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Sammanfattning  

Inledning: Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global folkhälsa. 

Meticillinresistent Staphylococcus aureus, tidigare främst associerat med sjukhusvård, 

överförs nu mellan individer i samhället (samhällsförvärvad meticillinresistent 

staphylococcus aureus). Att identifiera riskfaktorer är centralt för att kunna bedriva 

effektivt preventivt arbete mot smittöverföring.  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att identifiera och beskriva riskfaktorer associerade med 

förekomst av samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus. 

Metod: Litteraturstudie baserad på 20 internationella artiklar. Huvudfynden i artiklarna 

kategoriserades i teman.  

Resultat: Riskfaktorer på samhälls-, hushålls- och individnivå kunde identifieras, bland 

annat rörande klimat, tidigare antibiotikaanvändning och samsjuklighet.   

Diskussion: Ett fåtal enkelt påverkbara riskfaktorer kunde identifieras. Av de identifierade 

riskfaktorerna är troligen inte alla generaliserbara till en svensk kontext. I flera tidigare 

studier framhålls att samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus främst 

drabbar individer som sedan tidigare är friska, vilket fynden i föreliggande uppsats delvis 

motsäger då samsjuklighet i exempelvis HIV, diabetes och fetma identifierades som 

riskfaktorer associerade med samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus.  
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Abstract 

Introduction: Antibiotic resistance a threat to global public health. Methicillin resistant 

staphylococcus aureus, previously primarily associated with hospital care, is now being 

transmitted in the community (community acquired methicillin resistant staphylococcus 

aureus). Identifying risk factors is central to enable effective preventive efforts against 

transmission of community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus.   

Aim: The aim of this essay was to identify and describe risk factors associated with 

occurrence of community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus.    

Methods: Literature study based on 20 international studies. The main results from the 

articles were categorized into themes. 

Results: Risk factors at community-, household- and individual level could be identified, 

for instance concerning climate, previous antibiotic treatment and comorbidity. 

Discussion: A few easily affectable risk factors could be identified. Perhaps not all of the 

identified risk factors are generalizable to a Swedish context. Previous research 

demonstrates that community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus usually 

affects healthy individuals, which the findings in this essay partly contradict: comorbidity, 

for instance with HIV, diabetes or obesity, is a risk factor associated with community 

acquired methicillin resistant staphylococcus aureus.  
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INLEDNING 

“No action today, no cure tomorrow” (World Health Organization [WHO], 2011). 

Bakterier som utvecklar resistens mot antibiotika är ett av de största aktuella och framtida 

hoten mot global folkhälsa och utveckling (WHO, 2017a). Antibiotikaresistens är 

associerad med ökad morbiditet och mortalitet vilket medför stora kostnader för hälso- och 

sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Utveckling av antibiotikaresistens är ett 

naturligt fenomen hos bakterier, men hastigheten på utvecklingen är möjlig att påverka då 

den påskyndas av smittspridning och omfattande antibiotikaanvändning (WHO, 2014). Om 

utvecklingen av antibiotikaresistens inte bromsas väntar en postantibiotisk era där vanligt 

förekommande infektioner, som idag är möjliga att behandla, återigen kommer orsaka 

många dödsfall (WHO, 2017a). 

Ett flertal olika bakterier har idag utvecklat antibiotikaresistens. En av bakterierna är den 

gula stafylokocken, staphylococcus aureus (SA), som när den har utvecklat resistens är 

känd som meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA). MRSA klassas som en 

allmänfarlig sjukdom och omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168); varje nytt fall 

måste anmälas till ansvarig smittskyddsläkare i landstinget och till Folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). I en global jämförelse har Sverige en låg prevalens av 

MRSA (WHO, 2014). År 2016 var incidensen i Sverige 4 397 fall, vilket är en ökning med 

13 % jämfört med år 2015 (Folkhälsomyndigheten, u.å.b).  

Numera sker överföringen av MRSA mellan individer främst i samhället: 

samhällsförvärvad MRSA (Community Acquired MRSA, CA-MRSA) 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a), till skillnad från tidigare då MRSA var associerad med 

sjukhusvård (Hospital Acquired MRSA, HA-MRSA) (Stefani et al., 2012). 

Smittöverföringen sker idag på exempelvis förskolor, gymanläggningar eller i andra 

sammanhang då människor är nära varandra (Grundmann, Aires-de-Sousa, Boyce & 

Tiemersma, 2006). Av de fall där smittöverföringen angetts ha skett i Sverige år 2016, 

inträffade överföringen av MRSA i samhället i 76 % av fallen (Folkhälsomyndigheten, 

u.å.b). För att bromsa utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens är det inte 

längre tillräckligt att arbeta med förebyggande och kontrollerande åtgärder inom hälso- och 

sjukvården (Stefani et al., 2012), eftersom majoriteten av överföringen sker i samhället. Att 

bedriva effektivt preventivt arbete i syfte att minska överföringen av CA-MRSA i 

samhället är därför väsentligt. 
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BAKGRUND 

Antibiotika: upptäckt, användning och resistens  

Antibiotikan upptäcktes år 1928 av Alexander Fleming, som av mer eller mindre en 

tillfällighet upptäckte penicillinet, en typ av antibiotika. På en odlingsplatta med bakterier 

hade mögeltillväxt uppstått av sorten Penicillium notatum och runt mögelväxten fanns en 

bakteriefri zon, vilket ledde till slutsatsen att den typen av mögel skulle kunna fungera som 

behandling mot bakteriella infektioner. Det tog flera år innan penicillinet kunde framställas 

tillräckligt koncentrerat i läkemedelsform. År 1940 framställde Ernst Chain och Howard 

Florey ett tillräckligt koncentrerat läkemedel som var lyckosamt i test med möss. De tre 

tilldelades Nobelpriset i medicin år 1945, där Fleming under sitt tal varnade för att 

bakterier i framtiden kunde komma att bli resistenta mot antibiotika (Wennergren & 

Lagercrantz, 2006).  

Sedan upptäckten av penicillinet har nya antibiotikasorter kontinuerligt tagits fram, men 

sedan slutet på 1980-talet har utvecklingen avstannat (WHO, 2017a). Det beror bland annat 

på svårigheter att hitta nya typer av antibiotika, ofullständig kunskap och förståelse för 

biologiska mekanismer hos bakterier och de stora kostnader som är förenade med 

framställning av nya läkemedel (Höjgård, 2012). Det finns idag nya typer av antibiotika 

som är i utvecklingsfas, men även om och när de är möjliga att använda som läkemedel 

förväntas de inte vara effektiva mot alla typer av antibiotikaresistenta bakterier (WHO, 

2017a). 

Antibiotika har ansetts vara ett universalmedel som behandling för att bota infektioner, 

utan hänsyn till om det har varit nödvändigt, vilket är en bidragande faktor till den 

accelererande resistensutvecklingen. Ytterligare en bidragande faktor till 

resistensutvecklingen är den utbredda användningen av antibiotika i tillväxtbefrämjande 

eller förebyggande syfte inom djurhållning och livsmedelsproduktion (WHO, 2014).  

Antibiotika har, förutom som behandling mot bakteriella infektioner, en viktig roll vid 

cancerbehandlingar, organtransplantationer och operationer där ökad infektionsrisk 

föreligger. Antibiotikaresistens kan därmed förändra all hälso- och sjukvård så som den ser 

ut idag (Folkhälsomyndigheten, 2017a).  
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Staphylococcus aureus  

Människan har en normal flora av bakterier där den gula stafylokocken, staphylococcus 

aureus (SA), nu ännu utan särskild hänsyn till antibiotikaresistens, är vanligt 

förekommande. Omkring 30 % av världens befolkning bär på SA i exempelvis näsan. De 

flesta är så kallade symtomfria smittbärare, vilket innebär att de är koloniserade av 

bakterien utan att sjukdom utvecklas, men de kan föra bakterien vidare till andra 

människor (Center of Disease Control and Prevention [CDC], 2016). Staphylococcus 

Aureus är den vanligaste orsaken till att sårinfektioner uppstår. Bakterien kan även orsaka 

invasiva infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinne- och lunginflammationer 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Infektioner orsakade av SA är en av de vanligaste 

orsakerna till att sjukhusvård krävs (DeLeo & Chambers, 2009) och penicillin är idag 

effektivt som behandling mot SA som inte har utvecklat resistens (Otto, 2013). Innan 

antibiotika fanns att tillgå var mortaliteten i invasiva SA-infektioner omkring 80 % 

(Skinner & Keefer, 1941 i Stefani et al., 2012). Idag är möjligheten att följa mortaliteten i 

SA-infektioner begränsad eftersom infektionerna inte är anmälningspliktiga enligt 

smittskyddslagen (Folkhälsomyndigheten, u.å.c), men en svensk studie påvisar att 

mortaliteten i invasiva SA-infektioner är omkring 10 % (Ruus et al., 2018).  

 

Meticillinresistent Staphylococcus Aureus  

I slutet av 1940-talet, inte lång tid efter att penicillinet hade introducerats som läkemedel 

(Wennergren & Lagercrantz, 2006), påträffades SA som uppvisade resistens mot penicillin 

(Kirby, 1944 i Bassetti, Nicco & Mikulska, 2009). När penicillintypen meticillin 

utvecklades under tidigt 1960-tal minskade förekomsten av resistenta SA (Parker, 1966 i 

Grundmann et al., 2006), men sex månader efter att meticillinet hade marknadsförts 

rapporterades på nytt om resistenta SA: Meticillinresistent Staphylococcus Aureus, MRSA 

(Jevons, 1961 i Grundmann et al., 2006). Enbart ett fåtal, mycket dyra intravenösa 

antibiotika fungerar idag vid infektioner orsakade av MRSA. Exempelvis används ofta 

Vancomycin, som måste administreras på sjukhus och som medför risk för besvärande 

biverkningar (Folkhälsomyndigheten, 2014a), exempelvis andnöd och tillfällig eller 

permanent hörselnedsättning (FASS, 2015). De alternativa antibiotika som används är inte 

alltid lika effektiva som penicillin är mot SA utan resistens (Smittskyddsinstitutet, 2010).  
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Till följd av den ökade användningen av Vancomycin har resistens utvecklats även mot 

den typen av antibiotika: Vancomycin-resistenta SA, VRSA, vilket innebär att väldigt få 

behandlingsalternativ finns att tillgå. I Sverige har hittills inga fall med VRSA påträffats 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a) och globalt sett är prevalensen varierande. Exempelvis är 

prevalensen hög i Nigeria, där en studie med 200 SA-prover påvisade resistens mot 

Vancomycin i cirka 45 % av proverna (Olufunmiso, Tolulope & Roger, 2017).  

 

Samhällsförvärvad MRSA 

Under tidigt 1980-tal uppmärksammades utbrott av hud- och mjukdelsinfektioner hos 

drogmissbrukare i Detroit, USA, orsakade av en ny typ av MRSA (Levine, Cushing, Jui & 

Brown, 1982 i Otter & French, 2010). Samma typ av MRSA identifierades senare även hos 

andra befolkningsgrupper som inte hade haft någon kontakt med hälso- och sjukvården 

innan bakterien påträffades. Den nya typen av MRSA fick namnet Community Acquired 

MRSA (CA-MRSA) då smittöverföringen skedde i samhället (David & Daum, 2010). 

Samhällsförvärvad MRSA är mer känslig för antibiotika än den typ av MRSA som tidigare 

har varit känd inom hälso- och sjukvården, Hospital Acquired MRSA (HA-MRSA), även 

om CA-MRSA som uppvisar multiresistens har påvisats (Diep et al., 2008). 

Sjukdomsförlopp orsakade av CA-MRSA skiljer sig inte från SA-infektioner, förutom att 

infektionerna till följd av resistensen är svåra att behandla (David & Daum, 2010). 

Genotypen, bakteriens genuppsättning (Janlert, 2000), hos CA-MRSA skiljer sig från HA-

MRSA (Vandenesh et al., 2003). I vissa fall producerar CA-MRSA en virulensfaktor: 

Panton-Valentine-leukocidin, PVL, ett toxin som förstör leukocyter och orsakar 

vävnadsdöd (Lina et al., 1999). Toxinet har en betydande roll i CA-MRSAs patogenicitet, 

det vill säga förmågan att orsaka sjukdom hos sin värd (Robinson et al., 2005). PVL-

toxinets betydelse i CA-MRSAs patogenicitet är dock inte helt klarlagd och motstridiga 

forskningsresultat om betydelsen finns (David & Daum, 2010).  

Infektioner orsakade av CA-MRSA drabbar främst unga, tidigare friska människor (David 

& Daum, 2010; DeLeo & Chambers, 2009; Francis et al., 2005; Gillet et al., 2002; Naimi 

et al., 2003). Majoriteten av infektionerna är hud- och mjukdelsinfektioner, som bölder och 

abscesser, vilka kan vara smärtsamma men som vanligen kan åtgärdas genom dränering 

och ibland antibiotikabehandling (Fridkin et al., 2005). Allvarligare fall förekommer, 
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exempelvis nekrotiserande lunginflammation (Francis et al., 2005; Gillet et al., 2002) och 

toxic shock syndrome (Miller et al., 2005).  

Hälso- och sjukvården och samhället ställs inför nya utmaningar i samband med 

spridningen av CA-MRSA (Grisold et al., 2009). På sjukhus i USA har CA-MRSA-utbrott 

skett, bland annat på BB-avdelningar (Bratu et al., 2005) och intensivvårdsavdelningar 

(Reich et al., 2016). Eftersom utbrott har skett på sjukhus är det centralt att även i Sverige 

arbeta preventivt mot CA-MRSA (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Om CA-MRSA förblir 

endemisk i länder som har hög förekomst av HA-MRSA, kan MRSA-situationen i dessa 

länder fullkomligt explodera. Det kan därmed bli svårt att bedriva en säker hälso- och 

sjukvård då risken för smittspridning ökar markant (Grundmann et al., 2006).  

 

Global och nationell prevalens   

I Europa är prevalensen av MRSA, både HA- och CA-MRSA, låg men ökande (Otter & 

French, 2010). Enligt Otto (2013) är prevalensen låg i de skandinaviska länderna till följd 

av bland annat effektiva smittspårningspolicies och kontroll av antibiotikaförskrivning. 

Globalt bär uppskattningsvis 2 av 100 människor på MRSA (CDC, 2016) men 

förekomsten varierar. Prevalensen är dessutom svår att mäta till följd av avsaknad av 

övervakningssystem i många länder; år 2014 hade WHO endast tillgång till 44 % av 

medlemsländernas data om MRSA-prevalens (WHO, 2014).  

År 2016 analyserades 3 450 SA-prover i Sverige där 2,3 % var positiva för MRSA, vilket 

kan jämföras med Portugal där analys av motsvarande antal prover (n=3 454) påvisade 

MRSA i 44 % av proverna. I Rumänien påvisades MRSA i 51 % av de analyserade 

proverna (n=477). Medelvärdet för MRSA-positiva SA-prover inom Europa var samma år 

14 % (n=56 606) (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2017). 

Flera länder i Asien har en hög förekomst av MRSA; på Sri Lanka fanns vid ett mättillfälle 

växt av MRSA i 87 % av de SA-infektioner som hade identifierats på sjukhus (Song et al., 

2011). 

I Sverige rapporterades år 2016 om 4 397 fall av MRSA, en ökning med 13 % jämfört med 

år 2015. Ökningen är mindre jämfört med mellan åren 2014-2015, då ökningen var 33 %. 

Den högre incidensen kan till viss del förklaras med ökad immigration med ökad 

provtagning som följd. Där smittöverföringen anges ha skett i Sverige år 2016 inträffade 



6 
 

överföringen av MRSA i samhället i 76 % av fallen (Folkhälsomyndigheten, u.å.b). I 

många länder, däribland Sverige, screenas enbart individer som har kontakt med hälso- och 

sjukvården och som har riskfaktorer såsom vårdtillfällen på sjukhus utomlands, vilket 

innebär att ett mörkertal av MRSA troligtvis finns i samhället (Folkhälsomyndigheten, 

2017b). 

 

Mortalitet  

Invasiva infektioner orsakade av CA-MRSA har en hög mortalitet (David & Daum, 2010). 

En fallstudie utförd i Frankrike med 50 sedan tidigare friska patienter som hade insjuknat i 

nekrotiserande lunginflammation, påvisade en dödlighet på över 50 % även då optimala 

behandlingsstrategier följdes (Gillet et al., 2007). Den globala mortaliteten orsakad av CA-

MRSA är svår att uppskatta till följd av att övervakningssystem saknas i många länder 

(WHO, 2014).  

Antibiotikaresistens ingår i begreppet antimikrobiell resistens (AMR), där fler typer av 

mikroorganismer såsom virus, bakterier och parasiter innefattas (WHO, 2017b). 

Uppskattningsvis orsakas 25 000 dödsfall årligen av AMR inom EU och globalt beräknas 

700 000 människor avlida årligen till följd av AMR. År 2050 beräknas AMR orsaka fler 

dödsfall än cancersjukdomar globalt sett, om resistensutvecklingen och spridningen av 

AMR inte bromsas (European Commission, u.å.).   

 

Smittvägar och provtagning 

Överföringen av MRSA sker genom kontaktsmitta; antingen direkt, där MRSA överförs 

direkt mellan människor, eller indirekt där någon form av föremål som har förorenats 

innefattas. Exempelvis kan en person med trasiga nagelband vidröra ett dörrhandtag 

koloniserat av MRSA och därigenom exponeras för bakterien (Smittskyddsinstitutet, 

2010). Provtagning för MRSA sker genom topsning av svalg, näsa och perineum. Ett 

nypupptäckt fall av MRSA måste smittspåras enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). En 

smittskyddsläkare ger vid positivt MRSA-svar förhållningsregler till individen, som måste 

efterföljas. Bland annat finns ett tvång om att uppge MRSA-bärarskapet vid kontakt med 

hälso- och sjukvården. I övrigt kan en person människa som bär på MRSA leva ett normalt 

liv, men ska vara extra uppmärksam med att sköta sin hygien (Folkhälsomyndigheten, 

2014a).  
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Att vara MRSA-bärare innebär att man antingen har haft eller har en symtomgivande 

infektion orsakad av MRSA, har haft ett positivt provsvar vid mer än ett tillfälle eller har 

ett positivt MRSA-prov från en hudlesion eller perineum. De flesta som bär på MRSA är 

symtomfria smittbärare, men de kan överföra MRSA till andra individer eller till ytor. En 

hudfrisk människa som har varit MRSA-positiv kan efter minst tre negativa 

provtagningstillfällen avskrivas som MRSA-bärare (Socialstyrelsen, 2010). MRSA kan 

dock överleva i kroppens talgkörtlar och inte synas vid provtagning, men kan återigen 

blossa upp även flera år efter avskrivning (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Därför måste 

den som en gång har varit MRSA-bärare informera hälso- och sjukvården om det tidigare 

bärarskapet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Kunskapsläge kring MRSA  

Kunskapen kring hur preventivt arbete ska bedrivas inom hälso- och sjukvårdens kontext 

är god i Sverige, även om kunskapen om de faktorer som påverkar risken för 

smittspridning av MRSA inte är fullständig (Socialstyrelsen, 2010). Utöver generella 

riktlinjer för basal vårdhygien, såsom användning av handdesinfektion och byte av 

arbetskläder varje dag (Socialstyrelsen, 2015) finns bestämmelser för hur vård ska bedrivas 

om en patient är bärare av MRSA. En patient med MRSA ska inom hälso- och sjukvården 

exempelvis vårdas isolerat i enkelrum med stängd dörr (Skaraborgs sjukhus, u.å.). De 

förebyggande och kontrollerande åtgärder som finns på sjukhus skulle troligen inte vara 

möjliga att applicera i samhället och därför måste nya strategier utvecklas för att stoppa 

spridningen av CA-MRSA (Macal et al., 2014).  

Hos individer med återkommande HA-MRSA kan försök till dekolonisering göras med en 

bakteriedödande tvållösning (Simor et al., 2007), men effekten av samma metod mot CA-

MRSA är inte klarlagd (Whitman et al., 2010). Därtill tenderar infektioner som orsakas av 

CA-MRSA att återkomma hos individen och det är oklart varför. Den typ av CA-MRSA 

som är vanligast förekommande i USA, MRSA USA300, har förekommit som sporadiska 

fall i Europa men har av okänd anledning inte fått fäste eller spridits vidare i någon större 

omfattning. Dessutom uppstår ständigt nya kunskapsluckor i takt med bakteriernas 

förmåga att förändra sig för sin överlevnad (David & Daum, 2010).  
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Folkhälsovetenskaplig relevans  

Antibiotikaresistens är ett av de största aktuella och framtida hoten mot global folkhälsa 

(WHO, 2017a). Så länge inte nya typer av antibiotika som är effektiva mot dagens 

antibiotikaresistenta bakterier upptäcks och framställs, ställs höga krav på det preventiva 

arbetet och MRSA är bland de största utmaningarna gällande infektionskontroll (Köck et 

al., 2010). MRSA är associerat med ökad morbiditet och mortalitet samt ökade kostnader 

för samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Om utvecklingen fortsätter i samma takt 

som i nuläget beräknas MRSA kosta den svenska hälso- och sjukvården närmare två 

miljarder kronor mellan åren 2015-2024. Beräkningen grundas endast på direkta kostnader 

som uppstår i samband med merkostnader för patientvård och smittspårning - inte indirekta 

kostnader såsom produktionsbortfall (Folkhälsomyndigheten, 2016). Även om 

förekomsten av MRSA är låg i Sverige är det en global folkhälsoangelägenhet att fortsätta 

arbeta preventivt mot MRSA (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

 

Begrepp  

Riskfaktor  

Med riskfaktor menas någon form av exponering som ökar sannolikheten för uppkomst av 

sjukdom. Exponeringen kan vara en personlig vana, såsom rökning, eller en 

miljöexponering, exempelvis trångboddhet. Preventiva insatser handlar generellt om att 

minska exponeringen för riskfaktorer, eftersom det kan minska sannolikheten för att 

sjukdom uppkommer (Bonita, Kjellström & Beaglehole, 2006). Att vara exponerad för en 

viss riskfaktor innebär inte att sjukdom kommer att uppstå, men risken kan vara förhöjd 

(Katz, Elmore, Wild & Lucan, 2014).  

 

Oddskvot/odds ratio  

Riskmåttet oddskvot (odds ratio, OR) är vanligt förekommande inom epidemiologin och i 

fall-kontrollstudier (Andersson, 2016). I fall-kontrollstudier mäter oddskvoten sambandet 

mellan exponering och sjukdom: kvoten mellan oddset för exponering i fallgruppen (de 

med sjukdom) och oddset för exponering i kontrollgruppen (de utan sjukdom). Om OR 

exempelvis beräknas vara 2.0, är det två gånger mer troligt att deltagarna i fallgruppen har 

exponerats för någonting än att de i kontrollgruppen har gjort det (Bonita et al., 2006), 

exempelvis tobaksrökning. Oddskvoten bör efterföljas av konfidensintervall, ett sätt att 
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beskriva säkerheten i ett resultat. Konfidensintervallet anger en viss sannolikhet, vanligtvis 

95 %, att det sanna resultatet finns inom det angivna intervallet (Andersson, 2016). 

 

Problemformulering  

Ökad morbiditet, mortalitet och förhöjda kostnader för hälso- och sjukvården och 

därigenom samhället, är att vänta vid en ökad förekomst av MRSA 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). Idag är prevalensen av alla typer av MRSA låg i Sverige i 

en global jämförelse (ECDC, 2017; Folkhälsomyndigheten, u.å.b; Otto, 2013). Likväl är 

det väsentligt med fortsatt preventivt arbete, eftersom det är lättare att behålla en låg 

prevalens av MRSA på fortsatt låg nivå, jämfört med att få en högre förekomst av MRSA 

att minska (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

Majoriteten av all överföring av MRSA sker i samhället; år 2016 skedde 76 % av 

smittöverföringen i Sverige i samhället (Folkhälsomyndigheten, u.å.b). För att kunna 

bedriva ett effektivt preventivt arbete mot CA-MRSA är det viktigt att identifiera och 

kartlägga riskfaktorer associerade med CA-MRSA (Bonita et al., 2006). Bakterien 

återfinns vanligtvis hos människor som i övrigt är friska och som har ett fullgott 

immunförsvar (David & Daum, 2010; DeLeo & Chambers, 2009). Därför är det väsentligt 

att identifiera riskfaktorer associerade med CA-MRSA, för att kunna utforma preventiva 

insatser mot smittspridning i samhället.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera och beskriva riskfaktorer 

associerade med förekomst av samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus.  
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METOD  

Eftersom syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera och beskriva 

riskfaktorer associerade med CA-MRSA, genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

Litteraturstudien hade sin utgångspunkt i Bettany-Saltikov (2010a; 2010b). 

En plan för hur datainsamling skulle ske och hur insamlad data skulle analyseras 

formulerades innan de systematiska litteratursökningarna genomfördes (Bettany-Saltikov, 

2010a; Bettany-Saltikov, 2010b). Inklusionskriterier i litteraturstudien var att studierna 

skulle vara publicerade inom de senaste fem åren och vara sakkunnigt granskade, peer 

reviewed. Urvalskriteriet kom att ändras under litteratursökningens gång till studier 

publicerade inom de senaste tio åren. Studier vars syfte var att undersöka riskfaktorer 

associerade med CA-MRSA och där riskfaktorerna beskrevs i resultatet valdes ut till 

litteraturstudien. Kvalitetsverktyget STROBE (Elm et al., 2007) bestämdes vara det 

verktyg som skulle användas för kvalitetskontroll, eftersom det är utformat för 

epidemiologiska studier: fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier. Sedan 

bestämdes hur data från artiklarna skulle extraheras för att besvara litteraturstudiens syfte, 

och med hjälp av överstrykningspennor i olika färger (Bettany-Saltikov, 2010b) 

markerades beskrivningar av riskfaktorer identifierade i studierna.  

 

Datainsamling 

Systematiska litteratursökningar genomfördes i flera olika databaser, vilket 

rekommenderas av Bettany-Saltikov (2010b). Databasernas ämnesområden styrde valet av 

databaser; databaser med hälso- och vårdvetenskap, epidemiologi eller ämnesövergripande 

databaser valdes ut till litteratursökningen, eftersom de bedömdes ha relevans för det valda 

ämnet. De databaser som användes var Cinahl, Europe PMC, Medline, PsycInfo, Pubmed, 

SveMed+ och Högskolan i Skövdes discoverysystem WorldCat Discovery. Studierna som 

inkluderades i litteraturstudien hittades i Cinahl, Medline, Pubmed och WorldCat 

Discovery. De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext hittades genom titelsök i 

WorldCat Discovery, via förfrågningar om fulltext till berörda forskare via hemsidan 

Researchgate.net och i ett fall genom titelsökning på Google.com.  

De sökord som användes i litteratursökningen var (1) community acquired methicillin 

resistant staphylococcus aureus; (2) community associated methicillin resistant 



11 
 

staphylococcus aureus; eller (3) CA-MRSA, vilka kombinerades med ”risk factors”, 

”control” eller ”prevention”. ”Prevention” användes som sökord i syfte att hitta studier 

som berörde preventiva insatser. Det bedömdes troligt att det fanns beskrivningar av 

riskfaktorer i artiklar där preventivt arbete studerades. En sökning genomfördes i WorldCat 

Discovery med sökorden ”CA-MRSA AND risk factors AND Sweden” vilken inte 

genererade några relevanta träffar. Sammanlagt genomfördes 19 litteratursökningar varav 

10 sökningar genererade artiklar till litteraturstudien. Databassökningarna genererade 

sammanlagt 5 253 träffar, av dessa lästes 204 abstract och 65 artiklar. I föreliggande 

litteraturstudie inkluderades 20 artiklar. De sökningar som resulterade i att artiklar 

inkluderades i litteraturstudien presenteras med databas, sökord, inklusionskriterier, antal 

träffar, lästa abstract och lästa artiklar i bilaga 1.    

 

Urval 

Enbart artiklar som var sakkunnigt granskade, peer reviewed, och skrivna på engelska 

inkluderades i studien eftersom möjligheter till översättning från andra språk, utöver 

svenska, ansågs vara begränsade. Därtill valdes endast studier som av etisk kommitté hade 

bedömts kunna utföras i enlighet med god vetenskaplig sed och praxis, i de fall där 

människor utgjorde studiepopulationen. I strävan att inkludera så aktuella studier som 

möjligt var planen initialt att utföra en selektiv litteraturstudie (Backman, 2008) och 

exkludera studier äldre än fem år, men på grund av för få funna artiklar publicerade under 

de senaste fem åren (2013-2018) utökades litteratursökningarna och urvalet till att innefatta 

studier publicerade inom de senaste tio åren. Bedömningen gjordes att riskfaktorer 

identifierade för tio år sedan kan vara aktuella även idag.  

De artiklar som inkluderades i studien valdes ut efter relevans och kvalitet, det vill säga om 

de beskrev riskfaktorer associerade med CA-MRSA och uppfyllde kvalitetskriterierna i 

STROBE (Elm et al., 2007). En strävan i litteratursökningarna var att finna och inkludera 

flertalet fall-kontrollstudier och kohortstudier, eftersom de är lämpliga studiedesigner för 

att utvärdera orsakssamband och kausalitet (Andersson, 2016; Bettany-Saltikov, 2010a). I 

föreliggande studie inkluderades nio fall-kontrollstudier och en kohortstudie. Resterande 

studier var tvärsnittsstudier, register- och journalstudier samt en kvasiexperimentell studie.  
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Analys 

Initialt lästes samtliga artiklar för att skapa en översiktlig bild av innehållet. Därefter 

kvalitetsgranskades de valda artiklarna och checklistan i STROBE (Elm et al., 2007) 

fylldes i. Artiklarna lästes upprepade gånger och med hjälp av överstrykningspennor i olika 

färger identifierades riskfaktorer i studiernas resultat. Därpå sammanställdes en tabell 

innehållande information om vilken tidsskrift artiklarna var publicerade i, i vilket land 

studien hade utförts, studietyp, metod, studiepopulation och huvudfynd (se tabell 1 i 

resultatkapitlet) (Bettany-Saltikov, 2010b).  

Texten med de identifierade riskfaktorerna klipptes ut ur texten för att underlätta en 

jämförelse av de olika studiernas resultat. Riskfaktorerna delades sedan in i teman och 

kategorier, beroende på om de var på samhälls-, hushålls- eller individnivå.    

 

Etiska överväganden 

Innan inkludering i litteraturstudien kontrollerades att de artiklar där människor var 

studieobjekt hade fått ett utlåtande av etisk kommitté om att studien följer god vetenskaplig 

sed och praxis. Därtill kontrollerades att det fanns angivet att informerat samtycke hade 

undertecknats när behövligt (World Medical Association, 2013). Två studier inkluderades 

inte i litteraturstudien då det i artiklarna inte angavs om bedömning av etisk kommitté hade 

skett och/eller om informerat samtycke hade undertecknats.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att enbart inkludera studier med tillräcklig kvalitet och för att vara rättvis i 

bedömningen av studierna användes kvalitetsgranskningsverktyget STROBE (Elm et al., 

2007) vid genomläsning av studierna. Samtliga resultat och huvudfynd från artiklarna med 

relevans för föreliggande uppsats syfte beskrevs och studiernas resultat förvrängdes inte. 

Ett neutralt förhållningssätt var i fokus och genomgående i uppsatsprocessen lades stor vikt 

vid korrekt referenshantering, för att på ett noggrant sätt visa vad som är andra författares 

slutsatser. Slutligen beskrevs metoden så noggrant som möjligt, i syfte att skapa 

förutsättningar för replikation och evaluering (Backman, 2008; Vetenskapsrådet, 2017).  
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RESULTAT 

I litteraturstudien inkluderades 20 artiklar, varav två var utförda i Europa. Majoriteten, 13 

till antalet, av studierna var utförda i USA. Övriga studier var utförda i Australien, 

Hongkong, Indien och Kanada. De artiklar som inkluderades i analysen presenteras i tabell 

1.  

Tabell 1 – Presentation av artiklar inkluderade i litteraturstudien 

Författare, 

publiceringsår, 

tidsskrift, land 
 

Studietyp & metod Studiepopulation Huvudfynd 

Adam et al., 2009, 

Canadian Journal of 
Emergency Medicine, 

Kanada 

Kvantitativ, tvärsnitt. 

Standardiserade 
telefonintervjuer, rekryterade 

från akutmottagningar. χ2, 

Fishers exakta test, t-test.  

 

299 personer med 

hud- och 
mjukdelsinfektioner 

(SSTI). 19 % 

orsakades av 
MRSA, varav 50 % 

var CA-MRSA.  

Bärare av CA-MRSA var yngre än bärare av andra 

MRSA- stammar. 44 % rapporterade om att 
samhälleliga riskfaktorer ej närvarande.  

Britton & Andresen, 

2013,  

Journal of Paediatrics 
and Child Health, 

Australien 

Kvantitativ, retrospektiv 

journalstudie. Logistisk 

regression. 

958 SA-prover från 

barn: nyfödda barn- 

18 år. CA-MRSA 
fanns i 83 prover.  

CA-MRSA var associerat med: abscesser (OR 5.7, 

p<0.001), familjehistoria av SA-infekt./SSTI (OR 

6.4, p<0.001), att vara ursprungsinvånare (OR 3.8, 
p=0.011), antibiotikabehandling (OR 2.8, p=0.001), 

ökad risk under vår/sommar (OR 2.0, p=0.033). 

Även att yngre än 18 år och att bo på landsbygden.  

Casey, Cosgrove, 

Stewart, Pollak & 
Schwartz, 2012,  

Epidemiology and 

Infection, 

USA 

Kvantitativ, inbyggd fall-

kontroll, 
register/journalstudie. 

Logistisk regression. 

3 094 fall av MRSA 

och 78 216 fall av 
SSTI1 (ur 446 480 

journaler). 

Riskfaktorer för CA-MRSA: rökning (OR 2.4: 95 % 

CI 2.0–2.8), sommar (OR 1.3, 95 % CI 1.1–1.6), höst 
(OR 1.5, 95 % CI 1.3–1.8), antibiotika (OR 2.4, 95 

% CI 2.1–2.8), övervikt hos vuxna (OR 1.3, 95 % CI 

1.1–1.6), övervikt hos barn (OR 1.5, 95 % CI 1.1–
2.1), fetma hos barn (OR 1.6, 95 % CI 1.2–2.3). CA-

MRSA-pat friskare än HA-MRSA-pat.  

Casey, Curriero, 

Cosgrove, Nachman 

& Schwartz, 2013,  

JAMA Internal 
Medicine, 

USA 

Kvantitativ, inbyggd fall-

kontroll. χ2, logistisk 

regression. 

1 539 med CA-

MRSA, 1 335 med 

HA-MRSA, 2 895 

med SSTI, 2 914 

åldersmatchade 

kontroller.  

CA-MRSA-gruppen var yngre, mer troliga att vara 

mörkhyade och att röka. Levde i samhällen med 

lägre socioekonomi. Högre risk för CA-MRSA i 

områden med exponering för svingödsel (OR 1.38, 

95 % CI 1.13–1.68).  

Chandra Sahoo et al., 

2014,  

International Journal 

of Environmental 

Research and Public 
Health, 

Indien 

Kvantitativ, tidsserieanalys, 

prospektiv. Provtagning för 

MRSA och insamling av 

information om väder och 
luftfuktighet.  

590 pat med SSTI 

(387, 66 % SA och 

av dem 251, 65 % 

MRSA).  

Antalet SSTI-fall ökade tillsammans med min-

temperatur och relativ luftfuktighet. Många var 

orsakade av CA-MRSA.  

Desai et al., 2011, 

American Journal of 
Infection, 

USA 

Kvasiexperimentell/ 

laboratorieexperiment. Linjär 

regression. 

9 föremål (bl. a. 

rakhyvel, legobit & 

handduk) och 
grishud. 

Icke-porösa föremål bättre på att överföra bakterier 

till grisskinn. CA-MRSA kan överleva länge på 

föremål.  

Early & Seifried, 

2012,  

Hawai’i Journal of 

Medicine and Public 
Health, 

USA 

Kvantitativ, fall-kontroll. 

Enkät som besvarades under 

besök på läkarcentral. χ2, 
logistisk regression.  

Barn mellan 6 mån – 

17 år. Fall: 71 (43 

MSSA2 och 28 
MRSA). Kontroll: 

146 (utan SSTI). 

Riskfaktorer: antibiotika inom 6 månader (OR 2.9, 

95 % CI 1.29–6.61), hushållskontakt med SA eller 

MRSA (OR 4.38, 95 % CI 2.0–9.60), skrubbsår eller 
sår (OR 4.0, 95 % CI 2.19–7.29), dela handdukar 

(OR 2.2, 95 % CI 1.24–3.96), övervikt eller fetma 

(OR 2.15, 95 % CI 1.14–4.05) och hushåll med åtta 

eller fler medlemmar (OR 3.59, 95 % CI 1.33–9.71).  

Farr, Marx, Weiss & 

Nash, 2013,  

BMC Infectious 

Diseases, 

USA 

Kvantitativ, retrospektiv 

analys, tvärsnitt. Redan 

tillgänglig data genom 

tidigare enkät, registerstudie.  
Logistisk regression.  

645 sjukhusinlägg-

ningar pga. CA-

MRSA i New York 

City.  

Förekomsten av CA-MRSA varierade från 3-18/100 

000. Under 18 år var risken högre (män OR 3.5, 95 

% CI 2.3–5.2; kvinnor OR 4.7, 95 % CI 3.1–6.9), för 

kvinnor ökade risken vid hög prevalens av HIV i 
samhället, över 1.65%, OR 2.3 (95 % CI 1.5–5.0) 

(även vid negativ HIV-status hos kvinnan). 

                                                 
1 SSTI= hud och mjukdelsinfektioner  
2 MSSA= methicillin sensitive staphylococcus aureus, SA som är känslig mot penicillin  
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Immergluck et al., 

2017,  

Western Journal of 

Emergency Medicine, 

USA 

Kvantitativ, fall-kontroll. 

Provtagning för MRSA. 

Journalgranskning. Enkät. t-

test, χ2, logistisk regression. 

Fall: 250 med SSTI, 

kontroll: 750 utan 

SSTI.  

Barn under två år och i förskola hade högre risk (OR 

3.67, 95 % CI 1.07–12.57). Tidigare antibiotika (OR 

2.51, 95 % CI 1.47–29), historia av SSTI (OR 4.88, 

95 % CI 2.08–11.43), familjehistoria av SSTI (OR 
3.91, 95 % CI 1.76–8.69). Låg årsinkomst 

identifierades som riskfaktor (OR 4.18, 95 % CI 

1.37–7.16).  

Kahanov et al., 2012,  

Plos One, 

USA 

Kvantitativ. Tvärsnitt. 240 

prover togs från 
badkaren/vattnet. Pearson 

correlation-analys. 

Tre badkar, 109 

atleter. 

SA fanns i 52 prover och CA-MRSA hittades i 2 

prover (i vattnet och avloppet). SA och CA-MRSA 
kan överleva länge. 

Knox et al., 2012,  

Plos One, 

USA 

Kvantitativ, fall-kontroll. 

Enkät om riskfaktorer. 

Provtagning människor och 
omgivning. χ2, t-test, 

logistisk regression. 

Fall: 146 MRSA+ 

Kontroll: 145 

MRSA okänt 

Vanligt med kontaminering i hushållet. Riskfaktor 

för kontaminering: barn under 5 år i hushållet (OR 

2.3, p=0.02).  

Leung et al., 2012,  

Journal of Infection, 

Hongkong 

Kvantitativ, fall-kontroll. 

Intervju, standardiserat 

formulär. Logistisk 
regression. 

127 fall (CA-

MRSA), 127 

kontroller (patient 
utan CA-MRSA).  

Att dela på personliga tillhörigheter ökar risken för 

CA-MRSA (OR 4.71, 95 % CI 1.43–15.59). Kontrol-

lerna tvättade händerna oftare, handtvätt 10-19/ggr 
per dag (OR 0.21, 95 % CI 0.02-0.74) (jämfört med 

<10 ggr).  

Nerby et al., 2011,  

The Pediatric 

Infectious Disease 

Journal, 

USA 

Kvantitativ, tvärsnitt. 

Provtagning, besök i 

hemmet, journalgranskning.  

236 barn 

(medianålder 5 år), 

699 hushållsmed-
lemmar.  

Hushållsöverföring vanligt. Riskfaktorer: eksem (OR 

2.34, 95 % CI 1.03–5.34), torra händer (OR 3.12, 95 

% CI 1.32–7.83), torrt skinn (OR 3.13, 95 % CI 
1.38–7.11), sjukdomshistoria med hudabscesser (OR 

2.7, 95 % CI 1.58–4.61), dela hudkrämer (OR 1.95, 

95 % CI 1.18–3.22), hjälpa till vid bad/dusch (OR 
2.22, 95 % CI 1.34–3.63).  

Ng et al., 2017,  

Infection Control and 
Hospital 

Epidemiology, 

Kanada 

Kvantitativ, kohort. 

Intervjuer och provtagning. 

χ2, Fisher’s exakta test, t-test 

eller Mann-Whitney.  

99 indexfall 

(MRSA: 49 % CA, 

51 % HA) med 183 

hushållskontakter. 

Överföring inom hushåll vanligt, framför allt vid 

yngre indexfall. Kontaminering i hushållet vanligt.  

Popovich et al., 2013, 

Clinical Infectious 

Diseases,  

USA 

Kvantitativ, tvärsnitt. 

Provtagning från flera ställen 

på kroppen. Enkät om 
riskfaktorer och 

journalgranskning. χ2, 

Fisher’s exakta test, t-test, 
Mann-Whitney, poisson 

regression. 

n=745 (374 HIV+, 

371 HIV-).  

Högre prevalens av CA-MRSA hos de med HIV (20 

% jämfört med 10 % hos HIV-).  

 

Shapiro et al., 2009,  

North Carolina 

Medical Journal, 

USA 

Kvantitativ, tvärsnitt, 

retrospektiv 
journal/registerstudie. 

187 barn: 45 CA-

MSSA, 142 CA-
MRSA  

Förekomsten av CA-MRSA ökar. Högre risk hos 

barn med föräldrar arbetande inom förskola (OR 
1.55, 95 % CI 1.19–2.01). Nyligen antibiotika högre 

risk (OR 1.21, 95 % CI 1.04–1.41). Familj med 

hudsjd eller MRSA högre risk (OR 1.21, 95 % CI 
1.02–1.42).   

Tsiodras et al., 2014,  

Journal of Global 
Antimicrobial 

Resistance, 

Grekland 

Kvantitativ, retrospektiv fall-

kontroll. χ2, Fishers exakta 

test, t-test, Wilcoxon rank-

sum. Logistisk regression 

2 271 patienter, 35 

hade CA-MRSA. 

Fall: CA-MRSA. 

Kontroll: ej CA-
MRSA. 

Association till CA-MRSA: att vara barn/tonåring 

(OR 3.6, 95 % CI1.5-8.6), ingå i samma hushåll som 

någon med MRSA (OR 2.4, 95 % CI 1.2–4.8), 

närvaro av annan sjd (OR 1.7, 95 % CI, 1.04–2.8), 
närvaro av kronisk hudsjd (OR 3.6, 95 % CI 2.2–

6.1). 

Uhlemann et al., 

2011,  

Plos One, 

USA 

Kvantitativ, fall-kontroll. 

Enkät. Provtagning näsa. 

Provtagning på föremål i 
hushållet. McNemars’s Test, 

Signed Rank, Logistisk 

regression. 

Fall: 95 MRSA+ 

Kontroll: 95 utan 

MRSA 

(randomiserat 
urval). 

Fler fall hade diabetes eller hudinfektion. 

Kontaminerade föremål vanligt (av samma stam som 

återfanns hos personer). Hos de med återkommande 
infektioner: hos 44 % av dem återfanns minst ett 

föremål kontaminerat med samma stam. 

van Rijen et al., 2013,  

Plos One, 

Nederländerna 

Kvantitativ, fall-kontroll. Via 

intervju i hemmet samlades 

information om ev. 

riskfaktorer in. T-test, Mann-

Whitney, χ2, logistisk regres-
sion. 

96 fall (koloniserade 

eller infekterade 

med MRSA utan 

riskfaktorer för HA- 

eller LA) 
rekryterade från 

sjukhus, 96 

kontroller.  

Konsumtion av fågelkött minst en gång per vecka 

vanligare bland fallen (OR 2.4, 95 % CI 1.08–5.33). 

Dela på dykutrustning riskfaktor (OR 2.93, 95 % CI 

1.19–7.21). Högre densitet av nötkreatur i närheten 

hos fallen (OR 1.3, 95 % CI 1.00–1.70).  

Wang, Towers, 

Panchanathan & 
Chowell, 2013,  

Plos One, 

USA 

Kvantitativ, tidsserieanalys. 

Nonlinear regression 
analysis.  

Journalstudie: 

51 287 patienter 
som sökte vård för 

SSTI.  

Andelen SSTI-fall orsakade av MRSA peakade 

årligen runt september. Förekomsten av MRSA 
ökade.  
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I analysen kunde riskfaktorer på olika nivåer identifieras: samhälls-, hushålls- och 

individnivå. En tematisk indelning av riskfaktorerna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 - Tematisk indelning av riskfaktorer 

Riskfaktorer på samhällsnivå Riskfaktorer på hushållsnivå Riskfaktorer på individnivå 

Klimat – värme och fuktighet Överföring inom hushåll Hudsjukdomar och sår  

Samhället – lokalisering och människor Föremål inom hushåll Ålder och samsjuklighet 

Socioekonomi  Antibiotikaanvändning 

Närvaro på förskola  Socioekonomi 

  Rökning, fågelköttkonsumtion och 

handhygien  

 

Riskfaktorer på samhällsnivå 

Klimat – värme och fuktighet  

En ökad risk för infektioner orsakade av CA-MRSA kunde identifieras under sommarens 

och höstens månader (OR 2.0, p=0.033 i Britton & Andresen, 2013) vilket även andra 

författare konstaterade (Casey, Cosgrove, Stewart, Pollak & Schwartz, 2012). Vid ett 

varmt klimat med en hög relativ luftfuktighet ökade CA-MRSAs förmåga att överleva på 

huden och ge upphov till hud- och mjukdelsinfektioner (Chandra Sahoo et al., 2014; Wang, 

Towers, Panchanathan & Chowell, 2013).  

 

Samhället – lokalisering och människor  

Att vara boende på landsbygden var associerat med en högre förekomst av CA-MRSA 

(Britton & Andresen, 2013) vilket bland annat berodde på om det fanns djurhållning i 

närheten. Människor som bodde i områden där det fanns en hög täthet av nötkreatur hade 

en högre risk att vara bärare av eller infekterade av CA-MRSA, jämfört med människor 

som inte bodde i närheten av nötkreaturshållning (OR 1.3, 95 % CI 1.0–1.70 i van Rijen et 

al., 2013). Likaså kunde boende nära djurhållning med grisar, eller boende nära ett fält med 

grödor där gödsel från gris användes, öka risken för att överföring av CA-MRSA skedde 

(OR 1.38, 95 % CI 1.13–1.68 i Casey, Curriero, Cosgrove, Nachman & Schwartz, 2013). 

Det gällde framför allt i länder där antibiotika användes i förebyggande syfte inom 

djurhållning (Casey et al., 2013). 

De boende i samhället kunde också påverka prevalensen av CA-MRSA. I samhällen där 

det fanns en hög prevalens av HIV och AIDS ökade risken för bärarskap av CA-MRSA. 

Även vid negativ HIV-status hos den enskilde individen ökade risken för att vara bärare 



16 
 

eller infekterad av CA-MRSA om prevalensen av HIV var hög i samhället. Vid en 

samhällelig HIV-prevalens över 1.65% var oddskvoten 2.3 (95 % CI 1.5–5.0) för bärarskap 

av CA-MRSA (Farr, Marx, Weiss & Nash, 2013).  

 

Socioekonomi 

Oavsett individuell socioekonomisk position identifierades lägre socioekonomi i samhället 

som en riskfaktor. Att leva i ett samhälle med lägre socioekonomisk position var associerat 

med högre risk att vara bärare av CA-MRSA (Casey et al., 2013).   

 

Närvaro på förskola  

Barn som gick i förskola hade högre risk att vara bärare av CA-MRSA (OR 3.67, 95 % CI 

1.07–12.57 i Immergluck et al., 2017). Inte enbart barnens närvaro i förskola identifierades 

som en riskfaktor. Även barn vars föräldrar arbetade inom förskole- eller 

grundskoleverksamhet hade högre risk (OR 1.59, 95 % CI 1.19–2.01) att vara bärare av 

eller infekterad av CA-MRSA, oavsett om barnen själva gick i förskola, jämfört med barn 

vars föräldrar arbetade på kontor (Shapiro, Raman, Johnson & Piehl, 2009).  

 

Riskfaktorer på hushållsnivå  

Överföring inom hushåll 

Om en individ i ett hushåll var bärare av CA-MRSA var det vanligt förekommande att 

bakterien överfördes till andra hushållsmedlemmar (Britton & Andresen, 2013; Early & 

Seifried, 2012; Knox et al., 2012; Nerby et al., 2011; Ng et al., 2017; Shapiro et al., 2009; 

Tsiodras et al., 2014). Risken för överföring ökade om hushållet hade många medlemmar 

(fler än åtta) och/eller var trångbott (OR 3.59, 95 % CI 1.33–9.71 i Early & Seifried, 2012; 

Ng et al., 2017). Om det fanns ett eller flera barn inom hushållet som var bärare av CA-

MRSA, var risken större att överföring till övriga hushållsmedlemmar skedde jämfört med 

om en vuxen individ var bärare (Ng et al., 2017). Likaså ökade risken för överföring om en 

medlem i hushållet hade en sjukdomshistoria med hud- och mjukdelsinfektioner (OR 3.91, 

95 % CI 1.76–8.69 i Immergluck et al., 2017). Inom hushållet ökade risken för överföring 

om assistans krävdes av en hushållsmedlem vid exempelvis bad och dusch (OR 2.22, 95 % 

CI 1.34–3.63 i Nerby et al., 2011).  
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Föremål i hushållet 

Hos människor som hade en pågående klinisk infektion orsakad av CA-MRSA eller var 

bärare av CA-MRSA, var det vanligt med kontaminering i hushållet (Knox et al., 2012; Ng 

et al., 2017). Miljömässig kontaminering återfanns ofta i exempelvis sängkläder och 

badrumshanddukar (Ng et al., 2017) där CA-MRSA hade förmåga att överleva och 

överföras i upp till 14 dagar. På mindre porösa föremål, till exempel legobitar, kunde CA-

MRSA återfinnas i upp till 56 dagar (Desai et al., 2011). Även i vatten och avloppsrör 

hittades CA-MRSA och om det fanns tillgång till biologiskt material såsom blod och 

hudceller kunde bakterierna överleva i flera veckor (Kahanov et al., 2015). Efter lyckade 

dekoloniseringar hos individer kunde föremål i hemmet fungera som en reservoar för 

bakterien och orsaka återinsjuknande (Uhlemann et al., 2011). 

Att dela på personliga tillhörigheter ökade risken för överföring (OR 4.17, 95 % CI 1.43–

15.59 i Leung et al., 2012). Exempel på personliga tillhörigheter som delades inom hushåll 

och som ökade risken för överföring var badrumshanddukar (OR 2.2, 95 % CI 1.24–3.96 i 

Early & Seifried, 2012), nagelklippare, rakhyvlar (Leung et al., 2012) och dykutrustning 

(OR 2.93, 95 % CI 1.19–7.21 i van Rijen et al., 2013). Därtill var det vanligt att dela på 

handkrämer och salvor vilket också identifierades som en riskfaktor för överföring av CA-

MRSA (Nerby et al., 2011).  

 

Riskfaktorer på individnivå  

Hudsjukdomar och sår  

Sårskador eller skrubbsår (OR 4.0, 95 % CI 2.19–7.29 i Early & Seifried, 2012), abscesser 

(OR 5.7, p<0.001 i Britton & Andresen, 2013), eksem (OR 2.34, 95 % CI 1.03–5.34 i 

Nerby et al., 2011), någon form av kronisk hudsjukdom (OR 3.6, 95 % CI 2.2–6.1 i 

Tsiodras et al., 2014) eller tidigare sjukdomshistoria av hud- och mjukdelsinfektioner (OR 

4.88, 95 % CI 2.08–11.43 i Immergluck et al., 2017) var riskfaktorer associerade med 

bärarskap av CA-MRSA. Torra händer (OR 3.12, 95 % CI 1.32–7.83) eller torr hud (OR 

3.13, 95 % CI 1.38–7.11) var också riskfaktorer även utan närvaro av annan hudsjukdom 

(Nerby et al., 2011).  
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Ålder och samsjuklighet  

Människor som bar på CA-MRSA var ofta yngre (Adam et al., 2009; Casey et al., 2013; 

Farr et al., 2013; Ng et al., 2017) och allmänt friskare än de som var bärare av HA-MRSA 

(Casey et al., 2012). Viss samsjuklighet framträdde som riskfaktor då flera som bar på CA-

MRSA hade diabetes (Tsiodras et al., 2014; Uhlemann et al., 2011), var överviktiga (OR 

1.3, 95 % CI 1.1–1.6 i Casey et al., 2012), led av fetma (OR 1.6, 95 % CI 1.2–2.3 i Casey 

et al., 2012; OR 2.15, 95 % CI 1.14–4.05 i Early & Seifried) eller hade andra sjukdomar 

som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar (Tsiodras et al., 2014) eller HIV/AIDS 

(Popovich et al., 2013). 

 

Antibiotikaanvändning  

Tidigare antibiotikabehandling ökade risken för att bli bärare av eller infekterad av CA-

MRSA (OR 2.8, p=0.001 i Britton & Andresen, 2013; OR 2.4, 95 % CI 2.1–2.8 i Casey et 

al., 2012; OR 2.9, 95 % CI 1.29–6.61 i Early & Seifried, 2012; OR 2.51, 95 % CI 1.47–29 

i Immergluck et al., 2017; OR 1.21, 95 % CI 1.04–1.41 i Shapiro et al., 2009). Ytterligare 

en studie påvisade en ökad risk för CA-MRSA efter antibiotikabehandling, men den ökade 

risken var inte signifikant (Tsiodras et al., 2014).  

 

Socioekonomi 

Individens socioekonomiska position var associerad till bärarskap av CA-MRSA; en lägre 

position innebar ökad risk att vara bärare eller infekterad av bakterien (Casey et al., 2013; 

Immergluck et al., 2017). Människor som var bärare av CA-MRSA i USA hade i högre 

grad en låg årsinkomst, under 20 000 dollar, jämfört med personer som inte bar på CA-

MRSA (OR 4.18, 95 % CI 1.37–7.16 i Immergluck et al., 2017). 

 

Tobaksrökning, fågelköttkonsumtion och handhygien 

Att röka tobaksprodukter ökade risken för att bära på CA-MRSA (OR 2.4, 95 % CI 2.0–2.8 

i Casey et al., 2012; Casey et al., 2013). Likaså återfanns en ökad risk hos människor som 

konsumerade fågelkött minst en gång per vecka (OR 2.4, 95 % CI 1.08–5.33 i van Rijen et 

al., 2013). Slutligen hade människor som tvättade händerna mindre än 10-19 gånger per 

dag en ökad risk att bära på eller vara infekterad av CA-MRSA (Leung et al., 2012).  
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Resultatsammanfattning 

Riskfaktorer associerade med bärarskap av eller infektioner orsakade av CA-MRSA kunde 

identifieras på olika nivåer: samhälls-, hushålls- och individnivå.  

På samhällsnivå identifierades riskfaktorerna ett varmt och fuktigt klimat (Britton & 

Andresen, 2013; Casey et al., 2012; Chandra Sahoo et al., 2014; Wang et al., 2013), närhet 

till djurhållning och gödselspridning (Casey et al., 2013; van Rijen et al., 2013), förekomst 

av HIV i samhället (Farr et al., 2013), samhällets socioekonomiska position (Casey et al., 

2013; Immergluck et al., 2017) samt närvaro på förskola (Immergluck et al., 2017; Shapiro 

et al., 2009). 

På hushållsnivå framträdde CA-MRSAs förmåga att överleva på olika föremål och ytor 

(Desai et al., 2011) vilket kunde ge upphov till indirekt överföring av CA-MRSA inom 

hushåll (Britton & Andresen, 2013; Early & Seifried, 2012; Knox et al., 2012; Nerby et al., 

2011; Ng et al., 2017; Shapiro et al., 2009; Tsiodras et al., 2014). Bland annat innebar 

delandet av personliga tillhörigheter en ökad risk för överföring (Early & Seifried, 2012; 

Leung et al., 2012; Nerby et al., 2011; van Rijen et al., 2013). 

På individnivå identifierades riskfaktorerna närvaro av hudsjukdomar eller andra 

hudåkommor (Britton & Andresen, 2013; Early & Seifried, 2012; Immergluck et al., 2017; 

Ng et al., 2017; Tsiodras et al., 2014; Uhlemann et al., 2011) och andra sjukdomar (Casey 

et al., 2012; Early & Seifried, 2012; Popovich et al., 2013; Tsiodras et al., 2014; Uhlemann 

et al., 2011), exempelvis diabetes (Tsiodras et al., 2014; Uhlemann et al., 2011), övervikt 

(Casey et al., 2012) och fetma (Casey et al., 2012; Early & Seifried, 2012). Därtill 

identifierades tidigare antibiotikaanvändning (Britton & Andresen, 2013; Casey et al., 

2012; Early & Seifried, 2012; Immergluck et al., 2017; Shapiro et al., 2009), att ha en låg 

årsinkomst (Casey et al., 2013; Immergluck et al., 2017), att tobaksröka (Casey et al., 

2012; Casey et al., 2013), konsumera fågelkött (van Rijen et al., 2013) samt att tvätta 

händerna sällan (Leung et al., 2012) som riskfaktorer associerade med bärarskap och 

infektion av CA-MRSA.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studierna som inkluderades i litteraturstudien var relativt nyligen utförda, då urvalskriteriet 

för publiceringsår valdes till 10 år, vilket kan anses vara en styrka i uppsatsen. Därtill var 

samtliga studier sakkunnigt granskade (peer reviewed) i syfte att öka uppsatsens kvalitet 

och enbart inkludera artiklar av god kvalitet. Metodvalet, en systematisk litteraturstudie, 

anses vara relevant för syftet och likaså torde tolkningen av data ha skett på ett lämpligt 

sätt eftersom det har möjliggjort identifiering och beskrivning av flera riskfaktorer 

associerade med förekomst av CA-MRSA.  

Eftersom en systematisk litteraturstudie ska inkludera all relevant litteratur som finns om 

ämnet (Bettany-Saltikov 2010a; Bettany-Saltikov, 2010b; Bowling, 2014) och föreliggande 

uppsats var selektiv (Backman, 2008) kan detta vara en svaghet. Urvalskriteriet för 

publiceringsår, 10 år, innebär att för ämnet relevanta artiklar publicerade innan 2008 

uteslöts. Upptäckten av CA-MRSA skedde under 1980-talet (Levine, Cushing, Jui & 

Brown, 1982 i Otter & French, 2010) vilket innebär att forskning som har publicerats 

sedan upptäckten av CA-MRSA fram till år 2008 exkluderades. Möjligen kunde fler 

sökningar ha utförts för att säkerställa att artiklar med relevans för syftet inte uteslöts till 

följd av urvalskriteriet, men det förutsätts här att författarna till de inkluderade studierna 

själva har gjort forskningsgenomgångar och litteratursökningar innan påbörjad studie. Den 

externa validiteten och möjligheter till generalisering till en svensk kontext är möjligen 

begränsade och diskuteras närmare under nästkommande rubrik och under 

resultatdiskussionen.  

 

Validitet 

Uppsatsens validitet diskuteras i tre avseenden: intern validitet, extern validitet och 

mätningsvaliditet (Bryman, 2011). En styrka gällande den interna validiteten är att nästan 

hälften av de inkluderade studierna var designade som fall-kontrollstudier. Det är en 

lämplig design i syfte att identifiera lägen där kausalitet är möjlig eller sannolik och kan 

bidra till att förklara orsakssamband. Därtill påvisade flera fall-kontrollstudier riskfaktorer 

med en oddskvot över 2.0, vilket anses vara ett riktmärke som bör överstigas för att kunna 

möjliggöra slutsatser om orsakssamband (Andersson, 2016).  
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Den externa validiteten, möjligheten att generalisera resultatet, kan vara påverkad av 

urvalet; många inkluderade artiklar är utförda i USA där förekomsten av CA-MRSA är hög 

jämfört med i Sverige (David & Daum, 2010). Inga studier om CA-MRSA och riskfaktorer 

från Sverige hittades i litteratursökningen och endast två studier var utförda i Europa. 

Resultatet och de identifierade riskfaktorerna är därmed inte med säkerhet generaliserbara i 

Sverige.  

Rörande den sistnämnda aspekten av validitet, mätningsvaliditet, mäts en riskfaktor som 

någonting som är associerad med en ökad risk för att vara bärare av eller infekterad av CA-

MRSA. I artiklarna som inkluderades i analysen benämndes riskfaktorer som risk factors 

vilket torde tyda på att en i uppsatsen identifierad riskfaktor också ansågs vara en 

riskfaktor i de inkluderade artiklarna. 

 

Reliabilitet 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie bör bli detsamma om undersökningen genomförs 

på nytt. Väsentligt är att nya forskningsframsteg sker kontinuerligt och att CA-MRSA 

därtill ständigt utvecklas för sin överlevnad (David & Daum, 2010). Resultaten kan därför 

påverkas av när i tiden en ny litteraturstudie skulle komma att utföras. Om flera nya studier 

publiceras som påvisar andra riskfaktorer, eller motsäger de sedan tidigare identifierade 

riskfaktorerna, kan en framtida litteraturstudies resultat bli annorlunda.  

 

Etiska aspekter 

Samtliga artiklar som inkluderades i analysen hade fått ett utlåtande från etisk kommitté 

om att studiens utförande var i enlighet med god vetenskaplig sed och praxis, i de fall där 

människor ingick i studiepopulationen. Likaså hade i dessa studier informerat samtycke 

inhämtats. I några av studierna utgjordes urvalet av barn. Vårdnadshavarna hade då 

undertecknat informerat samtycke och när möjligt godkände barnen själva sin medverkan.  

Mycket tid lades på genomläsning av artiklarna för att minimera risken för missförstånd, 

då samtliga artiklar var skrivna på engelska. Därtill presenterades oddskvoter relaterade till 

riskfaktorer för CA-MRSA när de fanns tillgängligt i studierna, för att tydliggöra att alla 

riskfaktorer inte innebar lika förhöjd risk, och för att inte förvränga eller förstärka något 

resultat.  
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Resultatdiskussion 

Riskfaktorer på samhällsnivå  

Några av de riskfaktorer som identifierades på samhällsnivå, närhet till djurhållning eller 

fält där gödsel från grisar används (Casey et al., 2013; van Rijen et al., 2013) samt boende i 

samhällen med hög HIV-prevalens (Farr et al., 2013), har troligen inte lika stor betydelse i 

Sverige som i de länder där studierna genomfördes. Användningen av antibiotika driver på 

utvecklingen av resistens (WHO, 2014) men i Sverige är användandet av antibiotika i 

tillväxtbefrämjande eller infektionsförebyggande syfte inom djurhållning förbjudet sedan 

1986 (Jordbruksverket, 2017). HIV-prevalensen och incidensen är idag låg i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.a).  

Ett varmt klimat med hög luftfuktighet identifierades som riskfaktor (Britton & Andresen, 

2013; Casey et al., 2012; Chandra Sahoo et al., 2014; Wang et al., 2013), vilket under 

sommarmånaderna skulle kunna vara aktuellt även i Sverige. Eftersom de rådande 

klimatförändringarna innebär att temperaturen höjs ytterligare (NASA, u.å.) kan det i 

framtiden bli än mer aktuellt både globalt med också i Sverige. Likaså finns det i Sverige 

en ojämlikhet i socioekonomiska positioner, vilket innebär att den identifierade riskfaktorn 

rörande socioekonomi (Casey et al., 2013; Immergluck et al., 2017) kan vara 

generaliserbar till Sverige.  

 

Riskfaktorer på hushållsnivå  

Överföringen av CA-MRSA inom hushåll kan delvis förklaras med bakteriens förmåga att 

överleva länge på ytor och föremål (Desai et al., 2011). Den påvisade förmågan att 

överleva på föremål och ytor överensstämmer med tidigare forskning om andra typer av 

MRSA, exempelvis HA-MRSA, som kan finnas kvar i sjukhusmiljö i flera månader även 

vid noggranna städrutiner (Dietze, Rath, Wendt & Martiny, 2001; Oie & Kamiya, 1996). 

Eftersom ytor och föremål har påvisats kunna fungera som en reservoar för bakterien och 

orsaka återinsjuknande efter dekoloniseringsbehandling hos individen (Uhlemann et al., 

2011) bör möjligen även dekolonisering och grundlig rengöring ske i hemmet, för att 

minska risken för återinsjuknande.  
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Riskfaktorer på individnivå   

Tidigare antibiotikaanvändning identifierades som en riskfaktor (Britton & Andresen, 

2013; Casey et al., 2012; Early & Seifried, 2012; Immergluck et al., 2017; Shapiro et al., 

2009), även om en studie inte fann sambandet signifikant (Tsiodras et al., 2014). I tidigare 

forskning framhålls att CA-MRSA främst drabbar friska individer (David & Daum, 2010; 

DeLeo & Chambers, 2009; Francis et al., 2005; Gillet et al., 2002; Naimi et al., 2003) men 

i föreliggande litteraturstudie, där de inkluderade artiklarna var publicerade senare än de 

som anger att främst friska människor drabbas, var ett fynd att samsjuklighet kunde vara en 

riskfaktor (Tsiodras et al., 2014; Uhlemann et al., 2011). En högre förekomst av CA-

MRSA återfanns hos människor som var överviktiga eller led av fetma (Casey et al., 2012; 

Early & Seifried et al., 2012), var HIV-positiva (Popovich et al., 2013), hade diabetes 

(Tsiodras et al., 2014; Uhlemann et al., 2011) eller någon form av hudsjukdom (Britton & 

Andresen, 2013; Early & Seifried, 2012; Immergluck et al., 2017; Ng et al., 2017; Tsiodras 

et al., 2014; Uhlemann et al., 2011). Att en förändring identifierades, från att främst friska 

människor drabbas till att samsjuklighet och tidigare antibiotikaanvändning identifierades 

som riskfaktorer, skulle kunna bero på en förändring av CA-MRSA eller en mer utbredd 

spridning av bakterien vilket medför att CA-MRSA återfinns hos fler individer.  

Rökning av tobaksprodukter (Casey et al., 2012; Casey et al., 2013), att tvätta händerna 

sällan (Leung et al., 2012), att äta fågelkött minst en gång per vecka (van Rijen et al., 

2013) och att dela på personliga tillhörigheter (Early & Seifried, 2012; Leung et al., 2012; 

Nerby et al., 2011; van Rijen et al., 2013) identifierades som riskfaktorer som är möjliga 

för individen att påverka. Eftersom rökning av tobaksprodukter är mer vanligt hos 

individer med lägre socioekonomisk position (Folkhälsomyndigheten, 2018) är det möjligt 

att riskfaktorn rökning snarare kan härledas till en lägre socioekonomisk position, eller 

tvärtom. Förekomsten av livsstilsvariabler såsom rökning påverkas ofta av socioekonomisk 

position (Andersson, 2016) varför den socioekonomiska positionen här kan vara en 

confounder. 

För en individ kan MRSA-bärarskapet vara associerat med social och psykisk påverkan på 

grund av upplevelser av stigmatisering och isolering (Skyman, Lindahl, Bergbom, 

Thunberg Sjöström & Åhrén, 2016) vilket kan leda till en självupplevd sämre hälsa. 

Eftersom få riskfaktorer är möjliga för individen att enkelt påverka är det väsentligt att inte 

ålägga individen ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder, utan istället skapa kunskap 
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och förståelse för hur CA-MRSA överförs i syfte att minska upplevelserna av isolering och 

stigmatisering. 

 

Slutsats 

Ett flertal olika riskfaktorer på samhälls-, hushålls- och individnivå associerade med 

förekomst av CA-MRSA kunde i föreliggande uppsats identifieras och beskrivas. Möjligen 

är inte den vikten av alla riskfaktorer generaliserbar till Sverige. Få riskfaktorer som på ett 

enkelt sätt kan påverkas har varit möjliga att identifiera. Inom samhällsplaneringen är det 

väsentligt att fortsatt reflektera över antibiotikaanvändning inom djurhållningen och hur 

gödsel används. På hushålls- och individnivå är det centralt att upprätthålla en god 

handhygien och inte dela på personliga tillhörigheter inom hushåll, då CA-MRSA har en 

förmåga att överleva på ytor och föremål vilket kan bidra till överföring till människor.  

 

Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

I framtida forskning vore det intressant att se vilka av de identifierade riskfaktorerna som 

är aktuella i Sverige, eftersom flera av de identifierade riskfaktorerna i föreliggande 

litteraturstudie inte helt säkert är generaliserbara till Sverige. För ämnet folkhälsovetenskap 

är identifiering av riskfaktorer på olika nivåer i samhället av betydelse eftersom det 

möjliggör preventivt arbete mot CA-MRSA på olika nivåer. Det kan exempelvis handla 

om samhällsplanering och vidare arbete för att behålla antibiotikaanvändningen inom 

djurhållningen på en låg nivå. Därtill är det väsentligt att även fortsättningsvis arbeta med 

restriktiv antibiotikaförskrivning till människor, då tidigare antibiotikaanvändning 

identifierades vara en riskfaktor för CA-MRSA.  

Folksjukdomar såsom diabetes och fetma identifierades som riskfaktorer associerade med 

förekomst av CA-MRSA, vilka skulle kunna vara möjliga att påverka och förebygga 

genom aktivt folkhälsoarbete. För att minska risken för överföring inom hushåll kan 

kampanjer för ökad handhygien och informationsspridning om vikten av att inte dela på 

personliga tillhörigheter bedrivas. Vilket sammanhang som är mest relevant behöver 

diskuteras; en möjlighet är att använda MVC eller BVC som arena för utbildning eftersom 

risken för överföring inom hushåll ökar när unga barn finns närvarande. Likaså kan 

utbildning ske inom förskolor, eftersom närvaro på förskola är en riskfaktor för CA-

MRSA-överföring.  
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I en global jämförelse har Sverige en låg förekomst av CA-MRSA. Likväl är det väsentligt 

att fortsätta att arbeta preventivt för att behålla den låga nivån. Om det även i framtiden ska 

finnas ett botemedel för vanligt förekommande infektioner måste alla länder ta sitt ansvar i 

den globala kampen mot antibiotikaresistens. 
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