bloemendaal et al, 2009). Sakamoto et al.
(2010) mätte konsumtionen av handdesinfektionsmedel bland sjuksköterskor, i genomsnitt
användes 11,6 ml per patient per dag av varje sjuksköterska. När fallen av MRSA ökade
användes också mer handdesinfektionsmedel (22ml per patient per dag). Mängden
handdesinfektionsmedel ökade och minskade i enlighet med MRSA-fallen. Genom att ha en
flaska handdesinfektionsmedel vid varje vårdplats stabiliserades konsumtionen. I Seibert et
al. (2014a) uttryckte en sjuksköterska att kommunikationen vid en MRSA smittad patient var
viktig att följa för att inte sprida smittan vidare. ”make sure they are aware, the family is
aware. The lack of communication can cause lots of problems”.

Kunskapsbrist
Sjuksköterskor hade för lite kunskap om MRSA, smittspridning och hygienrutiner. Studien
visade att 46% (n=47 deltagare) av sjuksköterskorna uppgav att det fanns brist i kunskapen
inom dessa områden. MRSA var oftast lokaliserad på näsvingarna och i perineum.
Sjuksköterskorna, 18 av 38 stycken, svarade båda de korrekta svaren och 26 sjuksköterskor
svarade det ena alternativet. Studien visade på bristande kunskap hos sjuksköterskor om hur
MRSA smittades och vad det fanns för behandling. Mindre än en tredjedel av
sjuksköterskorna visste att i Sverige var det mindre än 5% av det drabbade, som utvecklade
en infektion (Mamhidir et al, 2010; Zoabi et al, 2011). Seibert et al. (2014b) pekar på att
sjuksköterskorna hade lägre kunskap om hur MRSA överlevde utanför kroppen, om en
bärare kan smitta utan att visa några symtom på infektion, samt de vanligaste smittvägarna.
Sjuksköterskor trodde även att MRSA var ett nationellt problem men endast hälften trodde
att det var ett problem på deras sjukhus. Mamhidir et al. (2010) belyser att sjuksköterskorna
som deltog i studien höll med om att god handhygien var nödvändigt för att förebygga
smittspridning. Sjuksköterskorna svarade 68% (n= 38 sjuksköterskor) att enbart handskar
inte var skydd nog för att förebygga spridning. Mask är inte nödvändigt i kontakt med
MRSA, mindre än hälften visste detta. Men nästan alla deltagare hade kunskap om att man
skulle använda förkläde. Seibert et al. (2014b) visade också att sjuksköterskor till stor del
visste att handskar, förkläde och handhygien är de hygienrutiner som bör utföras vid
kontakt med MRSA. Trots att sjuksköterskorna svarade korrekt på vilka åtgärder som var
nödvändiga för att stoppa spridningen, var det färre som trodde att det faktiskt gjorde någon
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nytta. Majoriteten av sjuksköterskorna svar uppgav att skyddsutrustningen var till för att
inte smitta patienten med eventuella bakterier. Dock antydde några att skyddsutrustningen
mest var till för personalen.

Utbildnings påverkan på handhygien
Zoabi et al. (2011) undersökte om utbildning hade någon påverkan på följsamheten bland
sjuksköterskor, med hjälp av publicerade riktlinjer om MRSA och hygienrutiner. Resultatet
av dessa riktlinjer visade att sjuksköterskornas utförande av korrekt handhygien
förbättrades från 52% till 73% (n=839 observationer). I samband med bättre handhygien
minskade också fallen av MRSA. På 9 år minskade antalet MRSA fall från 0.48 på 1000
patienter, till 0.1 (P <0,001). Utbildning i handhygien hade god effekt på följsamheten till
handhygien enligt Monistrol et al. (2012). Med hjälp av 2 utbildningsseminarium på 20
minuter och sexstegs instruktioner vid varje tvättstation, ökade utförandet av handhygien
och sjukhusrelaterade infektioner minskade(ibid.). Song et al. (2013) gjorde liknande studie
med hjälp av att identifiera barriärerna till handhygien och sedan eliminera dem, ökade
följsamheten signifikant under studien gång. MRSA fallen minskade i enighet med ökad
följsamhet. Monistrol et al. (2012) visade på den procentuella följsamheten under studiens
gång, efter det första seminariet mättes följsamheten via direktobservationer till 54% (n= 132
deltagare), efter andra seminariet till 75%. I uppföljningen ett år senare låg det
fortsättningsvis på 75%. Användningen av handdesinfektionsmedel gick från 10 liter till 27
liter per 1000 patientdagar. I uppföljningen var det 31 liter per 1000 patientdagar. Detta
resulterade till att sjukhusrelaterad MRSA sjönk från 1.0 fall per 1000 sjukhusdagar till 0.25
fall per 1000 sjukhusdagar. I studien av Cromer et al. (2008) ökade följsamheten genom
webbaserade utbildningar och övervakning av användandet av handdesinfektionsmedel.
Sjuksköterskorna följde hygienrutinerna till 72% (n= 3002 observationer) vid studiens start
och ökade till 95% i studiens slut.
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Diskussion

Metoddiskussion
I denna litteraturöversikt ligger både och kvantitativa- kvalitativa- samt mixade studier till
grund för resultatet. Det är fördelaktigt att variera kvantitativ och kvalitativ forskning för att
erhålla fler infallsvinklar inom forskningsämnet (Axelsson 2012, s.204–205).

Databaserna som använts var inriktade på omvårdnad och medicin, därav bedömdes det att
de var relevanta databaserna att använda sig av. Författarna fick enkelt fram många artiklar
som svarade till syftet med hjälp av MeSh termer och Headings. I samtliga sökningar har fler
än en fyra artiklar valts ut vilket författarna anser som en styrka, eftersom sökningarna då
representerar syftet väl. Enligt Karolinska Institutets svenska MeSh är ”adherence” och
”compliance” överförbart till svenskans följsamhet. Författarna anser att ”professional
compliance” blir ett kombinerat sökord för både följsamhet och sjuksköterskor. Då
”professional compliance” syftar på personals följsamhet. I artiklarna som söktes med
ovanstående sökord, kunde resultat om enbart sjuksköterskor tas fram. De artiklar som inte
valdes till resultatet, sorterades bort på grund av att de var betalartiklar, irrelevant
information för studiens syfte, inte originalartiklar, inte berörde sjuksköterskan eller att
artiklarna inte var godkända i Ulrich Web.

Inklusionskriterierna har använts för att smalna av antal sökträffar. Sökningarna gav som
flest 150 träffar. Alla inkluderade artiklar innehåller sjuksköterskeperspektiv och statistik
som grundar sig på sjuksköterskor. Vissa artiklar tar upp flera professioner, men då delat
upp resultatet och statistiken utefter vardera professionen. På detta vis har författarna
kunnat studera statistik och relevant resultat som enbart berör sjuksköterskor. Alla 12
artiklar berör MRSA. Med hjälp av Mittuniversitetets Bibliotek har författarna fått hjälp med
sökningarna och att hitta rätt sökord som motsvarar syftet.

Artiklar finns representerat från hela världen då detta ämne är lika relevant världen över.
Oberoende vårdinrättning eller patientkategori, är sjuksköterskans följsamhet till
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hygienrutiner lika viktig. En svaghet är att ingen av artiklarna som är representerade i
resultatet, är gjorda i hemsjukvården eller på något särskilt boende. Alla studier som valdes
till resultatet var utförda på ett sjukhus eller vårdcentral. Artiklarna till resultatet lästes
enskilt av båda författarna och sedan diskuterades fynden. Detta stärker studiens reliabilitet
då båda författarna läst och konfirmerat artiklarnas innehåll med varandra samt med hjälp
av översättningsverktyg. Reliabilitet uppnås i den utsträckning som forskningsmetoderna
skapar förtroende för sanningen i data och forskarnas tolkningar enligt Polit och Beck (2016,
s. 175). Vilket författarna anser att deras metoder och tolkningar visar och därför har denna
litteraturöversikt hög reliabilitet.

Artiklarna delades först upp i kategorier, men under arbetets gång ändrades detta till
rubriker och underrubriker. Detta för att kunskapsbrist och utbildning är två faktorer som
påverkar följsamheten. Därav blev ”kunskapsbrist” och ”utbildningens påverkan” två
underrubriker till rubriken ”faktorer”. Författarna vill belysa att det finns olika typer av
faktorer som påverkar sjuksköterskorna följsamhet.

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket gör att viss feltolkning ej kunde uteslutas på
grund av att författarnas modersmål är svenska. Författarna har översatt resultat från
artiklarna till svenska och sammanfattat resultatet till en brödtext. Artiklarna
kvalitetsgranskades utifrån Fribergs granskningsmall (Friberg, 2017 s. 187–188), endast
artiklar som uppnådde medelhög och hög kvalité inkluderades till resultatet. En artikel hade
mixad metod, denna kvalitetsgranskades både kvalitativt och kvantitativt, med ovannämnd
granskningsmall.

De flesta artiklarna hänvisar till WHO:s riktlinjer för handhygiensutförande, se bilaga 1. Näst
intill alla artiklar har definierat handhygiensmöjligheter på samma sätt, när sjuksköterskan
gå in eller ut från ett patientrum eller vid kontakt med medicinsk utrusning som rör
patienten. Detta gäller även vid patientkontakt i det allmänna utrymmet på exempelvis en
avdelning. Det skapar en korrelation mellan resultatet i artiklarna, vilket ökar trovärdigheten
för litteraturöversiktens resultat.
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Författarna har valt att använda sig av Florence Nightingales omvårdnadsteori, den är
gammal men innehåller fortfarande bra värderingar för dagens sjukvård. Trots att terorin
snart är 150 år gammal så värderas hygienrutiner som handtvätt med tvål och varmt vatten
än idag som en av de viktigaste hygienrutinerna. Trots att antibiotika inte var uppfunnet
under hennes livstid så behövdes ändå hygienrutiner för att minska onödiga infektioner.
Därav kunde sjuksköterskorna redan på Nightingales tid minska onödigt lidande genom att
utföra god hygien.

Resultatdiskussion
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans följsamhet till
hygienrutiner gällande MRSA. Det som kan påverka följsamheten till hygienrutiner är hur
mycket kunskap sjuksköterskan har om ämnet samt utbildning på arbetsplatsen.

Resultatet visar att sjuksköterskor tenderar att utföra handhygien i större utsträckning efter
patientkontakt än innan. Handskar användes istället för att tillämna korrekt handhygien.
Sjuksköterskorna uppskattade sitt handhygiensutförande som god, dock visade
observationerna på det motsatta. När sjuksköterskor var i kontakt med en MRSA smittad
patient var följsamheten låg. Låg följsamhet till hygienrutiner var det enda signifikanta som
var relaterat till ökad MRSA förvärv. Florence Nightingale menar på att sjuksköterskan har
ett ansvar att god omvårdnad utförs, hon menar att god hygien är en stor del av
omvårdnaden (Kirkevold 1992/ 2000, s. 100–106). Således anser författarna av denna
litteraturöversikt att en stor del av sjuksköterskans arbeta är att utföra god omvårdnad, och
alltid utföra god handhygien i de icke akuta situationerna. Sjuksköterskan skall vara
observant på eventuella smittor som patienten kan bära på anser författarna. Att
sjuksköterskor fuskar med handhygienen i allmänhet är ingen nyhet, Monsalve et al. (2014)
observerade nästan 50 000 handhygiensmöjligheter för sjuksköterskor som gick in eller ut
från ett patientrum, 27% av de observerade tillfällena var godkända för utförandet av god
handhygien, i form av handdesinfektion. Författarna vill här belysa den allmänna låga
följsamheten som råder i världen. Om sjuksköterskor och annan hälso- och
sjukvårdspersonal inte utför korrekt handhygien när ingen risk för smitta finns, då anser
författarna att korrekt handhygien inte heller utförs om smitta finns, så som MRSA.
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Sjuksköterskorna hade låg följsamhet till handhygien samt användningen av förkläde och
handskar (Kowitt et al, 2013; Luciano et al, 2017; Monsalve et al, 2014; Sibert et al, 2014; Song
at al, 2013; Zoabi et al, 2011). Sibert et al. (2014b) menar på att sjuksköterskor ansåg att
handhygien och användning av skyddsutrustning mest var till för att skydda dem själva.
Enligt Nightingale skulle sjuksköterskor tvätta händerna flera gånger dagligen för att
undvika att sprida eventuell smitta (Kirkevold 1992/ 2000, s. 100–106). Detta står även skrivet
i ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”, att hen skall ha kunskap att identifiera
riskfaktorer och jobba aktivt för att förebygga dessa (Svenska Sjuksköterskeförening 2017 ).

Sjuksköterskor som hade vårdat patienter med känd MRSA, visade bättre allmänkunskap
om handhygien och antagligen högre följsamhet av handhygiensrutiner. Konsumtionen av
handdesinfektionsmedel ökade och minskade i enighet med antalet MRSA smittade
patienter. Antalet flaskor, handfat och dess placering på avdelning eller mottagning, hade
stor påverkan på konsumtionen. Tid och kommunikation var två faktorer som påverkade
utförandet av handtvätt och användningen av handdesinfektionsmedel. Enligt Nightingale
finns hälsofrämjande och läkande livslagar inbyggt hos alla människor. Om inte den tid som
det hälsofrämjande arbetet kräver, kan detta komma att hotas (Kirkevold 1992/ 2000, s. 100–
106). Författarna kopplar således faktorer som påverkar de preventiva åtgärder som görs för
att främja följsamheten till hygienrutiner. Om sjuksköterskorna inte tar sig tiden att utföra
korrekt handhygien kan detta hota patienternas hälsa och öka risken för en vårdrelaterad
infektion.

Sjuksköterskor i Sverige hade för lite kunskap om smittspridning och hygienrutiner gällande
MRSA. De flesta sjuksköterskorna visste god kunskap i användningen av handskar, förkläde
samt handhygien. Att MRSA var ett globalt problem visste störas delen av dem tillfrågade
sjuksköterskorna, dock var allmänkunskapen om MRSA var låg. Med hjälp av Nightingales
fokus på att förebygga sjukdomsspridning och intresse av ny kunskap, kan MRSA förvärven
minska. Om sjuksköterskan utför otillfredsställande åtgärder på grund av okunnighet samt
brist i planeringen, kan detta hota patientens läkande (Kirkevold 1992/ 2000, s. 100–106).
Författarna anser att sjuksköterskan har ett personligt ansvar att utbilda sig själv och
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upprätthålla kunskap inom ämnet. Lindberg (2012) visar på den stora kunskapsbristen
svenska sjuksköterskor har om MRSA. Resultatet av undersökningen visade att endast 10%
av sjuksköterskorna följde hygienrutinerna, dock visade sjuksköterskorna på skriftlig god
kunskap om hygienrutiner och behandlingsmöjligheter. Att sjuksköterskor i Sverige inte
följer hygienrutinerna hotar patientsäkerheten, genom att utsätta patienter för onödigt
lidande.

Resultatet visar att utbildning och riktlinjer ökade följsamheten signifikant till både
handtvätt och handdesinfektion. Utbildning så som posters, seminarier om MRSA samt
handdesinfektionsinstruktioner kunde bidra med en förbättring i utförandet av korrekt
handhygien. Övervakning av följsamheten i samband med utbildning gjorde positiv
inverkan på sjuksköterskorna, vilket även Dyson och Madeo (2017) belyser. Genom att
övervaka och granska följsamheten blir sjuksköterskorna påminda och mer benägna att
utföra handhygien. Liksom Mertz, Dafoe, Walter, Brazil och Loeb (2010) och Chun, Kim och
Park (2015) understryker vikten av vad utbildning kan göra för att öka följsamheten till
handhygien. Nightingale lägger stor vikt på att sjuksköterskan ska förnya sin kunskap och
utvecklas inom sitt yrke. Mycket arbete bör enligt Nightingale läggas på primära och
sekundära förebyggande åtgärder. Vilket förutom sjuksköterskornas kunskap och
utbildningsnivå även kan kopplas till organisatorisk nivå (Kirkevold 1992/ 2000, s. 100–106).
Författarna anser att fler utbildningstillfällen så som föreläsningar, samt utrymme till
kunskapspåfyllnad skall ingå i en sjuksköterskas arbete. Utbildning i hygienrutiner bör ske
vid upprepade tillfällen under grundutbildning samt på arbetsplatsen. Vilket genererar i
kunnig personal, patientsäker och MRSA fri vård.

I resultatet framkommer det att skyddsmask inte är nödvändigt i kontakt med en MRSA
smittad patient, dock visar Castro et al. (2016) att odlingarna som tog från sjuksköterskorna,
hade flest MRSA bakterier i näsan. Författarna till denna litteraturöversikt anser att mask
borde användas i kontakt med en MRSA smittad patient, då man som sjuksköterska inte kan
avlägsna smittoämnen som finns i näsan.
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Slutsats
I denna litteraturöversikt framkommer det hur hygienrutiner gällande MRSA följs av
sjuksköterskor, samt vilka faktorer som påverkar deras följsamhet. Avsikten med detta
arbete var att belysa vikten av god handhygien inom sjukvården. I resultatet framkom att
sjuksköterskornas följsamhet till hygienrutiner gällande MRSA var låg, liksom deras
kunskap. Återkommande påminnelser för att påminna om vikten av god handhygien var
effektivt för ökad följsamhet till hygienrutiner, det minskade risken för att smitta och
smittas. Genom att veta vilka faktorer som påverkar sjuksköterskornas följsamhet, kan
förebyggande åtgärder införas. Såsom seminarium, posters, övervakning och mätning av
följsamheten. Vidare forskning krävs för att hitta barriärer, åtgärda och kontinuerligt
granska dem. För att sjuksköterskornas kunskap och praktiska utförande av korrekt
handhygien gällande MRSA kan fortsätta förbättras. Följsamheten av hygienrutiner är
grunden för en smittfri, patientsäker och hygienisk vård.
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bättre HH minskade också
fallen av MRSA. På 9år
minskade antalet MRSA
fall från 0.48 på 1000, till
0,1. P< 0.001
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*HH = handhygien. En förkortning författarna valt att använda vid sammanställningen av artiklarna.
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