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Abstrakt  

Introduktion och bakgrund: Methicillinresistenta staphylokockus aureus finns över hela 

världen och sprids på både sjukhus och i samhället. Sjuksköterskor som arbetar inom hälso- 

och sjukvård bör vara medvetna om att det förekommer multiresistenta bakterier och ska 

därför arbeta preventivt mot smittspridning. Syfte: Syftet med denna litteratur studie var att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter att arbeta preventivt mot MRSA-smittspridning i 

sjukhusmiljö. Metod: Litteraturöversikten hade sin utgångspunkt från det valda 

ämnesområdet. Artikelsökningarna genomfördes i vedertagna databaser som till exempel 

PubMed och Cinahl. 15 vetenskapliga artiklar inkluderades till resultatet efter noggrann 

kvalitetsgranskning och genomgång. Resultat: Områden som identifierades i resultatet var 

kunskap, basal hygien och kommunikation. Under dessa områdens belystes hinder, 

möjligheter och erfarenheter av att arbeta preventivt mot smittspridning av MRSA. 

Diskussion: Det behövs mer kunskap hos sjuksköterskor angående MRSA, vad det är och 

hur det preventiva arbetet bör gå till. Följsamheten till basalhygien varierar och tiden kan 

vara ett hinder till följsamhet. Bristande kommunikation uppgavs som en av de faktorer som 

försvårade det preventiva arbetet. Slutsats: Syftet med litteraturöversikten var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt mot MRSA smittspridning i 

sjukhusmiljö. Om sjuksköterskan har mer kunskap gällande MRSA skulle smittspridningen 

kunna minska ute i den kliniska verksamheten vilket skulle gagna patientsäkerheten. Bättre 

kommunikation, mer utbildning samt lägre arbetsbelastning kanske kan vara ett sätt att 

förbättra det preventiva arbetet mot smittspridning av MRSA 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Litteraturöversikt, Methicillin Resistenta Staphylococcus aureus, 

Prevention, Sjuksköterska 
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Introduktion 

Methicillin resistenta staphylokockus aureus (MRSA) härstammar från de gula 

stafylokockerna och är ett globalt hälsoproblem. Spridning av multiresistenta bakterier kan 

öka lidandet för patienter i form av förlängda vårdtider. Samtidigt påverkar det sjukvården 

ekonomiskt eftersom det krävs kostsamma behandlingar (Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Larsson, Ahrén, Kahlmeter & Nilsson, 2014).  

Bakgrund        

Förekomsten av multirestistenta bakterier (MRB) ökar i samhället och kan drabba såväl 

vårdpersonal, patienter som människor ute i samhället. Multiresistenta bakterier är ett 

samlingsnamn och innebär olika bakterier som är resistenta mot olika sorters antibiotika 

(Socialstyrelsen, 2006). En av de vanligaste MRB som idag existerar är MRSA. MRSA sprids 

ofta mellan olika vårdinstanser och finns över hela världen. En människa kan vara bärare av 

MRSA utan att vara sjuk men det finns faktorer som ökar risken för att bärandet utvecklas 

till en infektion (Ruhnke, Renate & Gastmeier, 2014). Till riskfaktorerna för att drabbas av en 

MRSA infektion hör till exempel hög ålder, transporter mellan olika vårdinstanser, om 

patienten är bärare av venös eller arteriell kateter samt en overksam behandling mot 

staphylokockus aureus infektion (Hughes, Smith & Tunney, 2008).  

 

MRSA kan vara den underliggande orsaken till en varig sårinfektion eller böld. Bakterien 

sprids via kontaktsmitta och kan ge upphov till olika allvarliga infektionstillstånd som till 

exempel hjärnhinneinflammation. En människa kan avlida till följd av en allvarlig MRSA-

infektion eftersom att den resistenta bakterien är svår att behandla (Folkhälsomyndigheten, 

2014). 

 

Den ökade användningen av antibiotika har lett till resistens hos bakterier som gör att 

behandlingsalternativen idag är få (Melhus, 2010, s. 385). Att MRSA-bakterien är resistent 

innebär att den är motståndskraftig och överlever trots antibiotikabehandling 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Antibiotika i form av penicillin började användas runt år 1940 

och redan några år efter det så upptäcktes en resistens hos staphylokockus aureus. Den 

spred sig och redan i slutet av år 1950 så var penicillinresistensen utbredd på både sjukhus 
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och i samhället.  Under år 1960 rapporterades det första fallet av MRSA (Melhus, 2010, s. 

385). 

 

 I Sverige har det hittills varit få utbrott av MRSA på sjukhus jämfört med andra länder men 

ett av de mest uppmärksammade utbrotten var det som uppstod i Göteborg år 1997 

(Melander, Burman & Cars 2007).  Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg drabbades år 1997 av ett 

MRSA-utbrott. En patient som vårdats på sjukhus i Cypern smittades med bakterien och 

vårdades vid hemkomsten till Sverige i ett enkelrum på Sahlgrenska sjukhuset. Trots goda 

hygienrutiner så uppstod smittspridning bland patienter och totalt drabbades 147 stycken av 

”cypernstammen” MRSA på olika sjukhus och vårdinstanser i Göteborg. Med hjälp av 

skärpta hygienrutiner och infektionskontroller så hävdes tillslut smittspridningen (Seeberg et 

al., 2002).  

 

Antalet MRSA-fall ökar i Sverige och mellan år 2005 och 2014 har antalet ökat från 974 fall (år 

2005) till 2926 fall (år 2014) (Folkhälsomyndigheten, u.å). Det stigande antalet MRSA 

smittade kan ha olika förklaringar. En förklaring kan vara att MRSA sedan år 2000 är 

anmälningspliktigt, vilket lett till större uppmärksamhet och ökat antal odlingar vid 

misstanke om MRSA-infektion (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Enligt socialstyrelsen (2006) ska patienter med kontaktsmitta vårdas på enkelsal, i så kallad 

isoleringsvård, eftersom de basala hygienrutinerna inte är tillräckliga för att förhindra 

smittspridning. Med isoleringsvård menas att patienten vårdas i ett enskilt rum där inga 

andra patienter vårdas (Socialstyrelsen, 2006). Isoleringen kan innebära att patienter 

upplever att de blir åsidosatta, isolerade, sämre bemött samt att de får en sämre omvårdnad 

än andra patienter under sin sjukhusvistelse (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård bör vara medvetna om att det 

förekommer multiresistenta bakterier samt vad det innebär att arbeta preventivt mot 

smittspridning. I det preventiva arbetet ska sjuksköterskan följa de hygienrutiner som finns 

för att garantera en så säker vård som möjligt. Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll arbeta 
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främjande för hälsa samt preventivt mot komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskans urmoder Florence Nightingale kan ses som grundare till den moderna 

omvårdnaden. Nightingale började med start under Krimkriget på 1800-talet att 

uppmärksamma faktorer som påverkade patienterna. Hon upptäckte att lidande hos sjuka 

inte enbart berodde på symtom från sjukdom utan att även omgivningen spelade stor roll. 

Nightingale menade att ohälsa kunde förebyggas med hjälp av ren och frisk luft, rent vatten, 

värme samt renlighet hos både patienter och personal. Det eftersom att hon menade att 

orenlighet och smuts orsakade en förgiftning i kroppen och hindrande det naturliga 

hälsofrämjandet och läkningsprocessen i kroppen. Den viktigaste omvårdnadsåtgärden var 

enligt Nightingale att eliminera och förhindra synligt och osynligt smuts inom patientens 

område. Hon menade därmed att det var av vikt att utbilda sjuksköterskor i hur viktigt det 

är med basalhygien och en ren omvårdnadsmiljö. Det för att inte göra patienter mer sjuka än 

vad de redan var samt att det förebyggde risken för att sjuksköterskor själv skulle smittas 

och bli sjuka (Nightingale, 1859, s. 2, 6, 14, 49). “First rule of nursing, to keep the air within as 

pure as the air without” (Nightingale, 1859 s. 8) 

 

Hälso- och sjukvårdpersonal har idag ett ansvar att arbeta efter basala hygienrutiner vid 

patientnära arbete. De hygienrutiner som ska följas är bland annat att arbetskläderna ska ha 

korta ärmar och bytas dagligen, händer och armar ska inte smyckas och händerna skall 

desinfekteras före och efter patientkontakt (SOSFS 2007:19, se bilaga 1). 

Problemformulering  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades en osäkerhet kring vilka 

rutiner som skall gälla när patienter med MRSA vårdas på vårdavdelningar. Det är 

nödvändigt med kunskap om MRSA-smitta samt kunskap om vilka hinder och möjligheter 

som kan uppstå i det preventiva arbetet mot smittspridning av MRSA. Sådan kunskap kan 

leda till en bättre omvårdnad och vård med högre patientsäkerhet.  
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Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta preventivt mot MRSA-

smittspridning i sjukhusmiljö  

Metod 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt och har sin utgångspunkt från det valda 

ämnesområdet. 

Vid en litteraturöversikt får författarna en omfattande översikt över vad som tidigare har 

studerats, hur tidigare forskning utförts, vad resultaten visat samt vilka teoretiska aspekter 

som använts vid forskningen. Såväl kvalitativa som kvantitativa studier kan inkluderas i en 

litteraturöversikt då de två olika metoderna kompletterar varandra. Samt ger information 

och förklaring om det som studeras (Friberg, 2012, s. 133). En litteraturstudie bör grundas på 

information från primärkällor, eftersom de ger en djupare och bredare information om den 

specifika forskningen och eventuellt belyser kunskapsluckor inom området som bör studeras 

(Axelsson, 2013, s. 211). 

Inklusions- och Exklusionkriterier 

I litteraturöversikten inkluderades kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar 

(primärkällor) om sjuksköterskas erfarenhet av att arbeta preventivt mot smittspridning av 

MRSA. Artiklar publicerade mellan åren 2005-2015 inkluderades då det är de senaste åren 

som MRSA uppmärksammats, samt för att avgränsa sökningarna. Studierna skulle vara 

publicerade på engelska eller svenska eftersom det är de två språk författarna till 

litteraturstudien behärskar. Vidare har begränsningen “human” lagts till då MRSA kan 

drabba både djur och människor och denna studie ska fokusera på människan.  Artiklar utan 

etiskt resonemang, som inte hade huvudfokus på sjuksköterskans erfarenheter och de 

artiklar som var sekundärartiklar (review-artiklar) exkluderades från att användas i 

litteraturöversikten. 
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Litteratursökning 

Artiklar söktes i fyra vedertagna databaser för omvårdnad; PubMed, SveMed, Cinahl samt 

PsycInfo. Artiklarna söktes med olika relevanta sökord för att matcha syftet till exempel 

MRSA*, prevent*, experince*, nurs*. Sökningar gjordes i PubMed med fritext sökningar samt 

MeSH-termer (se tabell 1). Vidare söktes artiklar i de andra databaserna men eftersom att de 

flesta träffarna genererade dubbletter (se bilaga 2) gjordes valet att hämta en artikel från 

Cinahl och resterade från PubMed.  

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar och urval 

Datum Databas Sökord Begränsning 
ar 

Antal 
träffar 

Förkast
ade 

Inkluderad
e 

Författare 

20150111 PubMed MRSA* AND 
nurs* AND 
prevent* 

Engelska, 
Svenska, 
human, 5 år 

108 85* 
76** 
75*** 
0**** 

1 Seibert et al. (2014a) 

20150111 PubMed MRSA* AND 
nurs* AND 
prevent* 

Engelska, 
Svenska, 
human, 10 år 

237 211* 
198** 
187*** 
0**** 
5***** 
 

10 Sopirala et al. (2014) 
Seibert et al. (2014b) 
Hill et al. (2013) 
Apisarnthanaraket al. 
(2013) 
Zoabi et al. (2011) 
Lindberg & Lindberg 
(2012) 
Sinkowitz-Cochran et 
al. (2012) 
Morrow et al. (2011) 
Da Silva et al. (2010) 
Wolf et al. (2008) 
 

20150115 PubMed MRSA* AND 
nurs* AND 
perception* 

Engelska 
Svenska, 10 
år, Human 

13 6* 
1** 
0*** 
0**** 
4**** 
 
 

2 Pedro et al. (2014) 
 
Lindberg et al.(2014) 

20150115 PubMed "Disease 
Transmission" 
AND Infectio* 
AND 
("Methicillin-
Resistant 
Staphylococcus 
aureus" OR 
"Methicillin 
Resistance") AND 
nurs* 
 

Engelska, 
Svenska, 
2010-2015, 
Human 

28 25* 
1** 
1*** 
0**** 

1 Raboud, J et al. (2005). 
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20150126 Cinahl (MM "Methicillin-
Resistant 
Staphylococcus 
Aureus")  
AND 
prevent* 
AND 
nurs* 

Engelska 
Svenska 
2005-2015 
Peer 
reviewed 

73 56* 
43** 
32*** 
10**** 
9***** 

1 Kjoneegard et al 
(2013) 

20150126 Cinahl (MM”Methicillin-
Resistant 
Staphylococcus 
Aureus”) AND 
nurs* AND 
Infection Control 

Engelska  
Svenska  
2005-2015 
Peer 
reviewed 

73 55* 
40** 
29*** 
11***** 

- - 

*Antal förkastade efter läst titel, ** Antal förkastade efter läst abstrakt, *** Antal förkastade efter att läst artikel, **** Antal 
förkastade efter kvalitetsgranskning, ***** Antal dubbletter 

 

Urval och Kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen gjorde i flera steg. För att finna relevanta artiklar i de olika databaserna 

användes sökord och det gjordes flera sökningar med olika sökord, för att säkerställa att 

inget material föll undan. Urvalsprocessen av artiklar till resultatet inleddes genom att först 

läsa artiklarnas rubriker där de artiklar som ansågs passa till syftet valdes ut. Därefter lästes 

abstraktet för de artiklar som valts ut efter att ha läst rubrikerna. När abstraktet lästs 

framkom en bild av vad artiklarna innehöll och artiklar med ett relevant abstrakt, relaterat 

till litteraturöversiktens syfte, valdes att läsas i sin helhet. Efter att samtliga artiklar lästs 

diskuterades innehållet för att bedöma om det var något som passade till 

litteraturöversikten. Därefter gjordes en värdering av den vetenskapliga kvalitén med hjälp 

av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar anpassade för kvalitativ och kvantitativ 

metoder. 

 

Vid granskningen kontrollerades de olika delar som en vetenskaplig artikel bör innehålla 

som till exempel abstrakt, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Granskningen 

resulterade i olika poäng som sedan räknades om till en procentsats som angav vilken grad 

av kvalité artikeln erhåller. Grad 1 betyder att artikeln har hög vetenskaplig kvalité och grad 

3 en låg vetenskaplig kvalité. Grad 1 motsvarar 80-100%, Grad 2 motsvarar 70-79% och 

 grad 3 motsvarar 60-69% (Carlsson & Eiman, 2003. se bilaga 3). Granskningsmallen 

modifierades för att kunna tillämpas till litteraturöversikten. Frågan “Patienter med 

lungcancer diagnos” exkluderades och maxpoängen räknades sedan om. Maxpoäng för den 
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kvalitativa granskningsmallen räknades om till 45 poäng och den kvantitativa 

granskningsmallen till 44 poäng. Artiklar med grad 1 och grad 2 inkluderades till 

litteraturöversikten. 

  

Artiklarna granskades först av båda författarna enskilt och sedan jämfördes granskningarna 

för att säkerställa att kvalitén granskats och värderats likvärdigt. I de fall där det fanns 

delade meningar om kvalitén diskuterades den aktuella artikeln och en ny granskning 

genomfördes tillsammans.  

 

Analys 

Vid en litteraturöversikt sker analysen i olika steg. Först läses artiklarna flera gånger för att 

skapa förståelse för samt få en översikt om vad artiklarna handlar om. Därefter läses 

artiklarna i syfte att identifiera skillnader och likheter. Skillnader och likheter söks i så väl 

resultatet som i teoretiska utgångspunkter, tillvägagångssätt, analysmetod samt syften. 

Slutligen görs en beskrivande sammanställning av alla artiklar (Bilaga 4)(Friberg, 2012 s. 140-

141).  

 

Bearbetningen av artiklarna gjordes i flera steg. Först lästes artiklarna i sin helhet flera 

gånger och därefter direktöversattes resultatet till svenska. När resultatet översatts lästes 

resultatet på engelska igen för att säkerställa att översättningen inte gjort resultatet 

snedvridet. Artiklarna fördes in i en tabell för att få en överblick över vilka artiklar som 

skulle ingå i resultatet, se vilka författare som skrivit artikeln, vad studiens syfte var och vad 

artiklarnas huvudfynd var (se bilaga 4). Artiklarnas resultat diskuterades sedan för att 

säkerställa att det inte fanns delade meningar om resultatens innehåll. Nyckelfynden från 

artiklarnas resultat färgmarkerades och sorterades, vilket slutligen resulterade i tre områden: 

kunskap, basalhygien och kommunikation (se bilaga 5). 

Etiska överväganden 

Under artikelgranskningsprocessen bör fokus, enligt Polit och Beck (2012), ligga på kontroll 

och godkännande från en etisk kommitté. Det är viktigt att studiedeltagarna fått tillräckligt 

mycket information så att de vet vad som kommer att hända under studiens gång. Artiklar 
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Preventivt 

arbete mot 

MRSA 

med ett etiskt tankesätt visar att studien genomförts med deltagarnas integritet i åtanke 

(Polit & Beck, 2012, s. 169-170). 

 

I denna litteraturstudie har de inkluderade artiklarna fört ett etiskt resonemang där 

deltagarnas integritet och anonymitet bevarats. I de fall där de inkluderade artiklarna inte 

angivit något etiskt resonemang kontrollerades det om tidsskriften, som publicerat artikeln, 

gjort etiska ställningstaganden. Om inga etiska ställningstaganden fanns så uteslöts artikeln.  

 

För att säkerställa att artiklarnas resultat inte snedvridits vid översättning så bearbetades 

texten objektivt, inget material utelämnades och inga egna åsikter vägdes in i texten. 

 

Resultat 

Resultatet belyser olika hinder och möjligheter som är bra för sjuksköterskan att ha med sig i 

arbetet mot smittspridning av MRSA. Under varje område presenteras sjuksköterskor 

erfarenheter av att arbeta preventivt mot smittspridning av MRSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De tre olika områdena kunskap, basalhygien och kommunikation påverkar på olika sätt det preventiva arbetet mot 

smittspridning.  
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Kunskap 

En av de faktorer som ökade risken för smittspridning av MRSA var okunskap hos 

sjuksköterskor om hur det preventiva arbetet bör gå till (Pedro, Sousa-Uva & Pina 2014). 

En studie påvisade att sjuksköterskor har bristfällig kunskap om MRSA, fler än hälften av de 

sjuksköterskor som tillfrågades hade inte tillräckliga kunskaper om MRSA (Lindberg & 

Lindberg, 2012). Det fanns brister i kunskapen om hur länge MRSA kan överleva på olika 

ytor och personalen visste inte att handdesinfektionsmedel och desinfektionsmedel var de 

bästa medlen för att eliminera MRSA från händer och ytor (Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & 

Jacobsen, 2014a). En sjuksköterska belyste att personalen måste bli medvetna om att all 

utrustning som används måste rengöras flera gånger om dagen. Pennor, saxar och andra 

saker som används och berörs i samband med patientkontakt ska rengöras för att förhindra 

smittspridning (Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014b). 

 

Just thought it was a communicable disease that can be passed on from one person to 

another”, and “It is supposed to be some form of virus you normally catch in a hospital. But 

that is all I know about it”, and “It's a disease that could be transferred between patients when 

you come in contact with them (Hill et al., 2013, s. 85). 

 

Sjuksköterskor uttryckte att de ibland fick frågor av anhöriga och patienter som de inte 

kunde svara på. Det kunde röra frågor huruvida MRSA behandlas och hur man bäst 

förebygger smittspridning efter att patienten åkt hem från sjukhuset. Patienter frågade 

ibland om hur de kunde smitta sina anhöriga och denna fråga hade sjuksköterskor svårt att 

svara på (Hill et al. 2013). Sjuksköterskor ansåg att anhöriga och patienter behöver kunskap 

och information om MRSA, för att kunna förhindra smittspridning (Seibert et al., 2014b). 

Dock ansåg endast en fjärdedel av sjuksköterskorna att de fått en bra utbildning om MRSA 

och att de var bekväma i rollen att utbilda och informera patienter, närstående samt anhöriga 

(Seibert et al., 2014a). 

 

Hos en del sjuksköterskor fanns oro över att MRSA-bakterien skulle bäras med hem och 

smitta familjer eller att de själva skulle smittas (Da Silva, De Carvalo, Da Silva Canini, Cruz 

& Gir, 2010; Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a) samtidigt uppgav andra att de inte alls 

var oroliga över att de skulle kunna smittas på arbetet (Pedro et al., 2014).  
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Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kände osäkerhet och rädsla inför att vårda en patient 

med MRSA eftersom att det var något de inte gjorde så ofta (Lindberg, Carlsson & Skytt, 

2014). De upplevde att det tog lång tid att klä på sig handskar och förkläden när de skulle 

besöka en patient med MRSA. På grund av att det tog lång tid kunde det ibland hända att 

sjuksköterskorna endast träffade den drabbade patienten två gånger per arbetspass (Seibert 

et al., 2014b).  

 

Sjuksköterskor ansåg att kunskap om MRSA är betydande och att det behövs för att få en 

förståelse för varför det är viktigt att arbeta preventivt (Seibert et al., 2014b). 

Sjuksköterskorna visste att den vanligaste smittkällan var händerna och att det smittar via 

kontaktsmitta. De hade också kunskap om att patienter kan vara friska trots att de bär på 

MRSA, att bakterien finns utanför sjukhusmiljön och att smittspridning också sker i 

samhället (Seibert et al., 2014a). Kunskap om MRSA och de olika preventiva åtgärderna för 

att förhindra smittspridning av bakterien mättes hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

Vid mätningen framkom det att majoriteten av personalen hade kunskap om vilka åtgärder 

som skall tillämpas för att förhindra smittspridning av MRSA, som till exempel med hjälp av 

förkläden och handhygien (Seibert et al., 2014b).   

 

En åtgärd i det preventiva arbetet kan vara screening, en sjuksköterska belyste att patienter 

inte alltid screenades för MRSA och frågade därför hur det preventiva arbetet skulle gå till 

när de inte vet om det finns något att arbeta preventivt mot (Wolf, Lewis, Cochran & 

Richards, 2008). Från det att patienten screenats till att svaret kommer tar cirka 48-72 timmar 

(Raboud et al., 2005). Om dessa svar kom tidigare så skulle det kunna resultera i att 

överföring av MRSA eventuellt minimeras eftersom att fler adekvata åtgärder sätts in i tid 

(Kjoneegaard, Fields & Peddecord, 2013; Raboud et al., 2005).  

 

När sjuksköterskor tillfrågades om hur de uppdaterade sig och fick information om 

preventiva åtgärder mot smittspridning uppgav de flesta att de använde sig av ett 

utbildningsprogram som fanns tillgängligt på arbetsplatsens datorer. Få använde sig av 

information från internet. Personalen ville helst få information om MRSA och 
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förebyggandeåtgärder från hygiensjuksköterskan (Wolf et al., 2008) eftersom de ansågs vara 

bra på att förklara (Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014).  

 

Basalhygien 

Sjuksköterskor uppgav att patienter med MRSA, inlagda på sjukhus, ofta blev isolerade på 

ett rum för att de inte skulle överföra bakterien till andra inneliggande patienter 

(Apisarnthanarak, Khawcharoenporn & Mundy, 2013; Raboud et al., 2005). På ett 

akutsjukhus uppmärksammades att överföring av MRSA ofta uppkom när patienten fick 

besök av sjukvårdspersonal, på grund av bristande följsamhet till basalhygien (Raboud et al., 

2005). 

 

Sjuksköterskor uppgav att det fanns faktorer som hindrade dem från att arbeta preventivt 

mot smittspridning (Seibert el al., 2014b; Wolf et al., 2008). Patientrummens utformning och 

design visade sig ha stor betydelse i det preventiva arbetet, en planlösning som försvårar det 

preventiva arbetet får konsekvenser (Pedro et al., 2014) liksom bristfällig tillgång av 

förkläden, handskar, handfat och sopkorgar (Seibert el al., 2014b; Wolf et al., 2008). Personal 

som arbetade i en ogynnsam arbetsmiljö desinfekterade och tvättade inte sina händer lika 

frekvent, som de som arbetade i en gynnsam miljö, eftersom att handfat och 

handdesinfektionsmedel inte fanns lättillgängligt (Pedro et al., 2014). 

 

Sjuksköterskor ansåg att det var tidskrävande att vårda en patient med MRSA under ett 

arbetspass. Tiden är ett hinder när det kommer till att förhålla sig korrekt till hygieniska 

principer då det tar lång tid att tvätta och skydda sig själv och sedan rengöra alla saker efter 

kontakt med patienten (Seibert et al., 2014b).  De uppgav också att det kunde vara svårt att 

bibehålla följsamheten till basal hygien i en akut situation eftersom det tar tid att klä på sig 

förkläden och handskar vilket kanske leder till att patienten hinner skada sig innan 

personalen hinner in till rummet (Seibert et al., 2014b). En del sjuksköterskor diskuterade att 

det fanns saker som hindrade dem från att ta ansvar för hygienåtgärder eftersom att det 

fanns så mycket annat arbete som var högre prioriterat, till exempel att dela ut mediciner i 

rätt tid (Lindberg, Carlsson & Skytt 2014). 
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Vidare angavs hög arbetsbelastning och stress som ett hinder till följsamhet (Sinkowitz-

Cochran et al., 2012). “It adds an extra step when you’re on a busy unit. You may be bringing 

stuff in with you like Accu-checks. And it’s just always those extra little steps that delay your 

efficiency. I guess that’s the challenge” (Seibert et al., 2014b, s. 407). När arbetsbelastningen 

var hög och sjuksköterskorna ansvarade för många patienter så upplevde de att det inte 

spelade någon roll hur väl de än försökte, det skulle ändå uppstå en situation med 

korssmitta på grund av det höga patientantalet och bristen på tid (Morrow, Griffiths, Rao, 

Path & Flaxman, 2011). 

 

It’s certainly easy, even when wearing gloves, to touch a contaminated patient and then touch 

a countertop. Have any of the cleaning staff or any of the nursing staff, anyone actually, come 

in contact with that unknowingly and transmit bacteria from one place to another (Seibert et 

al., 2014b, s. 409). 

 

En intervention gjordes på olika avdelningar på ett sjukhus för att förbättra följsamheten till 

handhygien. Interventionen bestod i att en till två sjuksköterskor per vårdavdelning fick 

utbildning i hur det går att arbeta preventivt för att minska de vårdrelaterade infektioner 

som orsakats av bakterien MRSA. Dessa sjuksköterskor förde sedan informationen vidare till 

sina arbetskamrater. Innan interventionen startade mättes det hur frekvent personalen 

använde sig av förkläden och handskar i det patientnära arbetet. Sex månader efter att 

sjuksköterskorna fått utbildning gjordes en ny mätning som visade att följsamheten till 

basalhygien ökat (Sopirala et al., 2014).  Vårdpersonal, bland annat sjuksköterskor, 

observerades för att undersöka hur frekvent de använde sig av handhygien före och efter 

patientkontakt. Observationerna visade att majoriteten av personalen använde sig av 

handdesinfektionsmedel både före och efter patientkontakt, däremot användes inte tvål lika 

frekvent (Seibert et al., 2014a). Ett sjukhus startade en kampanj för att öka kunskapen om 

handhygien och därmed minska antalet vårdrelaterade infektioner. Under kampanjer pågick 

även en observationsstudie där bland annat sjuksköterskor observerades för att se hur 

frekvent de använde sig av handhygien vid patientnära vård samt andra 

omvårdnadshandlingar som till exempel iordningställande av mediciner. Vid starten av 

kampanjen gjordes en mätning av följsamhet till handhygien och fem år senare gjordes 
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samma mätning. Mätningen visade att följsamheten till handhygien ökat efter kampanjen 

(Zoabi, Keness, Titler & Bisharat, 2011).   

 

Handhygien ska ses som ett teamarbete som utförs och följs tillsammans i en grupp (Seibert 

et al., 2014b) Personal som arbetar mycket tillsammans och nära varandra bildar starka 

uppfattningar om vad som är acceptabelt och normalt vid preventivt arbetet mot smitta. En 

arbetsgrupp som har samma synsätt på hur en god basalhygien ska utföras kan påverka 

andra så att deras synsätt ändras. Det resulterar i en bättre följsamhet till basalhygien samt 

bygger en grund för ett preventivt tänkande (Morrow et al., 2011).  

Många sjuksköterskor upplevde att risken för att smittas av MRSA var betydligt högre när 

någon i arbetsgruppen inte följde de basala hygienrutinerna (Pedro et al., 2014). 

Sjuksköterskor med erfarenhet och kunskap upplevde inga problem med att påminna 

arbetskollegor om de basala hygienrutinerna (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). 

 

Kommunikation och information 

Kommunikation och information är av betydelse för en god vårdmiljö, brist och saknad inom 

dessa områden kan ge konsekvenser för vårdmiljön (Seibert et al., 2014b). När patienter 

transporteras mellan särskilda boenden och sjukhus är det inte ovanligt att 

kommunikationen brister mellan de två olika instanserna. Sjuksköterskor menade att 

kommunikationen mellan dessa är något som måste förbättras för att smittspridningen ska 

förhindras. Det händer att information om smitta inte når fram (Wolf et al., 2008) och det i 

sin tur kan leda till stora smittspridningar (Sinkowitz-Cochran et al., 2012; Wolf et al., 2008).  

 

Personal inom hälso- och sjukvården identifierade kommunikationen som ett hinder i det 

preventiva arbetet mot smittspridning av MRSA. Personalen belyste hur viktigt det är att 

kommunikationen är rak och att den sker i rätt tid. När en patient är smittad med MRSA och 

kommer till avdelningen ska en skylt sättas upp omgående så att personalen får 

informationen om att det finns smitta i rummet (Seibert et al., 2014b).  
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Kommunikationen mellan patienten och personalen kan vara ett hinder i det preventiva 

arbetet mot smittspridning av MRSA. I vissa fall kan patienten inte redogöra för om denne är 

smittad eller inte (Seibert et al., 2014b) och ibland vet inte patienten om hon/han fortfarande 

bär på smittan eller om denne är friskförklarad från MRSA. I vissa fall finns det inte 

information om att patienten är smittad överhuvudtaget. Det är svårt att veta om patienten 

är informerad om sin MRSA och om någon berättat för patienten vilka åtgärder som krävs 

när de som patient vårdas på sjukhus med en MRSA (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). En god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kan vara en förebyggande åtgärd för 

smittspridning (Seibert et al., 2014). Ibland upplevde sjuksköterskor att patientens attityd 

påverkade kommunikationen och det preventiva arbetet. Vissa patienter ignorerar den 

information de fått av sjuksköterskorna och går ut från sitt rum och in till andra patienter 

som då utsätts för risk att smittas, trots att de precis fått information om att de inte ska vistas 

med andra patienter (Wolf et al., 2008). 

 

Att kommunicera med familj och närstående var något som en sjuksköterska lyfte fram som 

viktigt. Sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att familj och närstående fick information om 

de åtgärder som sätts in när en patient har MRSA. Information om att de inte får gå ut med 

handskar och förkläden i korridoren eftersom att risken för att de är kontaminerade med 

MRSA är stor vilket kan leda till smittspridning (Seibert et al., 2014b). ”Make sure they are 

aware, the family is aware. The lack of communication can cause alots of problems” (Seibert 

et al., 2014b, s. 408). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

preventivt mot smittspridning av MRSA i sjukhusmiljö.  Valet att inrikta sig mot 

sjuksköterskor gjordes eftersom att det är författarnas framtida yrke samt att det ingår i 

sjuksköterskans profession att arbeta preventivt mot smittspridning. 

 

I litteraturöversikten belyses det preventiva arbetet mot smittspridning i sjukhus miljö men 

det är något som inte framgått i artikelsökningarna. Begränsningen sjukhus (hospital) gav 
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inte några relevanta träffar och därför gjordes valet att inte använda det sökordet. Trots detta 

har endast artiklar med sjuksköterskor som arbetar på sjukhus inkluderats. Valet att enbart 

fokusera på sjuksköterskor som arbetar på sjukhus kan ha påverkat resultatet eftersom 

relevant information från sjuksköterskor som arbetar inom kommunen inte belysts. I de 

artiklar där olika kategorier av sjukhuspersonal har intervjuats/studerats har endast svar och 

resultat från sjuksköterskor inkluderats till resultatet.   

 

Begränsningen av årtalen 2005-2015 användes för att få fler sökträffar och samtidigt nå den 

mest aktuella informationen. Författarna ville först endast inkludera artiklar från år 2010-

2015  för att finna de senaste studierna, men på grund av få användbara artiklar utökades 

årtalen. Ökningen av årtal resulterade i fler relevanta och användbara artiklar som bidrar till 

att öka litteraturöversiktens trovärdighet. Sökningar gjordes tills att inga nya artiklar 

genererades, något Thorén-Jönsson (2013, s. 104) benämner mättnad. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar 

för kvalitativ och kvantitativ metod. Efter kvalitetsgranskning inkluderades enbart artiklar 

med grad 1 och 2, vilket tyder på att artiklarna var av hög vetenskaplig kvalité. Det anses 

öka resultatets trovärdighet. 

 

Under analysprocessen gjordes en sammanställning av vad alla artiklar handlade om som 

sedan bröts ned i små nyckelfynd (se tabell 2). När alla nyckelfynden sammanställts 

färgkodades fynden med olika färger som vidare resulterade i 3 områden. Med hjälp av 

färgkodningen och områden byggdes resultatet med stuktur samt att det underlättade 

textbearbetningen. 

 

15 vetenskapliga artiklar inkluderades slutligen till resultatet, 8 stycken var kvantitativa, 4 

stycken var kvalitativa samt 3 stycken var av mixad design. Samtliga artiklar är primärkällor 

vilket styrker resultatets trovärdighet. Enligt Axelsson (2012) bör primärkälla användas 

eftersom en sekundärkälla är en sammanställning av många olika studier. När 

informationen är från, till exempel, en annan litteraturstudie innebär det att någon annan 
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redan har tolkat en forskningsartikel och sedan skrivit om dessa uppfattningar (Axelsson, 

2012, s. 211).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet belyser att det finns tydliga kunskapsbrister hos sjuksköterskor om MRSA.  

Några av de områden där sjuksköterskor hade bristfällig kunskap var om MRSA bakteriens 

uppkomst, dess överlevnad och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det kan tyckas 

vara en självklarhet att sjuksköterskor ska ha kunskap om olika smittsamma sjukdomar som 

de möter samt att de ska följa de basala hygienrutinerna. Smittspridning är något som kan 

påverka patientsäkerheten och om sjuksköterskor fick kontinuerlig utbildning om olika 

sjukdomstillstånd och rutiner så kanske patientsäkerheten skulle öka och smittspridningen 

minska. Slyne, Phillips och Parkers (2012) menar att ett problembaserat lärande kan påverka 

preventivt arbetet positivt då det medför att personal utvecklar ett kritiskt tänkande, vilket 

är till hjälp i det preventiva arbetet. Lagarbete, kritiskt tänkande och kompetens är viktigt för 

att lyckas med det preventiva arbetet ute i verksamheten. 

 

Många sjuksköterskor uppgav att de är osäkra på vad MRSA är och de inte är bekväma i 

situationer där det ska ta hand om patienter med MRSA, eftersom det är relativt sällan som 

dessa patienter vårdas på avdelningen. Vissa sjuksköterskor var även oroliga och ängsliga 

för att de skulle få med sig smitta hem till sina familjer. Nightingale (1859) menar att 

kunskap och tillämpning av de basala hygienrutinerna minskar risken att föra med sig 

smitta hem (Nightingale, 1859, s. 19). Osäkerheten skulle kunna bero på okunskap hos 

sjuksköterskor och skulle i så fall avhjälpas med mer kunskap. Mer kunskap kanske leder till 

att sjuksköterskor känner sig mer säkra i de specifika situationerna. 

 

Sjuksköterskor uppgav att det fanns faktorer till exempel tidsbrist som hindrade dem från att 

arbeta preventivt mot smittspridning av MRSA. Det ledde till att sjuksköterskor ibland inte 

besökte den MRSA-smittade patienten mer än två gånger per arbetspass eftersom det ät 

tidskrävande att ta på sig förkläden och handskar. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 

(1982:763) anger att vård skall ges på lika villkor till hela befolkningen. Vården ska även 
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tillgodose patientens behov av trygghet och behandling samt främja goda kontakter mellan 

sjukvårdpersonal och patient. Författarna till denna litteraturstudie anser att det är svårt att 

förstå att detta kan uppfyllas när patienten får så få besök från sjuksköterskan.  Skyman, 

Sjöström och Hellström (2010) skriver att det inte är ovanligt att patienter som är drabbade 

av MRSA under sin sjukhusvistelse känna sig isolerade, ensamma och kränkta.  Nightingale 

(1859, s. 20-28) belyser individens integritet och menar att klok och human hantering av 

patienten är det bästa skyddet mot infektion. Nightingale belyser också hur viktigt det är att 

ägna tid åt patienten och att sjuksköterskan inte får visa några tecken på tidsbrist 

(Nightingale, 1859, s. 20-28).  Detta kan tyckas vara svårt att leva upp till då sjuksköterskan 

ofta har ansvar för många patienter samtidigt. I en stressig arbetsmiljö kan det vara svårt att 

ägna mycket tid åt alla patienter då arbetssituationen inte alltid tillåter det. Kanske behövs 

det extra resurser i verksamheten under den tid som patient med MRSA vårdas på 

avdelningen. 

 

Det framgår att hög arbetsbelastning och stress förhindrar det preventiva arbetet. Den basala 

hygienen sätts åt sidan och att saker sker i bara farten när personalen är stressad och att 

smittspridning då är ett faktum. Geva et al. (2008) menar att när en sjuksköterska vårdar en 

patient med MRSA samtidigt som han/honvårdar andra patienter ökar risken för att 

smittspridning av MRSA ska ske.  Lee et al. (2011) har också vid en observationsstudie 

uppmärksammat att arbetsbelastningen påverkar följsamheten till de basala 

hygienrutinerna. Hög arbetsbelastning resulterade i att användningen av handskar och 

handdesinfektionsmedel minskade (Lee et al., 2011).  När följsamheten till de basala 

hygienrutinerna inte följs så är det rimligt att anta att smittspridning kan uppstå och fler 

personer kan smittas.  

 

En arbetsmiljö som inte är anpassad till vårdmiljön minskar följsamheten och kan leda till 

smittspridning och kontaminering. I resultatet framgår det att sjuksköterskor uppgav att de 

tvättade och desinfekterade händerna mer frekvent när de visste att de vårdade en patient 

med MRSA. Andersson, Lindholm och Fossum (2011) bekräftar fenomenet eftersom de i sin 

studie uppmärksammat att personal hade en sämre följsamhet till den basala hygienen innan 

det framkom att patienten hade MRSA och först då ökade följsamheten. Detta kan anses vara 
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underligt då de basala hygienrutinerna alltid bör tillämpas, oavsett om patienten har en 

smittsam åkomma eller inte. Enligt socialstyrelsen (2007) ska basala hygienrutiner alltid 

följas och händerna ska alltid desinfekteras både före och efter patientkontakt (SOSFS 

2007:19).  

 

Kommunikationen är av betydelse för det preventiva arbetet mot smittspridning av MRSA 

och brister i kommunikation och information mellan olika vårdinstanser kan skapa problem. 

Det händer att information om patienter inte kommer fram och vetskapen om att en patient 

har MRSA inte finns hos personal på andra vårdinstanser. Socialstyrelsen (u.å) anger att det 

inte är ovanligt att det uppstår brister i kommunikationen och att det är en vanlig 

grundläggande orsak till vårdskador (Socialstyrelsen, u.å). Vid kommunikationsproblem kan 

kanske SBAR vara till hjälp. Haddelton (2014) anger att SBAR är en väl beprövad metod och 

kan nästan användas i alla informationsöverföringar inom vården. SBAR fungerar bra i både 

stressiga och lugna arbetsmiljöer och gagnar patientsäkerheten. 

 

Vidare framkom det att sjuksköterskor ibland upplever att patienten ignorerar de åtgärder 

som krävs vid en MRSA infektion. Sjuksköterskan kan informera patienten om att denne inte 

får gå ut från sitt rum men trots det så går patienten ut från sitt rum och kan där med utsätta 

andra patienter för en risk att smittas av MRSA. Barrat, Shaban och Moyle (2011) belyser att 

patienten har behov av att få god information från personalen om sin MRSA och vilka 

åtgärder som kommer att krävas och vilka hinder och svårigheter patienten ställs inför. Att 

personalen klär sig med förkläden och handskar kan vara ett psykiskt hinder för patienten, 

och därmed kan det negativt påverka förmågan att ta emot information. En god 

kommunikation med patienten kan vara en del av det preventiva arbetet eftersom att det kan 

minska känslor av oro och andra negativa känslor som patienten kan få som isolerad. 

Nightingale (1859) belyser att patienter bör bli respekterade och få den tid de behöver med 

sin sjuksköterska. Sjuksköterskan ska vid besök och samtal med den sjuke patienten se till att 

det finns tid för den enskilde patienten eftersom det är något som kan ha stor betydelse för 

patienten. När sjuksköterskan sätter sig ned och lyssnar på patienten så kan känslan av att 

vara ensam och isolerad minska eller helt försvinna (Nightingale, 1859, s. 28). Det kan tyckas 

vara en självklarhet att patienten får rätt information och att informationen är anpassad till 
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individen. Det eftersom att Socialstyrelsen (2005) tydligt i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning beskriver att denne ska kunna utbilda och vidarebefordra den 

kunskap denne besitter, utifrån individens behov. 

Slutsats 

Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt mot smittspridning av MRSA visar att 

det finns ett behov av mer kunskap och utbildning. Brist på kunskap leder till sämre 

följsamhet och kan äventyra patientsäkerheten då smittspridning kan uppstå på grund av 

dålig följsamhet. Teoretiska och praktiska kunskaper är av vikt för att det preventiva arbetet 

skall fungera och att sjuksköterskor inte skall behöva känna en osäkerhet i samband med 

vård av patient med MRSA. För vidare forskning vore det intressant att undersöka varför 

sjuksköterskor, trots kunskap, inte följer de rutiner och riktlinjer som finns. 
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Datum Databa

s 
Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Inkluderade 

2015011
1 

PubMed MRSA* AND nurs* 
AND experience* 

Engelska, 
Svenska, human, 
10 år 

17 14* 
13** 
0*** 
0**** 

 

 

0 

2015012
9 

PubMed "infection prevent*" AND 
MRSA* nurs* 

10 år, human, 
Engelska, 
Svenska 

31 26* 
0** 
0*** 
0**** 
5***** 

0 

2015012
9 

PubMed "infection prevention" 
AND "Methicillin-
resistant Staphylococcus 
aureus*" AND nurs* 

10 år, human, 
Engelska, 
Svenska 

21 28* 
2** 
1*** 
3***** 

0 

2015021
2 

SveMed MRSA - 49 48* 
1** 

 

0 

2015021
2 

PsycInf
o 

MRSA - 116 113* 
2** 
1*** 

0 

2015021
3 

PubMed ("Health Knowledge, 
Attitudes, 
Practice"[Mesh]) AND 
"Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus"[Mesh] 

10 år, human, 
Engelska, 
Svenska 

32 16* 
10** 
0*** 
0**** 
6***** 

0 

 

*Antal förkastade efter läst titel, ** Antal förkastade efter läst abstrakt, *** Antal förkastade efter att läst artikel, **** Antal 
förkastade efter kvalitetsgranskning, ***** Antal dubbletter 
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Granskningsmall för kvalitativ metod 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % >5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 
kodning, etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori 
etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmer med resultatet 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45) p p p p 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 

 

p 

% 

Grad: 
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Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 
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Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
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Bilaga 4. Artiklar till resultatet 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens Syfte Design 
Metod 
Analys 
 

Deltagare 
(/bortfall) 

Huvudresultat Kvalitet 

Apisarnthanarak, 
A., 
Khawcharoenpor
n,T. & Mundy, 
L.M.  
 
2013 
 
Thailand 

Att utvärdera sjukhus egenskaper och 
nuvarande praxis för att minimera den 
lokala bördan av multiresistent 
Acinetobacter baumannii (AB) och 
meticillinresistenta Staphylococcus 
aureus (MRSA) 

Kvantitativ analys 
Strukturerade intervjuer 
Statistiska analyser 
 

204 st  
(/ej angivet) 

De mest påtalade preventiva arbeten var: isolering från kontakt 
med andra, hand hygien kompanier. 
Antibakteriella åtgärder som klorhexide glukonat bad var ovanligt. 

Grad 2 
34 Poäng 
77 % 
 

Da Silva, A. M., 
De Carvalo, M.J., 
Da Silva Canini, 
S. R. M., De 
Almeida Cruz, E.. 
D., & Gir, E. 
2010 
Brasilien 

Utvärdera kunskapen som finns hos 
ett omvårdnadsteam från ett offentligt 
sjukhus i Sao Paulo, Brasilien, om de 
förebyggande åtgärder som 
rekommenderas att användas i vården 
som ges till patienter, som är 
koloniserade med MRSA och 
identifiera de faktorer som påverkar 
följsamheten/icke följsamhet 

Kvalitativ och kvantitativ 
analys 
 
Deskriptiv 
 

318 
Sjuksköterskor(/ej 
angivet) 

43,7% av deltagarna visste inte anledningen till MRSA. 
 
22 % rapporterade att MRSA var resultatet av oadekvat 
användning av antibiotika 

Kvantitativ: 
Grad 2 
35 poäng 
79 % 
 
Kvalitativ 
Grad 2 
34 
75 % 

Hill, J., Evans, C., 
Cameron, K., 
Rogers, T., Risa, 
K., Kellie, S. & 
Guihan, M. 
 
2013 
 
USA 

För att bedöma uppfattningar hos 
personal som arbetar med 
ryggmärgsskadade samt de skadades 
(drabbade av MRSA) uppfattningar, 
samt att se vilket pedagogiskt behov 
som finns om MRSA prevention. 
 

Kvalitativ analys 
Semi strukturerade frågor 
 
Fokus grupper 
 
 

Totalt 33 st,  
24 sjuksköterskor  
9 läkare 
(/ej angivet) 

Personal behöver kunskap för att föra den vidare till sina patienter.  
Handhygien är viktigt att utföra både som personal och patient.  
Viktigt att personal ser till att patienten förstått den information 
som givits. 

Grad 1 
40 poäng 
88 % 
 

Kjonegaard, R., 
Fields, W., & 
Peddecord, M 
 
2013  

Syftet med denna studie var att 
utvärdera effektiviteten och 
kostnaderna av ett aktivt MRSA 
screeninga-program och efterföljande 
åtgärder för kontaktsmitts överföring 

Kvantitativ Analys 
 
Pre/post-studie 
 
Statistisk analys, deskriptiv, 

256 MRSA-
screeningar 
 
(/ej angivet) 

Vårdreltaterade MRSA-infektioners förekomst minskade inte efter 
genomförandet av IVA screening. Analysen visade att patienter 
inlagda från sjukhem, hemtjänst och liknande anläggningar hade 
12 gånger större risk att screenas positivt för MRSA jämfört med 
patienter som inkom från ”vanliga hem”. 

Grad 2 
35 poäng 
79 % 



  

 

  

 
USA 
 

av HA-MRSA hos IVA patienter multivariat analys 
SPSS 

Lindberg, M., 
Carlsson, M., & 
Skytt, B. 
 
2014 
 
Sverige 
 
 
 

Att undersöka MRSA-koloniserade 
patienter, registrerade sjuksköterskors, 
läkares och chefers erfarenheter av 
patient-professionellas interaktioner 
och relationer till ansvar för 
prevention av infektioner i vården av 
patienter med MRSA. 

Kvalitativ analys 
 
Deskriptiv 
 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer  
 
Semistrukturerade 
intervjuer i fokusgrupper  
 
Ändamålsenligt urval 
 

6sjuksköterskor 
6 läkare 
6 Chefer 
6 MRSA smittade 
patienter 
(/24st) 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kom överens om att 
procedurer som inte förekommer ofta, som att ta hand om en 
MRSA smittad patient, orsakade rädsla och en känsla av osäkerhet. 
Vårdpersonal diskuterade även hur släktingar ibland uttalar att de 
är oroliga för MRSA smittan, vissa patienter tror att det är en 
dödlig sjukdom och vissa bryr sig inte alls eftersom de inte har 
några symtom, 

Grad 1 
38 poäng  
84 % 

Lindberg, M., & 
Lindberg, M. 
2012 
Sverige 

Syftet med denna studie var att 
fastställa uppskattad kunskap om 
MRSA och faktisk kunskap om MRSA 
hos dialyssjuksköterskor 

Kvantitativ analys 
Ändamålsenligt urval. 
Frågeformulär 
 

362 
Sjuksköterskor 
(/85 st.) 

45 % uppskattade att de var ganska kunniga inom området. 
Däremot hade majoriteten rätt kunskap om hur man förebygger 
smitta med handhygien och användning av förkläden 
Det saknades kunskap om kolonisering och prevalens. 
Endast 30 % av de sjuksköterskor som själv uppskattade att de 
hade kunskap om MRSA hade tillräckliga kunskaper. 

Grad 1 
42 poäng 
95 % 

Luisa Pedro, A., 
Sousa-Uva, A., & 
Pina, E 
2014 
 
Portugal 

Fastställa uppfattningar 
och attityder i förhållande med risk 
för exponering för MRSA 

Kvantativ analys 
Cross sectional. 
Anonyma frågeformulär 
 
Intervjuer 
 

139 svar 
(/73 besvarades ej) 

Personal hade minst kunskap om riskfaktorer för smitta. 
Sjuksköterskor såg en risk i att de kunde bli smittade av MRSA, 
handhygien och skyddande utrustning kanske kunde förhindra 
smitta. 71 % av sjuksköterskorna rapporterade alltid isolering av 
patient drabbad av MRSA vid utskrivning och förflyttningar i 
dokumentation. Att desinfektera var ovanligt. För 98 % av 
sjuksköterskorna var professionell handhygienen det viktigaste i 
arbetet mot smittspridning 

Grad 2 
33 poäng 
75 % 

Morrow, W., 
Griffiths, P., Rao, 
G., Path, P., & 
Flaxman, D 
 
2011 

Syftet med studien var att fastställa om 
sjukvårdspersonal erhåller falska 
uppfattningar om MRSA och om dessa 
är baserade på skrivningar om orsak 
och för att utforska de potentiella 
effekterna på personals infektions 

Kvalitativ/kvantitativ 
 
Mixad metod  
 
Individuella frågeformlär 
 

44 st från sjukhus 
 
53 st från 
vårdhem 
 
(/ej angivet) 

Deltagare uppgav sitt synsätt på var MRSA kommer ifrån och 
varför den uppstår. Problem för att upprätthålla en god 
prevention för smittspridning kan vara bristen på 
information/kommunikation, brist på kunskap och för stor 
arbetsbelastning. Något som uppmuntrade för att arbeta efter de 
riktlinjer som fanns var att man ville ge god vård med bra kvalité. 

Kvalitativ :  
Grad 1 
36 poäng 
80  % 
 
Kvantitativ:  



  

 

  

 
England 

kontroll beteende på en individuell 
och kollektiv nivå på båda sidorna av 
sjukhus/Vårdhem 

Fokusgrupper 
 

Sällan tog deltagarna upp deras roll i smittspridning mellan 
patienter. 

Grad 1 
37 poäng 
84 % 
 

Raboud, J., 
Saskin, R., Simor, 
A., Loeb, M., 
Green, K., Low, 
D E., & McGeer, 
A.  
 

2005 
 
Frankrike 

För att bestämma effekten av 
screening, omvårdnad, 
arbetsbelastning, handtvätt och 
beroendet av handtvätt på risknivån i 
patientens besök på 
methicillinresistenta Staphylococcus 
aureus (MRSA) överföring 

Kvantitativ 
 
6mån 
 

34 bäddar 
15 sjuksköterskor  
(Enl tabell) 

Handtvätt och arbetsbelastning i studien observerades som visade 
sig brista och visade sig vara en orsak till varför basala 
hygienrutiner inte följdes.  
Studien visade även att handtvätt hade en större effekt för 
förhindrandet av MRSA ute i verksamheten än arbetsbelastningen. 
En minskad arbetsbelastning i omvårdnaden, visade sig ha bra 
effekt för förhindring av smittspridning under tillfällen där 
handtvätt inte kunde tillämpas fullt ut.  

 
 

Grad 1 
38 poäng 
86 % 

Seibert, D., J., 
Speroni, K,, G., 
Oh, K., M., De 
Voe, M., C., & 
Jacobsen, K., H. 
 
2014a 
 

USA 

Utvärdera kunskap, attityder och 
uppfattningar, relaterat till MRSA, hos 
olika kategorier av vårdpersonal. 
Medicinskt, omvårdnadsmässigt, 
allierande hälsa och assisterande 
personal på ett akutsjukhus 

Kvantitativ 
 
Cross-sectionalsurvey 
observationer 

1200 kunde få 
vara med.  
 
276 valde att delta 
 
(/921 st. ) 

Nästan alla som medverkade i studien gav korrekta åtgärder för att 
förhindra smittspridning av MRSA. Nästan alla rapporterade att de 
trodde att preventivt arbete skulle reducera risken för 
smittspridning. Ca 50 % var rädda för att ta med sig MRSA hem 
ifrån jobbet. 

Grad 1 
36 poäng 
81 % 

Seibert, D., J., 
Speroni, K,, G., 
Oh, K., M., De 
Voe, M., C., & 
Jacobsen, K., H.  
 
2014b 
 
USA 

Belysa sjukvårdspersonals attityder 
och syner på MRSA spridning och 
förslag på hur preventivt arbete kan 
förbättras 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Ändamålsenligt urval.  
 
Inspelning, transkribering 
koder 

26 (/276 
tillfrågades).  

Problem med att hålla rutiner vid akuta situationer. Tidsaspekter, 
allt tar längre tid när man arbetar med isolerade patienter. 
Kunskap ska finnas hos alla inblandade för att ingen spridning ska 
ske.  

Grad 1 
37 poäng 
82 % 

Sinkowitz-
Cochran, R., 
Burkitt, K., 
Cuerson, T., 

Bedöma sambandet mellan 
organisations kultur och MRSA 
relaterade kunskaper, attityder och 
själrapporterat utförande hos 

Kvalitativ 
 
2 Cross sectional 
undersökning 

16 medicinska 
center 
 

Det fanns ett samband mellan engagemang och kunskap om 
MRSA. Sjuksköterskor har högre grav av stress än läkare. Ett högre 
engagemang ledde till bättre följsamhet till Handhygien, 

Grad 2 
32 poäng 
71 % 



  

 

  

Harrisom, C., 
Gao, S., Obrosky, 
S., Jain, R., Fine, 
M., & Jernigan, J. 
(2012). 
 
Pitthsburg 

sjukvårdspersonal  

Sopirala, M. M., 
Yahle-Dunbar, L., 
Smyer, J., 
Wellington, L., 
Dickman, J., 
Zikri, N., & 
Mangina, M. E 
 
2014 
USA 

Utgång från Hypotes att: Ett väl 
utformad link nurs program kommer 
att resultera i en minskning av 
vårdrelaterad MRSA eftersom att 
programmet kommer öka 
användandet av handhygien.  
 
 

Kvantitativ 
 
Intervention mellan år 2008-
2009 

1-2 sjuksköterskor 
/ enhet (/ej 
angivet) 

Studien visade att handhygienen stegvis ökade från 30% till 93% på 
6 månader (under interventionen). Under hela studiens gång höll 
sig följsamheten till hand hygienen över 90%. Man mätte även 
följsamheten till att använda hanskar och förkläden innan man gick 
in till patienten. Vid första mätning låg följsamheten på 80% och 
efter 6 månader var följsamheten 90% och ökade sedan under 
studiens gång. 

Grad 2 
35 poäng 
79 % 

Wolf, R., Lewis, 
D., Cochran, R., 
& Richards, C.  
 
2008 
 
Atlanta 

Att bedöma uppfattningar hos 
sjuksköterskepersonal angående 
MRSA, infektions kontroll (IK) och 
prevention strategier, hinder för IK och 
resurser för IK 

Kvalitativ 
Kvantitativ 
 
Cross sectional  

 
Mixad studie 

 
Fokus grupper 

 

42 sjuksköterskor 
(/ej angivet) 

Det finns olika hinder som påverkar det preventiva arbetet så som 
dålig tillgång till handskar och handfat. Kommunikationen brast 
vilket ledde till att man ibland inte visste om patienter var smittad 
eller inte. Patientens beteende och attityd påverkade det preventiva 
arbetet.  

Kvalitativ 
Grad 1 
38 poäng 
84 % 
 
Kvantitativ: 
Grad 1 
39 poäng 
88 % 

Zoabi, M., 
Keness, Y., Titler, 
N. & Bisharat,N 
 
2011 
 
Israel 

Utvärdera följsamheten av riktlinjer 
för att aktivt arbete mot MRSA hos 
sjuksköterskor och medicinskpersonal. 
Utvärdera hur väl sjukhuspersonal 
utför handhygien samt undersöka hur 
det påverkar antalet av 
vårdrelaterande MRSA infektioner. 

Kvantitativ 
 

Del 1:Retroperspektiv  
Del 2: Prospektiv. 
Statistisk analys. Chi-
square, SPSS 

 

Del 1: 1321 
patienter 
 
Del 2: ej angivet 
 

Sjukhuspersonalens följsamhet till handhygien är ganska dålig. 
Sjuksköterskor hade högst antal % av följsamhet till handhygien. 
Läkare arbetade generellt dåligt för att förhindra infektioner och 
smitta. 

Grad 1 
38 poäng 
86 % 
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Nyckelfynd Uppdelning i områden Områden 

Kunskap om MRSA generellt 
God kunskap om vilka åtgärder som ska 
användas 
Dålig kunskap MRSA  
MRSA ett nationellt problem 
Följsamhet till handhygien 
Bekväm at prata om MRSA och utbilda 
Ignorans mot det preventiva arbetet är ett 
hinder 
För lite tid leder till smittspridning 
Arbetsbelastning påverkar preventivt arbete 
Dålig kunskap om riskfaktorer för att smittas 
Patienter större risk att drabbas än personal 
Okunskap r/t smittspridning 
Basalhygien minskar smittspridning 
Miljö/ design på rum påverkar det preventiva 
arbetet 
Ansvar för patient, positiv attityd, bättre 
åtgärder 
Hinder i patientnära vård 
Hinder i kontakt mellan personal och patient 
Oro i kritiska situationer r/t basalhygien 
Svårt att ge jämlik vård till isolerad patient 
Tidskrävande att klä sig med utrustning 
Oro över att sprida smitta med hjälpmedel 
och mätinstrument 
Tar tid att städa efter kontakt med MRSA 
patient 
Behov av konreta riktlinjer 
tidskrävande att vårda patient med MRSA 
Lätt att glömma bort att städa av 
mätinstrument 
Tid är ett hinder vid hög arbetsbelastning 
Utbildning till familjer/anhöriga 
Kommunikation mellan patient och personal 
Handhygien är ett teamarbete 
Tvätt före och efter patientkontakt 
Tillgänglighet till handsprit/handfat 
Rengör allt som används vid patientkontakt’ 
Kontaminering kopplat till miljö/omgivning 
Arbetsbelastning r/t Handhygien 
intervention påverkar handhygienen 
Kunskap om MRSA 
Personals risk för att drabbas MRSA 
Oro att smittas av MRSA 
Begränsade behandlings möjligheter 
följsamhet till handhygien 
ignorans till preventivt arbete ett hinder 
Behov av utrustning 
bra teamwork 
Utbildning viktigt  
Information om isoleringens betydelse 
Sen diagnostisering av MRSA ett hinder 
Lite personal ett hinder 
Akuta situationer ett hinder 
Hygiensjuksköterskans roll är viktig 
Saknad av information och kommunikation 
ett stort hinder 
Svårt att arbeta preventivt mot någon man ej 
vet om det finns 
Patientens attityd kan vara hinder 
Mycket att göra, sämre följsamhet 
Sämre information/kommunikation leder till 
sämre vård 
Isolering 
Hinder att utbilda patienter 

 

 

 

Kunskap om MRSA 
*Sjuksköterskor och vårdpersonal kunskaper 
och upplevelser om preventivt arbete mot 
MRSA 
*Behov av mer kunskap och utbildning 
*Kunskap om att prata om MRSA för 
preventivt arbete 
*Behov av konkreta riktlinjer 
*Hygiensjuksköterskans roll 
 
Basalhygien 
*Följsamhet handhygien och basalhygien 
*Hinder/möjligheter till följsamhet av 
basalhygien 
*Akuta situationers påverkan på hygien 
*Upplevelser att arbeta preventivt med 
basalhygien 
*Att arbeta som ett team 
*Oro för smittspridning i stressig miljö 
*Tidskrävande vård 
*Tiden ett hinder vid hög arbetsbelastning 
*Patientens konsekvenser 
*Smittspridning r/t arbetsbelastning 
*Lite personal 
 
Kommunikationens betydelse 

*Kommunikation grunden för det preventiva 
arbetet 
*Behov av förbättring av kommunikation 
mellan olika vårdinstanser 
*Problem i kommunikation mellan patient 
och sjuksköterska 

 
 

 

 

 

Kunskap  

 
Basalhygien  
 
Kommunikation 
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