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Sammanfattning 

Introduktion: Antibiotikaresistens är ett globalt folkhälsoproblem. Att förhindra ett 

vårdrelaterat bärarskap eller vårdrelaterad infektion orsakad av Meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA) ingår i det förebyggande folkhälsoarbetet, både 

internationellt och nationellt. Problemet med antibiotikaresistens måste hanteras på många 

plan, ett av dessa är att förebygga smittspridning oavsett vårdform. En jämlik hälsa ska 

eftersträvas för hela befolkningen, vilket även omfattar personer som på grund av ålder och 

ett stort omvårdnadsbehov har sin permanenta vistelse på särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera riskfaktorer relaterade till smittspridning av 

MRSA på SÄBO. Metod: En retrospektiv studie där data från 37 smittspårningsärenden 

mellan 2014 till 2019 jämfördes utifrån potentiella riskfaktorer för smittspridning hos 

indexpatienten, personal och material/lokal. Detta för att se om skillnader gick att finna 

mellan smittspårningar som resulterat i smittspridning från indexpatienten med dem där inga 

sekundärfall hade funnits vid smittspårningen. Analys gjordes med Fishers exakta test samt 

enkel logistisk regressionsanalys. Resultat: Inga signifikanta skillnader gick att finna mellan 

grupperna. En möjlig association till ett lägre odds för smittspridning sågs vid kliniska 



 

 

riskfaktorer hos indexpatienten samt vid följsamhet till basala hygienrutiner. En möjlig 

association till ett högre odds för smittspridning sågs vid individuella riskfaktorer, vid 

kolonisering av MRSA samt vid spridningsbenägen Spa-typ. Slutsats: Studien har inte 

kunnat visa på att någon specifik faktor bidrar till en ökad risk för smittspridning av MRSA. 

Fortsatta studier på ett större material är av vikt för att, om möjligt, hitta och förebygga 

potentiella faktorer som bidrar till smittspridning av MRSA på SÄBO. 
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Abstract 

Introduction: Antibiotic resistance is a global public health problem. To prevent health 

care-associated infections or colonization caused by Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) is crucial regardless of the type of health care setting. Equal health should 

be sought for the entire population which include persons who, due to age and a large need 

for care, live in long-term care facilities (LTCF). Aim: The aim of the study was to identify 

risk factors associated with MRSA transmission within LTCF. Methods: A retrospective 

study where data from 37 outbreak investigations were compared based on potential risk 

factors for transmission related to the index patient, healthcare workers (HCW) and materials 

/ premises. This to investigate if differences were to be found between outbreak 

investigations where secondary cases had been found with those where no transmission had 

occurred. Analysis were done with Fisher's exact test and univariate logistic regression 

analysis. Results: No significant differences were found between the groups. A suggested 

association for a lower odds of transmission were seen in clinical risk factors for the index 

patient and when HCW had adherence to infection control precautions. A suggested 

association for higher odds of transmission were seen in individual risk factors, in MRSA 

colonization and in spread-prone Spa-type. Conclusion: The study has not been able to show 



 

that any specific factor contributes to an increased risk of transmission of MRSA. Further 

studies are needed in order to find and prevent factors that might contribute to the 

transmission of MRSA in LTCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRALA BEGREPP 

Antibiotikaresistens Innebär att bakterier utvecklar 

motståndskraft mot antibiotika. 

Bärarlokaler för MRSA Näsa, svalg och/eller perineum. 

Indexpatient Den initiala patienten i en 

epidemiologisk undersökning, eller 

mer generellt, det första fallet av ett 

tillstånd eller syndrom, oavsett om 

patienten tros vara den första person 

som påverkats av syndromet eller 

tillståndet. 

Koloniserad av MRSA Med begreppet kolonisation avses att 

MRSA har hittats på huden eller på 

slemhinna och att minst två 

bärarlokaler är positiva för MRSA. 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) Gula stafylokocker som har utvecklat 

motståndskraft (resistens) mot 

betalaktamantibiotika. 

Multiresistenta bakterier Samlingsnamn för bakterier som 

utvecklat resistens mot ett flertal 

antibiotika. 

Primärfall  Första fall av en smittsam sjukdom. 

Screeningodling Provtagning som tas i syfte att 

upptäcka bärarskap/kolonisation eller 

infektion och därmed vidta åtgärder 

för att förebygga smittspridning. 

Sekundärfall  Sjukdomsfall förorsakat av smitta 

från primärfall.  

Smittspridning Smittspridning sker via olika 

smittvägar som är de olika sätt som 

smitta kan överföras. Man talar om 

direkt smitta, där smittämnet överförs 

direkt från den sjuke till den som blir 

smittad, och indirekt smitta där det 

finns mellanled. 



 

Smittspårning Arbetet med att identifiera 

smittkällan och söka efter möjliga 

smittade personer. 

Smittämnen  Parasitiska organismer och 

biologiska agenter som orsakar 

infektionssjukdom hos en annan 

organism. 

Spa-typning  Typning av Staphylococcus aureus 

baserad på sekvensering av korta 

repetitiva sekvenser av det polymorfa 

X-området från genen som kodar 

protein A.   

Särskilt boende för äldre (SÄBO) Boende som tillhandahåller bostäder 

eller platser för heldygnsvistelse 

tillsammans med insatser i form av 

vård och omsorg för äldre personer 

med behov av särskilt stöd. 

Vårdrelaterad infektion (VRI) Infektion som uppkommer hos 

person under sluten vård eller till 

följd av åtgärd i form av diagnostik, 

behandling eller omvårdnad inom 

övrig vård och omsorg, eller som 

personal som arbetar inom vård och 

omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning. 

Vårdrelaterat smittbärarskap Ett symtomfritt bärarskap av 

smittämne, vilket överförts antingen 

till person som erhåller vård och 

omsorg i samband med åtgärd i form 

av diagnostik, behandling eller 

omvårdnad utförd av personal inom 

vård och omsorg, eller till personal 

under yrkesutövning inom vård och 

omsorg. 
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INTRODUKTION 

Antibiotikaresistens 

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. 

En överdriven användning av antibiotika både inom humanvård, djurvård och 

livsmedelsindustri har bidragit till en kraftigt ökad förekomst av bakterier som har blivit 

motståndskraftiga, resistenta, mot en eller flera sorters antibiotika. Nu har ett flertal länder i 

olika delar av världen problem med bakterier som är motståndskraftiga mot nästan all 

antibiotika. Under många år utvecklades nya antibiotika som gjorde att de resistenta 

bakterierna kunde behandlas. De senaste 25-30 åren har emellertid endast några enstaka 

antibiotika med nya verkningsmekanismer utvecklats, vilket gör arbetet med att förebygga 

infektioner och förhindra smittspridning desto viktigare (World Health Organization 

[WHO], 2018). Denna utveckling har gett oss den verklighet som vi nu står inför, nämligen 

att både enkla och svåra infektioner inte längre går att behandla (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). Socialstyrelsen (2006) beskriver att risken för spridning av resistenta bakterier är 

som störst i miljöer där det används mycket antibiotika och där det finns många sjuka. Det 

gäller framför allt på sjukhus men också till viss del på äldreboenden. Att smittas av en 

resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för någon som är allvarligt 

sjuk eller har opererats kan det vara farligt att få en infektion som är svår att behandla. Enligt 

uppgift från WHO (2018) är förekomsten av multiresistenta bakterier ett av de största hoten 

mot mänskligheten. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019a) visar infektioner orsakade av antibiotikaresistenta 

bakterier en stadigt ökande trend. Många svenskar smittas av antibiotikaresistenta bakterier 

utomlands och inhemsk spridning kan ske både i samhälle och i vårdmiljön.  

Nedanstående agens (Tabell 1) är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) 

och smittskyddsförordningen (2004:255). Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

(MRSA), Extended Spectrum Beta-lactamas karbapenemas (ESBLCARBA) och 

Vankomycinresistenta Enterococcus faecium och Enterococcus Faecalis (VRE) är även 

smittspårningspliktiga. Vad gäller MRSA sågs en ökning av antalet anmälda fall med 2,5 % 

jämfört med 2017 (37 fall per 100 000 invånare; n=3735). Av dessa var andelen personer 

som förvärvat MRSA på sjukhus samt inom vård och omsorg utanför sjukhus 5 % (n=97) 

respektive 6 % (n=117). Incidensen för kliniska fall var högst bland barn yngre än ett år följt 

av fall i åldersgruppen 80 år och äldre. För Skåne rapporterades för 2018 ett totalt antal fall 

av MRSA på 592 personer vilket motsvarar en incidens på 43,46 fall per 100 000 invånare 

och år (Folkhälsomyndigheten, 2019a).  
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Tabell 1. Anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier i Sverige 2018 

(Folkhälsomyndigheten, 2019) 

Bakterie Incidens Totalt antal fall 

ESBL-producerande 

Enterobacteriaceae 

 

101 fall per 100 000 invånare 10341 fall 

Meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

 

38 fall per 100 000 invånare 3864 fall 

Vankomycinresistenta 

Enterococcus faecium och 

Enterococcus Faecalis (VRE) 

4,3 fall per 100 000 invånare 444 fall 

 ESBLCARBA producerande 

Enterobacteriaceae 

1,4 fall per 100 000 invånare 144 fall 

Vårdrelaterade infektioner 

Närmare 65 000 patienter i Sverige drabbas varje år av en vårdrelaterad infektion (VRI), 

varav 30-50% uppskattas hade kunnat undvikas (Sveriges kommuner och regioner [SKR], 

2017). En VRI är en infektion som uppkommer hos en person under sluten vård eller till 

följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och 

omsorg. Det räknas också som en VRI om personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar 

sig denna till följd av sin yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2011a). Enligt Socialstyrelsens 

definition räknas tillstånd med kliniska symtom som vårdrelaterad infektion oavsett om det 

sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från personen själv, 

samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter kontakt med vården. För de 

flesta smittämnen är det möjligt att skilja smittbärarskap från infektion, men när det gäller 

laboratoriefynd av vissa smittämnen räknas dessa alltid som infektioner, oavsett kliniska 

symtom. En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar 48 timmar efter 

inskrivning inom sluten vård eller senare. På t.ex. ett särskilt boende går det inte att ha ett 

sådant tidskriterium. En vårdrelaterad infektion måste där kunna knytas till en åtgärd. 

Infektion som är relaterad till någon åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad 

räknas alltid som vårdrelaterad, oavsett tidpunkt för symtomdebut. Till omvårdnadsåtgärder 

räknas till exempel hjälp med personlig hygien (Socialstyrelsen, 2011a).  

 

Att drabbas av en infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier klassas som en VRI, 

däremot räknas inte vårdrelaterat smittbärarskap som en VRI. Socialstyrelsens termbank 

definierar ett vårdrelaterat smittbärarskap som ett symtomfritt bärarskap av smittämne, vilket 

överförts antingen till person som erhåller vård och omsorg i samband med åtgärd i form av 

diagnostik, behandling eller omvårdnad utförd av personal inom vård och omsorg, eller till 

personal under yrkesutövning inom vård och omsorg. Ett smittbärarskap räknas som 
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vårdrelaterat oavsett om tillståndet yppas under eller efter kontakt med vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) kännetecknas VRI av att de vanligtvis drabbar personer med 

nedsatt infektionsförsvar generellt eller lokalt i en vävnad. Personens ålder spelar också roll 

då man ser att för tidigt födda barn och äldre personer har ett sämre infektionsförsvar än 

friska medelålders människor. Sjukdom och trauma har också betydelse; elakartade 

sjukdomar, speciellt blodsjukdomar, påverkar infektionsförsvaret negativt. Det samma 

gäller för t.ex. undernäring, oreglerad diabetes, stora olycksfallstrauma eller stora 

operationer. Det finns även medicinsk behandling som påverkar infektionsförsvaret generellt 

eller lokalt, så som immunosuppressiv behandling, kortisonbehandling, inoperation av 

främmande material, intubering av luftvägar och inläggande av infarter till blodkärl. 

Antibiotikabehandling ökar också risken för VRI då den kan slå ut eller rubba den normala 

bakteriefloran vilket ger påverkan på infektionsförsvaret (Socialstyrelsen, 2006).  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) uppger att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet 

med en god hygienisk standard och att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 

finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna 

ges. Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade 2014 en rapport bestående av åtta 

framgångsfaktorer för att förebygga VRI baserade på en studie där 16 regioner och landsting 

deltog. Framgångsfaktorerna som identifierades var: 1) vårdrelaterade infektioner ses som 

oacceptabla, 2) hygienriktlinjer ses som självklara, 3) riskbedömning ger proaktiva 

arbetssätt, 4) goda lokalmässiga förutsättningar skapas, 5) konsekvent budskap och 

regelbunden återkoppling, 6) städning ses som en viktig del, 7) vårdhygien och verksamheter 

samarbetar tätt och 8) fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler (SKR, 2014). 

Faktorer av betydelse för smittspridning generellt 

Något internationellt konsensus avseende vad som räknas som riskfaktorer för 

smittspridning finns inte. Vårdhandboken (2019) beskriver att risken för smittspridning är 

stor från personer som har hosta och feber, stora blödningar, diarré och/eller kräkningar, 

sårinfektioner och stora hudskador, smittsam barnsjukdom, blåsor och hudutslag, nedsatt 

kognitiv förmåga och urinvägskatetrar, infarter och dränage. Alla vårdtagare, även de som 

inte har någon infektion, är bärare av mikroorganismer som kan överföras till andra 

vårdtagare och i vissa fall orsaka en infektion. Smittöverföring kan ske via individens 

händer, både till personal, den omgivande miljön, till andra vårdtagare och till 

högriskområden på individens egen kropp, så som mun, sår, infarter och konstgjorda 

kroppsöppningar (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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Danska Central Enhed for Infektionshygiejne tar i sitt nationella vårdhygieniska dokument 

upp följande riskfaktorer som kan bidra till smittspridning: Indikationen för isolering för att 

förebygga kontaktsmitta kan bero på, om patienten har diarré, är urin- eller 

faecesinkontinent, har kvarliggande urinkateter (KAD) eller får utfört ren intermittent 

katetrisering (RIK), har drän, stomi, perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) -sond eller 

liknande, har trakeostomi, har sår som inte kan täckas eller har bristande följsamhet till 

generella vårdhygieniska förhållningsregler (Statens serum institut, 2019). 

The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC, 2008) 

påtalar i sina riktlinjer för att förebygga VRI inom vård-och omsorgsboende att risk för 

smittöverföring inte är definierat, men att låg risk för smittöverföring bör innefatta patienter 

som inte är immunsupprimerade, inte är antibiotikabehandlade och som inte har öppna sår, 

dränage eller kvarliggande urinkateter.   

Förebygga smittspridning 

Socialstyrelsen skriver i sitt kunskapsunderlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner 

(2006) att god handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning 

inom vård och omsorg. Denna kunskap är inte ny, Ignaz Semmelweis konstaterade redan i 

mitten av 1800-talet vikten av desinfektion. WHO (2011) beskriver hur förorenade händer 

kan föra över bakterier och virus från en infekterad/koloniserad patient eller en förorenad 

yta, till en annan patient och ge upphov till en infektion. Denna indirekta kontaktsmitta är 

den vanligaste smittvägen för många av de smittor som förekommer i vården. Smittämnet 

överförs via mellanled från en person till en annan. Detta kan ske med händer, kläder eller 

föremål (utrustning, sängbord, dörrhandtag med mera) som är förorenade med smittämnen 

från hud, sår, luftvägar, kräkning, urin eller avföring. Så sprids till exempel hudbakterier och 

tarmbakterier, inklusive multiresistenta bakterier och många virusinfektioner 

(Vårdhandboken, 2019). För att förebygga detta ska vårdpersonal i de situationer där det 

finns risk för överföring av smittämnen, följa de hygienkrav som ställs enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10:  

 Arbetskläderna ska ha korta ärmar. 

 Arbetskläderna ska bytas minst dagligen och gå att tvätta så att de blir rena och fria 

från smittämnen. 

 I vissa situationer ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder 

användas utanpå arbetskläderna. Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg 

om flera personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person. 

 Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken. bandage, 

förband, stödskenor eller motsvarande. 

 Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material. 



 

5 

 

 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller 

något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller 

omsorgsmoment. 

 Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. 

 Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras, om de är 

eller kan antas vara smutsiga. 

 Vid vård av eller omsorg om en patient som kräks eller har diarré ska händerna alltid 

tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. 

 I vissa situationer ska skyddshandskar användas. De skyddshandskar som används i 

vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas 

mellan varje vård eller omsorgsmoment (Socialstyrelsen, 2015). 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 

Staphylococcus aureus, gula stafylokocker, är en bakterietyp som tillhör den mänskliga 

normalfloran hos 25–30 % av befolkningen. Den orsakar i de flesta fall ingen skada utan 

lever i symbios med människokroppen, oftast på huden eller i näsan. Den gula stafylokocken 

är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner och den kan också ge upphov till bölder. 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är gula stafylokocker som har utvecklat 

motståndskraft (resistens) mot betalaktamantibiotika, en grupp antibiotika som vanligen 

används mot stafylokockinfektioner (Lindgren, 2017). Infektioner med MRSA kan därför 

vara svåra att behandla.  

MRSA kan påvisas vid vanlig odling, t.ex. från sekret från ett infekterat sår. Om bakterien 

förekommer i låga tal, som vid bärarskap, kan det vara svårt att särskilja MRSA från 

antibiotikakänsliga Staphylococcus aureus eller annan normalflora. För att påvisa MRSA-

kolonisation brukar därför screeningodling tas som sedan odlas på speciella medier där just 

växt av MRSA selekteras fram. Screeningodling för MRSA tas från främre näsöppning, 

svalg och perineum (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Om patienten har skadade hudpartier 

så som sår, kroniska hudförändringar och insticksställen provtas dessa oftast också. Vid 

förekomst av urinkateter brukar också en urinodling tas (Socialstyrelsen, 2006). 

MRSA kan precis som andra Staphylococcus aureus ingå som kolonisatör i den normala 

hud- och luftvägsfloran, företrädesvis i den främre delen av näsan. De kan också finnas i 

svalget och på huden, t.ex. i ljumskar, axiller och perineum. Att enbart ha MRSA i näsan 

kan visa på ett tillfälligt bärarskap men om en person är koloniserad på flera ställen vid 

upprepade provtillfällen anses bärarskapet oftast som permanent. Detta gäller särskilt 

personer med kroniska hudsjukdomar, oläkta eller återkommande sår, infarter eller KAD 

enligt Socialstyrelsen (2006). Patienter koloniserade med MRSA behöver inte ha några 

kliniska tecken eller symtomgivande sjukdom, utan är oftast så kallat tysta bärare av MRSA 

(Hunt et al., 2013). 
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Faktorer av betydelse för spridning av MRSA 

MRSA smittar på samma sätt som antibiotikakänsliga Staphylococcus aureus. Direkt 

kontaktsmitta finns beskrivet men den indirekta kontaktsmittan dominerar (Socialstyrelsen, 

2006). Detta gör MRSA till ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen. Om 

följsamheten är låg till basala hygienrutiner kan bakterier överföras till patientens närmiljö 

via förorenade händer eller handskar. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument och 

överbeläggningar kan också bidra till spridningen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2006) har omgivningens betydelse som smittkälla vad gäller MRSA ofta 

mindre betydelse jämfört med direktkontakt med ett hudområde där MRSA växer. I vissa 

situationer kan däremot bakteriebördan i miljön runt patienten öka, t.ex. i samband med en 

luftvägsinfektion hos en person som är näs- respektive svalgbärare. Hos patienter med 

fjällande hudsjukdom som är koloniserade av MRSA kan en ökad spridning av bakterier till 

omgivningen förekomma. Patienter med sår, katetrar och drän som penetrerar huden är mer 

mottagliga för smitta än de som har hel hud och utgör därmed också en potentiellt ökad 

smittorisk för omgivningen, i de fall de är koloniserade. Motsvarande gäller för patienter 

med kvarliggande urinkateter eller som behandlas med ren intermittent katetrisering (RIK). 

Både långvarig och återkommande antibiotikabehandling är riskfaktorer för kolonisation 

och infektion med MRSA. Även hög ålder, underliggande kroniska sjukdomar, t.ex. diabetes 

och immunosuppression kan betraktas som riskfaktorer (Gu et al., 2016). 

Faktorer av betydelse för smittspridning av MRSA på särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre (SÄBO) definieras som boende som tillhandahåller bostäder eller 

platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre 

personer med behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2013). Insatsen behovsprövas enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och för att beviljas en plats behöver personens 

omvårdnadsbehov ofta vara så stort att de inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Detta gör att 

de som bor på SÄBO idag ofta är de sjukaste äldre och personer med en demenssjukdom. 

Enligt Socialstyrelsen (2019a) har drygt 88 000 personer i Sverige sin bostad på SÄBO. För 

hela åldersgruppen 65 år eller äldre i landet, motsvarar detta att 35 procent av kvinnorna 

respektive 30 procent av männen bor på SÄBO. Detta beror delvis på att det finns fler äldre 

kvinnor än män i riket, samt att andelen av äldre kvinnor som får kommunal hälso- och 

sjukvård är högre jämfört med andelen av äldre män som får insatser (Socialstyrelsen, 

2019b). Konceptet SÄBO innefattar både vårdinrättning och privatbostad vilket ställer 

särskilda krav på och innebär utmaningar för den vårdpersonal som arbetar där. Vårdtagarens 

privata sfär ska beaktas samtidigt som personalen ska bedriva en god och säker vård med 

god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). I Skåne finns drygt 300 SÄBO, som drivs både i 

kommunal och privat regi. 
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Det finns många faktorer som kan vara bidragande till spridning av mikroorganismer mellan 

vårdtagare inom dessa verksamheter. Boende på SÄBO är oftast äldre, multisjuka personer 

med nedsatt immunförsvar där en del är helt beroende av personalens hjälp för att klara 

vardagen. De gemensamma utrymmena, t.ex. matsal och dagrum, där vårdtagarna 

interagerar med varandra och med personal, gynnar också smittspridning. Detta på grund av 

att dessa utrymmen besöks av många individer och ofta är möblerade på ett hemlikt sätt 

vilket kan försvåra en korrekt rengöring på den nivå som skulle behövas (Murphy et al., 

2012). Balansen mellan vårdmiljö och hemmiljö tas upp i studien gjord av Lindh et al.(2013) 

som ett av det största problemen för att få följsamhet till hygienrutiner inom kommunal vård 

och omsorg enligt medicinskt ansvariga sjuksköterskor. En annan faktor är att boende på 

SÄBO i högre grad har riskfaktorer för smittspridning så som sår, venösa infarter eller 

katetrar (Grigg et al., 2018). Det förekommer också ett ständigt flöde av andra vårdkontakter 

för detta patientklientel, med både öppen- och slutenvårdsbesök, som ökar risken för att 

hämta upp oönskade mikroorganismer, vilket i sin tur kan leda till ett ökat behov av 

antibiotikabehandling. Att antibiotikabehandling i sig ökar risken för ett bärarskap av 

multiresistenta bakterier finns tidigare beskrivet (Brugnaro et al., 2009, Gu et al., 2016). 

Förskrivning av antibiotika är enligt Socialstyrelsens statistik (2019c) högst till barn och 

äldre, och är totalt sett högre för kvinnor än för män.  

Smittspårning 

En infektion eller ett bärarskap av MRSA ska enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Fyndet ska även 

föranleda en smittspårning och att den smittade personen får förhållningsregler. All 

handläggning och utredning av patienter och/eller personal med MRSA sker i samråd med 

lokal vårdhygienisk expertis (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

I Region Skåne används ett internt styrdokument för hur en smittspårning ska utföras. Det 

mikrobiologiska laboratoriet informerar Vårdhygien Skåne om alla provsvar som blir 

positiva för MRSA. Därefter gör ansvarig hygiensjuksköterska en kartläggning avseende 

den MRSA-positiva patienten (indexpatienten). Detta innebär för den kommunala vården 

och omsorgen att hygiensjuksköterskan kontaktar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 

i den kommun där den MRSA-positiva patienten vårdas. Hygiensjuksköterskan kartlägger 

när patienten troligen blivit smittad, var smittan eventuellt kan komma ifrån och faktorer 

som kan bidra till smittspridning, för att sedan tillsammans med 

hygienläkare/smittskyddsläkare kunna lägga upp en smittspårningsstrategi. 

Smittspårningsstrategin utmynnar i vilka medpatienter och personal som ska screeningodlas 

för MRSA för att utröna i vilken omfattning smittan kan ha spridit sig och eventuellt 

genererat sekundärfall. 
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Att kunna jämföra och finna samband mellan olika MRSA fall är en viktig del i ett 

smittspårningsarbete. Typning av Staphylococcus aureus inkluderar metoder som gör det 

möjligt att bestämma spridningen av antibiotikaresistenta patogener. Detta kan göras med 

PFGE (pulsfältsgelelektrofores), MLST (Multi Locus Sequence Typing) eller spa-typning. 

Spa-typningen är baserad på sekvensering av korta repetitiva sekvenser av det polymorfa X-

området från genen som kodar protein A (Pobiega et al., 2013). Spa-typning är det som i 

nuläget används inom Region Skåne och kombineras med analys av PVL (Panton-Valentine 

leukocidin)-status. PVL är ett mycket potent toxin som både kan bryta ner kroppsvävnad 

och lokalt hämma kroppens immunförsvar. PVL positivitet är starkt förknippat med hud- 

och mjukdelsinfektioner (Shallcross et al., 2012).  

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är 

att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

i hela befolkningen. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är det åttonde målområdet som 

lades fram av Socialdepartementet i proposition 2017/18:249. I målet tas upp att vården bör 

vara tillgänglig efter behov, patienter ska erbjudas hälsofrämjande och förebyggande, 

behandlande och rehabiliterande insatser av god kvalitet samt delaktighet och kontinuitet 

(Socialdepartementet, 2018).  

En jämlik hälsa inkluderar att patienter har rätt till samma goda vård oavsett ålder och 

boendeform. Rätten för den enskilde att inte bli smittad oavsett agens måste beaktas, 

omfattar både vårdtagare och personal och sammanfaller med vad som beskrivs både i 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och i smittskyddslagen (SFS 2004:168). Ett bärarskap 

av multiresistenta bakterier eller i värsta fall infektion av de samma, innebär en försämring 

av individens livskvalitet och möjlighet till behandling. Dessutom finns risk att vården och 

omsorgen inte blir optimal då vårdpersonal, på grund av rädsla eller okunskap, inte klarar av 

att bemöta och behandla patienten på ett korrekt sätt (Seibert et al., 2014).  

Att förhindra eller reducera faktorer som kan leda till sjukdom och död kräver kunskap och 

förutsättningar av den personal som arbetar med denna patientgrupp. För att kunna arbeta 

förebyggande måste det finnas kännedom om vilka riskfaktorer som anses driva en 

smittspridning, så som sår, katetrar, infarter och kognitiv svikt (Crnich, 2013). Först då kan 

man arbeta med ett salutogent förhållningssätt och vända riskfaktorer till friskfaktorer. 

Genom salutogena förutsättningar kan hälsan skyddas genom förebyggande arbete och 

utbildning (Ringberg et al., 2014). Med förebyggande folkhälsoarbete skapas också 

förutsättningar för en jämlik hälsa. Utmaningarna i sjukvården minskas genom att fler får 

vara friska längre, vilket också minskar trycket på sjukvården. Vinsten med en minskad 

smittspridning för samhället i stort är förhoppningsvis färre infektioner som i sin tur ger ett 
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minskat behov av antibiotikabehandling. Detta i kombination med en rationell användning 

av antibiotika, där förskrivning sker enbart vid de tillfällen då det verkligen behövs, kan 

bidra till en minskad resistensutveckling både nationellt och internationellt. Att undersöka 

hur MRSA sprider sig i vårdmiljöer är avgörande för att skapa strategier för att minska risken 

för smittöverföring för populationen som lever och vårdas på särskilt boende för äldre och 

överensstämmer väl med folkhälsoarbetets sjukdomsförebyggande perspektiv (Andersson & 

Ejlertsson, 2009). 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att identifiera riskfaktorer relaterade till smittspridning av 

Meticillinresistenta Staphyloccocus aureus (MRSA) på särskilt boende för äldre (SÄBO).  

Hypotes 

Nollhypotes för studien var att det inte förekom någon skillnad avseende riskfaktorer mellan 

de smittspårningar som genererat sekundärfall med de smittspårningar där endast 

indexpatienten funnits positiv för MRSA.  
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METOD 

Urval och studiepopulation  

Studien utfördes som en retrospektiv dokumentationsgranskning av smittspårningsärenden.  

Urval, datainsamling och granskning av smittspårningsdokumentationen utfördes av en 

erfaren sjuksköterska, LE. Studien inkluderar alla smittspårningar gällande 

Meticillinresistenta Staphyloccocus aureus (MRSA) inom kommunal vård och omsorg 

genomförda under ledning av Vårdhygien Skåne under tidsperioden november 2014 t o m 

augusti 2019 och söktes ut genom Vårdhygien Skånes dokumentationssystem i wwLab. 

Tidsperioden för studien är vald eftersom Vårdhygien Skåne introducerade vårdhygienisk 

expertis för kommunal vård och omsorg i september 2014 och att det därför finns 

strukturerad data från smittspårningar sedan dess. Urvalet utgjordes av smittspårningar 

gällande Meticillinresistenta Staphyloccocus aureus (MRSA) som genomfördes i Skånes 

kommuner. Därefter gjordes ett klusterurval genom att särskilja de smittspårningar som 

utförts på särskilt boende för äldre (SÄBO) med smittspårningar utförda i andra 

boendeformer. Populationen som inkluderades, dvs. smittspårning gällande person med 

konstaterad MRSA med permanent vistelse på SÄBO delades sedan upp i två grupper, en 

grupp där det vid avslutat smittspårningsärende konstaterats smittspridning till annan patient 

eller personal och en grupp där endast indexpatienten funnits positiv för MRSA (figur 1).  
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Figur 1. Flödesschema urval, vilket resulterar i 37 smittspårningsärende för fortsatta analyser 

* bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

 

Som flödesschemat i Figur 1 visar genomfördes totalt 97 smittspårningar gällande MRSA 

under den studerade tidsperioden varav 37 utfördes på SÄBO. De 37 smittspårningsärendena 

omfattar det urval som fortsatta analyser bygger på. Vid 13 av dessa 37 smittspårningar på 

SÄBO identifierades smittspridning till annan patient eller personal. Vid samtliga 

smittspårningar togs screeningodling för MRSA på exponerade medpatienter. Detta kunde 

Totalt antal 
smittspårningar avseende 
MRSA i kommunal vård 

och omsorg utförda mellan 
november 2014 - augusti 

2019

n=97 st

Smittspårningar utförda 
på särskilt boende för 

äldre (SÄBO)

n= 40 st

Smittspårning med 
sekundärfall  

n=13 st

Smittspårning utan 
sekundärfall 

n= 24 st

Exkluderade:

Korttidsplats på SÄBO

n=2 st

Personal indexfall på SÄBO

n=1 st

Exkluderade

Smittspårningar utförda inom 
ordinärt boende, LSS-boende* 

eller på korttidsenhet

n= 57 st
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inkludera både patienter boende på samma avdelning som indexpatienten men i vissa fall 

även medpatienter på andra avdelningar om det fanns gemensamma kontaktytor, så som 

lokal, personal eller material. Screeningodling togs också från personal med hudriskfaktorer 

(sår, hudsjukdom) som arbetat patientnära med indexpatienten. Smittspårningarna i studien 

innefattar endast smittspårningsärendet relaterat till indexpatienten. Vid smittspårningar som 

genererar sekundärfall görs en ny/utökad smittspårning runt sekundärfallet/fallen. Dessa 

utökade smittspårningar har inte inkluderats i studien för att på så sätt endast kunna jämföra 

indexpatienternas riskfaktorer. 

 

Smittspårningar för MRSA gjorda i ordinärt boende, på korttidsboende eller på bostad med 

särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) exkluderades ur studien då dessa vårdformer skiljer sig vad gäller 

möjligheter för vårdplacering och till viss del population och förekomst av riskfaktorer. 

Korttidsplats definieras som bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och 

omsorg dygnet runt (Socialstyrelsen, 2016). Patienter som vistas på korttidsboende har en 

högre andel sår och urinkateter jämfört med andra vårdplatser inom kommunal vård och 

omsorg (Folkhälsomyndigheten, 2019b). På korttidsboende kan också patienter dela rum 

vilket endast förekommer som parboende på SÄBO. Detta utgjorde också anledningen till 

att smittspårningar i ordinärt boende (vård-och omsorgsinsatser som utförs i patientens 

privatbostad) valdes bort, då smittspridning till medpatient i ordinärt boende inte ses som 

jämförbart med risk för smittspridning på SÄBO. På LSS-boende bor ett oftast yngre klientel 

än på SÄBO. Även de smittspårningar där det var en personal som var index har exkluderats 

då de inte uppfyllde inklusionskriteriet att vara permanent bosatt på SÄBO. Syftet med detta 

var att identifiera en så homogen grupp som möjligt.  

Datainsamling av variabler  

Dokumentation från 37 smittspårningsärenden granskades och jämfördes utifrån parametrar 

bestående av olika potentiella riskfaktorer för smittspridning, inkluderat faktorer både ur ett 

patient-, personal-, och material/lokal perspektiv. Detta för att undersöka om det fanns 

skillnader i förekomst av potentiella riskfaktorer för smittspridning mellan de 13 fall där 

smittspridning av MRSA skett från en nyupptäckt MRSA-patient på SÄBO, med de 24 fall 

som inte haft någon smittspridning från en nyupptäckt MRSA-patient.  

Dokumentation för varje smittspårningsärende fanns i Vårdhygien Skånes 

dokumentationssystem i wwLab. Uppgifter om patientens kön och ålder hämtades från 

wwLab via det positiva MRSA-provet. Uppgifter om patientens potentiella riskfaktorer för 

smittspridning, kognitiva förmåga, mobilitet, sociala aktiviteter på boendet och vistelsetid 

på boendet fanns dokumenterat i wwLab och var inhämtat från patientansvarig sjuksköterska 

på respektive SÄBO vid tiden för smittspårningen. I de fall uppgifter om patientens 
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kognitiva förmåga och mobilitet inte fanns dokumenterade i wwLab kontrollerades detta i 

patientens medicinska journal (melior). Uppgifter om personalens följsamhet och 

förutsättningar till basala hygienrutiner, användandet av flergångsmaterial som användes 

kroppsnära till flera patienter och desinfektionsrutiner för det samma samt städfrekvens 

inhämtades från antingen den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen, 

patientansvarig sjuksköterska eller enhetschef för SÄBO vid tiden för smittspårningen. 

Alternativt inhämtades uppgifterna från Vårdhygien Skånes hygienrondsprotokoll i de fall 

då hygienrond var genomförd på boendet. Uppgifter om kolonisation av MRSA och spa-typ 

(Staphylococcus protein A gen) inhämtades från Labmedicin Skåne. Uppgifter om antal 

provtagna patienter och personal samt om det förekom sekundärfall bland dessa, hämtades 

ur dokumentationen runt smittspårningsärendet i Vårdhygien Skånes dokumentationssystem 

i wwLab. För flertalet av de smittspårningsärende som genererat sekundärfall har 

helgenomsekvensering utförts via Folkhälsomyndigheten (2019c) för att säkerställa att 

samband mellan indexfall och sekundärfall inte kan uteslutas. I andra fall har det 

epidemiologiska sambandet varit så starkt att ingen annan möjlighet för smittöverföring 

ansetts ha kunnat ske. I några fall har spa-typen varit helt unik vilket i sig har säkerställt 

sambandet. 

Potentiella riskfaktorer hämtade från datainsamling och dokumentationsgranskning

  

Ett standardiserat studieprotokoll med övergripande data för varje smittspårningsärende och 

ett protokoll över potentiella faktorer av betydelse för smittspridning upprättades för att 

sammanställa informationen. Personuppgifter, såsom personnummer, namn, SÄBO och 

kommun, avidentifierades och varje deltagare tilldelades ett fallnummer. En översikt för 

övergripande data som samlades in för varje smittspårningsärende finns i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av övergripande data 

 Fallnummer 

 Förekomst av smittspridning 

 Indexpatientens kön 

 Indexpatientens ålder 

 Indexpatientens vistelsetid på SÄBO vid tidpunkt för det positiva MRSA-provet 

 Antal medpatienter provtagna vid smittspårningen 

 Totalt antal patienter på indexpatientens avdelning  

 Antal sekundärfall bland medpatienter som hittades i smittspårningen 

 Antal provtagen personal 

 Antal sekundärfall bland personal som hittades i smittspårningen 

 

En sammanfattning av potentiella riskfaktorer av betydelse för smittspridning samt 

förklaring av variabler finns i tabell 3.  
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Tabell 3. Potentiella riskfaktorer av betydelse för smittspridning. 

Patientfaktorer Förtydligande av variabel 

>1 Kliniska riskfaktorer för 

smittspridning  
Sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord 

kroppsöppning 

 

Nedsatt kognitiv förmåga Demensdiagnos eller bedömning gjord av 

patientansvarig sjuksköterska 

 

MRSA positiv i en klinisk riskfaktor 

 

Sår, urinkateter, konstgjord kroppsöppning 

 

Mobilitet Klarar egen förflyttning 

 

Deltagande i sociala aktiviteter 

utanför den egna lägenheten på 

boendet 

Måltider, aktiviteter 

 

MRSA kolonisering Minst två bärarlokaler (näsa, svalg och/eller perineum) 

är positiva för Meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus 

 

Spridningsbenägen spa-typ Spa-typ som antingen är PVL positiv eller klassad som 

spridningsbenägen enligt Smittskydd Skånes 

kunskapsdokument1 

 

Personalfaktorer  

Följsamhet till basala hygienrutiner Använder arbetskläder, använder handskar, använder 

skyddsförkläde, använder handdesinfektionsmedel, har 

korta och omålade naglar, inga bandage eller smycken 

 

Förutsättningar för basala 

hygienrutiner 

Skyddsutrustning och handdesinfektionsmedel för 

personal finns tillgängligt i de utrymme där vård- och 

omsorgsmoment utförs 

 

Material/lokalfaktorer  

Använder material för kroppsnära 

bruk till mer än en patient 

Hygienduschstol, instrument som används vid sårvård 

 

Korrekta desinfektionsrutiner* för 

gemensamt material** 

*Ytdesinfektion av hygienduschstolar, 

värmedesinfektion för instrument som används vid 

sårvård 

**Hygienduschstolar, instrument som används vid 

sårvård 

 

Städfrekvens av gemensamma 

utrymmen 
En gång i veckan eller oftare 

 
1Gustafsson, 2017 
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Analys 

Initialt kodades alla data manuellt i Excel. Data överfördes sedan till och analyserades i SPSS 

(IBM SPSS Statistics, version 25). Utfallsvariabeln ’smittspridning från indexpatient’ 

dikotomiserades. Studiepopulationen delades alltså in i två grupper, Grupp 1 som inte 

genererat smittspridning från indexpatient och Grupp 2 där smittspridning förekommit från 

indexpatient. 

Kliniska riskfaktorer för smittspridning; sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord 

kroppsöppning, MRSA positiv i klinisk riskfaktor, kolonisering av MRSA samt 

spridningsbenägen SPA-typ dikotomiserades till ja (1) eller nej (0). Individuella 

beteendemässiga riskfaktorer för smittspridning; kognitiv förmåga, mobilitet och deltagande 

i sociala aktiviteter utanför den egna lägenheten på boendet dikotomiserades till ja (1) eller 

nej (0). Personalbundna riskfaktorer för smittspridning; följsamhet och förutsättningar för 

basala hygienrutiner dikotomiserades till ja (0) eller nej (1). Materialbundna riskfaktorer för 

smittspridning; användandet av material för kroppsnära bruk till mer än en patient 

dikotomiserades till ja (1) och nej (0). Desinfektionsrutiner för gemensamt material 

dikotomiserades till ja (0) eller nej (1). Lokalbundna riskfaktorer för smittspridning som 

städfrekvens av gemensamma utrymmen dikotomiserades till ja (0) om det utfördes en gång 

i veckan eller oftare eller nej (1) då det utfördes mer sällan. 

 

Kontinuerliga variabler beskrevs med medelvärde, median och standard deviation. 

Kontinuerliga variabler inkluderade: ålder, vistelsetid på boende vid positivt MRSA-svar, 

totalt antal provtagna patienter vid smittspårning, totalt antal patienter på indexpatientens 

avdelning samt totalt antal provtagen personal. Kategoriska variabler beskrevs med antal och 

procent. Kategoriska variabler inkluderade: kön, patient-, personal- samt 

material/lokalrelaterade riskfaktorer för smittspridning.  

 

Kontinuerliga variabler undersöktes med Student´s t-test för att se om det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan Grupp 1 och Grupp 2 (Giesecke, 2017). Kategoriska variabler 

analyserades med Fisher´s exakta test då de förväntade frekvenserna understeg 5, vilket 

medförde att χ2-test inte rekommenderades (Körner & Wahlgren, 2015). Då variablerna för 

förutsättningar för basala hygienrutiner, gemensamt kroppsnära material, korrekta 

desinfektionsrutiner för gemensamt material samt för städfrekvens inte klarade gränsen av 

minst fem i kategorin för möjligt utfall så togs dessa variabler inte med i logistisk 

regressionsanalyserna.  

Enkel logistisk regressionsanalys utfördes för de patientrelaterade exponeringsvariablerna; 

sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord kroppsöppning, kolonisering av MRSA, 

spridningsbenägen SPA-typ, kognitiv förmåga, mobilitet och deltagande i sociala aktiviteter 

utanför den egna lägenheten på boendet, samt för den personalrelaterade variabeln; 
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följsamhet till basala hygienrutiner. Dessa variabler valdes då de hade 10 fall eller fler i 

kategorin, för att pröva sannolikheten för påverkan av utfallsvariabeln (Ejlertsson, 2019). 

Logistisk regression valdes eftersom den beroende variabeln var en dikotom kategorisk 

variabel. Resultatet inkluderade oddskvot och 95% konfidensintervall (OR 95% KI). 

För att hantera svarsbortfall i regressionsanalysen skapades två nya variabler genom en 

sammanslagning av kliniska riskfaktorer (sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord 

kroppsöppning), benämnd klinisk risk och individuella beteendemässiga riskfaktorer 

(nedsatt kognitiv förmåga, mobilitet och deltagande i sociala aktiviteter utanför den egna 

lägenheten på boendet), benämnd individuell risk. Svarsbortfall tolkades som noll 

riskfaktorer, vilket motsvarade för klinisk risk n=6 och för individuell risk n=7. Detta 

resulterade i klinisk risk som varierade mellan 0-4 riskpoäng och individuell risk som 

varierade mellan 0-3 riskpoäng.  

 

Indexpatientens vistelsetid i månader på boendet vid tidpunkt för det positiva MRSA-provet 

inkluderades som möjlig confounder vid analys av klinisk- och individuell risk. Confounders 

är faktorer som kan ge upphov till statiska samband mellan variabler utan att det finns direkta 

orsakssamband, då en tredje variabel är oberoende associerad med båda (Giesecke, 2017). 

Analyserna genomfördes i SPSS, IBM SPSS Statistics version 25 och signifikansnivån sattes 

till p<0.05. 

Etiska aspekter 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas (Vetenskapsrådet, 2017). Då 

uppgifterna i den här studien samlades in från redan existerande material ansågs inte det 

forskningsetiska kravet för information eller samtycke från deltagarna nödvändigt. I studien 

inhämtades inga andra uppgifter gällande patient än vad som redan samlats in i arbetet runt 

en smittspårning. Merparten av parametrarna för potentiella riskfaktorer fanns redan 

dokumenterade och resterande inhämtades från labsystemet gällande kolonisation av MRSA 

samt spa-typ.  Uppgifter om patienterna hämtades ur dokumentationssystemet i wwLab samt 

Vårdhygien Skånes interna dokumentation rörande smittspårningsärendet. Parametrarna 

rörande personal och material/lokal har då det inte funnits dokumenterade i 

smittspårningsärendet sökts i hygienrondsprotokoll från aktuellt SÄBO som finns på 

Vårdhygien Skånes server. Studenten har inte haft tillgång till patientens journal gällande 

kommunala insatser gjorda enligt socialtjänstlag eller hälso- och sjukvårdslag från 

respektive kommuns dokumentationssystem. Tillgång till slutenvårdens journalsystem 

Melior har funnits. Områdeschef för Smittskydd och Vårdhygien Eva Melander har skriftligt 
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godkänt användandet av den befintliga dokumentationen samt journalgranskning i studien. 

Studien anses inte medföra några risker för fysisk eller psykisk skada, smärta, obehag eller 

integritetsintrång på kort eller lång sikt. Uppgifterna rörande enskilda personer kommer inte 

heller att användas till annat än examensarbetet. 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har uppgifterna kodats och avidentifierats vid 

bearbetningen. Nyckeln till det kodade materialet har sparats på en avsedd fil på 

Vårdhygiens server. Endast student L. E som är ansvarig för bearbetningen har haft tillgång 

till koden och det kodade materialet har endast bearbetats och analyserats av författarna i 

studien, dvs. L. E och handledarna L. A och E.M. Etisk prövning har inte sökts eftersom 

studien utförs som en magisteruppsats inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller 

på avancerad nivå och därmed inte räknas som forskning i enlighet med lag om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

RESULTAT 

Både i Grupp 1 (smittspårning utan sekundärfall) och Grupp 2 (smittspårning med 

sekundärfall) bestod studiepopulationen övervägande av kvinnor, 75% (n=18) i Grupp 1 och 

61.5% (n=8) i Grupp 2. Som visas i tabell 4 var medelåldern över 80 år i båda grupperna. 

För indexpatientens vistelsetid på boendet skiljde sig medelvärdet åt mellan grupperna med 

längre genomsnittlig vistelsetid för Grupp 1, men medelvärdet var dock missvisande på 

grund av stor varians (1-324 månader) för Grupp 1 och motsvarande 1-53 månader för Grupp 

2. I tabellen redovisas därför även medianvärdet vilket ändrade grupputfallet till att 

indexpatient i Grupp 2 vistats längre tid på boendet än indexpatient i Grupp 1. För antal 

provtagna exponerade patienter identifierades en signifikant skillnad mellan grupperna med 

ett större antal provtagna patienter i Grupp 2. Provtagning utfördes på färre antal patienter i 

smittspårningar i Grupp 1 relaterat till det totala antalet patienter som fanns på 

indexpatientens avdelning jämfört med antalet i Grupp 2, denna skillnad var dock inte 

signifikant. Det var inte heller någon signifikant skillnad på antal provtagen personal mellan 

grupperna. 

 

Tabell 4. Beskrivning och jämförelse av Grupp 1 och Grupp 2. 

 Grupp 1 

Smittspårning utan 

sekundärfall 

(N=24) 

Grupp 2 

Smittspårning med 

sekundärfall 

(N=13) 

 

 

 Medel  SD Medel SD P-värde1 

Ålder (år) 83.5 11.9 88.5 7.9 0.18 

Indexpatientens 

vistelsetid2 

(månader) 

30.4 

(median, 5) 

76.9 19.8 

(median, 12) 

16.8 0.69 

Provtagna 

patienter vid 

smittspårningen 

(antal) 

7.4 3.9 12.6 7.9 0.01 

Patienter på 

indexpatientens 

avdelning 

inklusive 

indexpatient 

(antal) 

10.4 3.2 12 5.6 0.28 

Provtagen 

personal vid 

smittspårningen 

(antal) 

5.1 7.2 7.2 11.2 0.51 

1Student´s t-test  

2 Indexpatientens vistelsetid på SÄBO vid tidpunkt för det positiva MRSA-provet 
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Skillnader mellan grupperna för kategoriska variabler testades med Fisher´s exakta test 

vilket redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5. Förekomst av patient-, personal-, och material/lokalrelaterade potentiella riskfaktorer för 

smittspridning i Grupp 1 jämfört med Grupp 2. 

 Grupp 1 

Smittspårning utan 

sekundärfall, n=24 

Grupp 2 

Smittspårning med sekundärfall 

n=13 

Patientrelaterade 

faktorer 
 n Radprocent1 n Radprocent1 P-värde2 

Sår 
Ja  21 67.7 10 32.3 

0.64 
Nej 3 50.0 3 50.0 

Hudproblem/ 

klåda 

Ja  6 75.0 2 25.0 
0.44 

Nej 15 57.7 11 42.3 

Urinkateter  
Ja  3 50.0 3 50.0 

0.65 
Nej 19 65.5 10 34.5 

Konstgjord 

kroppsöppning 

Ja  3 75.0 1 25.0 
1.00 

Nej 20 62.5 12 37.5 

MRSA positiv i 

klinisk riskfaktor 

Ja  20 62.5 12 37.5 
0.64 

Nej 4 80.0 1 20.0 

Nedsatt kognitiv 

förmåga 

Ja  12 57.1 9 42.9 
0.49 

Nej 10 71.4 4 28.6 

Mobilitet 
Ja  13 59.1 9 40.9 

0.50 
Nej 10 71.4 4 28.6 

Sociala aktiviteter 

utanför den egna 

lägenheten 

Ja  15 65.2 8 34.8 

0.68 
Nej 7 77.8 2 22.2 

Koloniserad av 

MRSA i bärarlokaler 

Ja  5 41.7 7 58.3 
0.14 

Nej 16 72.7 6 27.3 

Spridnings-benägen 

SPA-typ 

Ja  10 55.6 8 44.4 
0.31 

Nej 14 73.7 5 26.3 

Personalrelaterade 

faktorer 
 n Radprocent1 n Radprocent1 P-värde2 

Har följsamhet till 

basala hygienrutiner 

Ja  8 80.0 2 20.0 
0.12 

Nej 9 45.0 11 55.0 

Har förutsättningar 

för att kunna följa 

basala hygienrutiner 

Ja  12 54.5 10 45.5 

1.00 
Nej 3 60.0 2 40.0 

Material/lokal-

relaterade faktorer 
 n Radprocent1 n Radprocent1 P-värde2 

Använder material 

för kroppsnära bruk 

till mer än en patient3 

Ja  6 50.0 6 50.0 

0.64 
Nej 2 33.3 4 66.7 

Ja  6 40.0 9 60.0 0.65 
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Använder material 

för kroppsnära bruk 

till mer än en patient4 

Nej 4 57.1 3 42.9 

Utför korrekta 

desinfektionsmetoder 

för gemensamt 

material5 

Ja  8 57.1 6 42.9 

0.30 
Nej 1 20.0 4 80.0 

Utför korrekta 

desinfektionsmetoder 

för gemensamt 

material6 

 

Ja  
7 70.0 3 30.0 

0.09 

Nej 3 27.3 8 72.7 

Städfrekvens av 

gemensamma 

utrymmen7 

Ja  4 50.0 4 50.0 
1.00 

 Nej 0 0.0 1 100.0 
1Procentuell fördelning inom kategorin ja/nej för potentiell riskfaktor för smittspridning 
2Fisher´s exakta test 
3hygienduschstol/duschsäng 
4instrument som används vid sårvård 
5hygienduschstol/duschsäng 
6instrument som används vid sårvård 
7en gång i veckan eller oftare 

Som ett extra steg utfördes logistisk regressions analys där inga signifikanta associationer 

mellan patient- eller personalrelaterade riskfaktorer och sekundärfall av MRSA 

identifierades (Tabell 6). Resultatet visade på att en ökning av antal kliniska riskfaktorer 

(sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord kroppsöppning) var associerat med 0.7 

gånger lägre odds för smittspridning, OR 0.7 (95% KI 0.2-2.1), men då 1.0 var inkluderat i 

konfidensintervallet var detta resultat inte signifikant. Detsamma sågs för följsamhet till 

basala hygienrutiner som var associerat med lägre odds för smittspridning OR 0.2 (95% KI 

0.03–1.2), men även här inkluderas 1.0 i konfidensintervallet. Det var ett högre odds för 

smittspridning vid följande faktorer: individuella riskfaktorer (nedsatt kognitiv förmåga, 

mobilitet, sociala aktiviteter) OR 1.8 (95% KI 0.7–4.4), kolonisering av MRSA i bärarlokaler 

OR 3.7 (95% KI 0.9–16.4) samt spridningsbenägen SPA-typ OR 2.2 (95% KI 0.6–8.9). Men 

alla konfidensintervall inkluderade 1.0 och kan således inte sägas vara signifikanta.  

När den möjliga confoundern ’indexpatientens vistelsetid på boendet’ inkluderades i 

analysen ökade oddsen för utfallet smittspridning för variabeln individuell risk från OR 1.8 

till 2.6, men det var fortfarande inte signifikant. För variabeln klinisk risk försvann 

associationen för lägre odds för sekundärfall av MRSA eftersom OR då blev 1.0. Det 

utfördes ingen justering för ålder då samtliga i studiepopulationen låg inom samma 

åldersspann.  
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Tabell 6. Odds ratio (OR) för sekundärfall av MRSA vid smittspårning på särskilt boende för 

äldre. Enkel logistisk regression, samt justerad för vistelsetid (AOR) vid analys av klinisk- och 

individuell risk. 

 n OR (95 % KI) P-värde* AOR (95 % KI)** P-värde*** 

Patientrelaterade 

faktorer 

     

Klinisk risk1 37 0.7 (0.2 – 2.1) 0.53 1.0 (0.2 - 5.1) 0.99 

Individuell risk2 37 1.8 (0.7 – 4.4) 0.22 2.6 (0.7 - 10.1) 0.16 

Koloniserad av 

MRSA i 

bärarlokaler 

34 3.7 (0.9 – 16.4) 0.08 - - 

Spridnings-benägen 

SPA-typ 
37 2.2 (0.6 – 8.9) 0.25 - - 

Personalrelaterade 

faktorer 
     

Följsamhet till 

basala 

hygienrutiner 

30 0.21 (0.03 – 1.2) 0.08 - - 

* P-värde för ojusterat OR 

** OR justerat för vistelsetid 

***P-värde för AOR 
1 sammanslagning av variablerna: sår, hudproblem/klåda, urinkateter, konstgjord kroppsöppning vilket 

genererar riskpoäng 0-4 
2sammanslagning av variablerna: nedsatt kognitiv förmåga, mobilitet, sociala aktiviteter utanför den egna 

lägenheten vilket genererar riskpoäng 0-3 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Tidigare studier av riskfaktorer för Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har 

främst studerat patientbaserade riskfaktorer kopplade till ökad mottaglighet för att bli 

MRSA-bärare och inte riskfaktorer som potentiellt skulle kunna driva en smittspridning. 

Denna studie har därför inte fokuserat på indexpatientens riskfaktorer för att bli MRSA-

bärare och inte heller sekundärfallens riskfaktorer för att fånga upp ett bärarskap. Syftet med 

denna studie var istället att identifiera riskfaktorer relaterade till smittspridning av MRSA 

på särskilt boende för äldre (SÄBO) genom att jämföra de smittspårningar som resulterat i 

smittspridning från indexpatienten med smittspårningar där inga sekundärfall hittats. Men 

utifrån de potentiella faktorer för smittspridning som studien undersökte kunde dock inga 

signifikanta skillnader i riskfaktorer mellan de två grupperna fastställas. Nollhypotesen att 

det inte förekom någon skillnad avseende riskfaktorer mellan de smittspårningar som 

genererat sekundärfall med de smittspårningar där endast indexpatienten funnits positiv för 

MRSA kunde därför inte förkastas. 

Ur det icke signifikanta resultatet som framkom, kunde dock en möjlig association 

identifieras mellan ett högre antal kliniska riskfaktorer (sår, hudproblem/klåda, urinkateter, 

konstgjord kroppsöppning) hos indexpatienten och ett lägre odds för smittspridning. Att 

resultatet inte kunde påvisa association till högre risk för smittspridning vid förekomst av 

kliniska riskfaktorer hos indexpatienten kan antingen tolkas som orsakat av slumpen eller 

som att förekomst av kliniska riskfaktorer driver en medvetenhet hos vårdpersonal att arbeta 

för att förebygga smittspridning. En möjlig förklaring till associationen mellan högre antal 

kliniska riskfaktorer och lägre odds för smittspridning kan vara att kliniska riskfaktorer är 

påtagliga för vårdpersonalen och att ju fler riskfaktorer som förekommer desto mer 

uppmärksam blir kanske personalen på hygienrutiner kopplade till dessa. Att det överlag 

förekom fler kliniska riskfaktorer procentuellt i gruppen utan smittspridning stärker 

möjligtvis också detta resonemang. Kunskap om hantering av sår, urinkatetrar eller 

konstgjorda kroppsöppningar finns integrerat i vårdpersonalens arbetssätt. Att säkerställa att 

det inte förekommer läckage från sår genom att täcka dessa med förband eller att se till att 

patienter har fungerande inkontinenshjälpmedel ingår i basal omvårdnad och ger också 

tillhanda en minskad risk för överföring av mikroorganismer. Detta sammanfaller också väl 

med två av de åtta framgångsfaktorer som togs fram av SKR (2014) och som syftar till att 

förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI), nämligen att riskbedömningar ger ett proaktivt 

arbetssätt och att hygienriktlinjer ses som självklara. Seibert et al. (2014) poängterar vikten 

av kunskap hos vårdpersonal för att förebygga spridning av MRSA. Det tillika icke 

signifikanta resultatet i studien gällande personalens följsamhet till basala hygienrutiner 

visade på ett lägre odds för smittspridning när hygienriktlinjer efterföljdes. För att 

medvetandegöra och skapa riktlinjer för att motverka smittspridning behövs klarhet i vilka 
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möjligheter och hinder som vårdpersonal har för att följa dessa (Seibert et al., 2014). På 

grund av ett högt svarsbortfall, vad gällde personalens förutsättningar för att kunna följa 

basala hygienrutiner dvs. att tillgång fanns till skyddsutrustning och handdesinfektion i 

utrymme där vård- och omsorgsmoment utfördes, kunde detta inte undersökas i den här 

studien. 

Då indexpatientens vistelsetid på boendet vid det positiva MRSA svaret lades in som möjlig 

confounder i analysen för kliniska riskfaktorer utjämnades oddset för smittspridning vilket 

resulterade i att associationen med ett lägre odds för smittspridning försvann helt. En möjlig 

förklaring kan vara att personalens förebyggande arbete och följsamhet till hygienriktlinjer 

mattas av ju längre indexpatienten har bott på boendet. Vårdpersonal är möjligen mer 

vaksam och noggrann för en relativt okänd patients kliniska riskfaktorer, än för riskfaktorer 

hos en välkänd patient som ingår i den familjära atmosfär och miljö som kännetecknar ett 

SÄBO.  

Trots avsaknad av signifikans är resultatet i den här studien intressant då flera andra studier 

gör gällande att just förekomst av kliniska riskfaktorer ger en ökad risk för att patienten blir 

koloniserad av MRSA. I studien av Batina et al.(2017) framkom att sår, urinkatetrar, 

konstgjorda kroppsöppningar ger en ökad risk för MRSA-bärarskap. Detta är samstämmigt 

med den något äldre studien (Bradley, 1999) som också listar sår och invasivt material som 

riskfaktorer för kolonisering av MRSA på just äldreboende. Resultatet som framkom i den 

här studien såg en ökad möjlig association för smittspridning om indexpatienten var positiv 

för MRSA i minst två bärarlokaler. Fördelningen mellan grupperna var 54 % för gruppen 

där smittspridning skett till medpatient respektive 21 % för gruppen där endast 

indexpatienten var positiv för MRSA. Att indexpatienten var positiv för MRSA i en klinisk 

riskfaktor var också vanligare i smittspridningsgruppen jämfört med gruppen utan 

smittspridning. Detta skulle kunna tala för att det är kolonisering av MRSA som ger en högre 

risk än vad de enskilda kliniska riskfaktorerna genererar. Att variabeln spridningsbenägen 

Spa-typ associerades med ett högre odds för smittspridning var, trots att resultatet inte var 

signifikant, ändå talande för ett möjligt samband mellan PVL-positivitet och förekomst av 

sekundärfall. 

Trots att tidigare studier tar upp kognitiv svikt och mobilitet som riskfaktorer för ett MRSA-

bärarskap fann den aktuella studien inget signifikant samband mellan individuell risk 

(nedsatt kognitiv förmåga, mobilitet, sociala aktiviteter utanför den egna lägenheten på 

boendet) och smittspridning. Det fanns dock en möjlig association till att individuella 

riskfaktorer gav ett högre odds för smittspridning, som även kvarstod då den testades mot 

indexpatientens vistelsetid på boendet vid det positiva MRSA fyndet. Detta kan kanske 

tolkas som att en längre vistelsetid på SÄBO genererar en större bakteriebörda, både i 

patientens egen och i den gemensamma miljön, som kan plockas upp av andra individer. 



 

24 

 

Lasseter et al. (2010) identifierar inte heller någon signifikant koppling mellan demens och 

en högre risk för MRSA-bärarskap och diskuterar självständig mobilitet som en skyddande 

faktor för MRSA. Detta kopplar de till att de patienter som är så pigga att de kan röra sig 

självständigt inte kräver samma hjälp från personalen vilket då motverkar både den direkta 

och indirekta smittvägen för MRSA-överföring via vårdpersonal. I studien gjord 2014 av 

Lim et al. ses däremot ett högre odds för att bli koloniserad av MRSA vid framskriden 

demens och de drar också slutsatsen att ett ökat behov av hjälp från vårdpersonal ger en ökad 

risk för ett bärarskap. 

Att personer med nedsatt kognitiv förmåga löper samma risk för att drabbas av infektioner 

eller att behöva söka andra vårdformer som personer utan demens är självklart. Men något 

som måste tas hänsyn till är att dementa personer kanske inte har förmågan att ta till sig 

information inte i samma grad som andra. Kognitivt nedsatta personer kan uppvisa ett 

riskbeteende i form av avsaknad av följsamhet till handhygien, oförmåga att låta bli att röra 

urinkateter, sår eller andra kliniska riskfaktorer samt kan ofta ha fysisk kontakt med både 

personal och medpatienter. Detta skulle också kunna öka bakteriebördan i patienternas 

gemensamma miljö. Den möjliga associationen till ett ökat odds för smittspridning vid 

nedsatt kognitiv förmåga, mobilitet och vistelse utanför den egna lägenheten ses därför som 

rimlig. I den här studien framkom också att fler medpatienter, även utanför indexpatientens 

avdelning, provtogs i gruppen för förekomst av sekundärfall. Detta får tolkas som att det 

förekom fler exponerade medpatienter i den gruppen, detta då smittspårningsstrategin 

grundades i att provta exponerade patienter för båda grupperna. Ju fler medpatienter som 

indexpatienten exponerade för möjlig smittöverföring desto fler medpatienter blev således 

smittade av MRSA. Detta stärker den möjliga associationen till högre odds för 

smittspridning vid individuella riskfaktorer. 

Om den eventuella förklaringen till den möjliga associationen för att kliniska riskfaktorer 

gav ett lägre odds för smittspridning i den här studien kunde bero på att personalen var mer 

följsam till hygienrutiner. Så kan kanske en förklaring till det högre oddset för smittspridning 

vid individuella riskfaktorer vara att det är svårare att som personal kompensera för ett 

individbaserat beteende som att ha kognitiv svikt, möjlighet att röra sig självständigt och att 

vistas i gemensamma lokaler. För att hygienkompensera för den potentiella risken för 

smittspridning bör vikt läggas vid att smittsäkra den gemensamma miljön för patienterna på 

SÄBO. För att begränsa smittspridning inom slutenvård isoleras patienter med misstänkt 

eller konstaterat smittbärarskap. Detta är inte applicerbart inom kommunal vård och omsorg 

då patienten oftast bor livslångt där och är av den anledningen inte etiskt försvarbart att göra.   

I den här studien undersöktes personalens följsamhet till basala hygienrutiner där 

handhygien ingår och även om resultatet inte var signifikant sågs ändå en möjlig association 

till att basala hygienrutiner hade en skyddande effekt för smittspridning. Följsamhet till 
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handhygien inom vård och omsorg är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra VRI 

och överföring av resistenta bakterier (Sax et al., 2007). De påtalar att vårdpersonalens 

händer är i kontakt med ett flertal ytor och substanser, så som den gemensamma vårdmiljön, 

medicinteknisk utrustning, patientens hud, slemhinnor och kroppsvätskor samt den egna 

kroppen under en arbetsdag. Personalens händer exponeras tusenfalt under arbetets gång. 

Vid varje exponeringstillfälle finns möjlighet för överföring av mikroorganismer och 

händernas transienta bakterieflora förändras kontinuerligt. På detta sätt kan mikroorganismer 

spridas över en vårdinrättning inom bara ett fåtal timmar. Korrekt handdesinfektion kan 

enligt Sax et al. (2007) förebygga överföring av mikroorganismer från en yta till annan, om 

den tillämpas när som helst mellan kontakten med de två ytorna.  

Murphy et al. (2012) finner ett signifikant samband mellan MRSA kontamination av 

gemensamma utrymmen med städfrekvensen av de samma. Tyvärr gick det inte att få fram 

uppgifter om städfrekvens i den här studien på grund av lågt svarsantal. Det hade varit 

intressant att studera detta för att se om det resultatet hade haft någon påverkan på utfallet. 

Men också för att se om SKRs sjätte framgångsfaktor; att städning ses som en viktig del för 

att förebygga VRI, fanns implementerad.  

Enligt studien gjord av Smith et al.(2008) visar forskning på att riktad utbildning ökar både 

användandet av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel och följsamheten till handhygien 

hos vårdpersonal. De fastslår därför att för att få en ökad följsamhet till handhygien på SÄBO 

måste inte bara tillgängligheten säkerställas, utan personalen måste också få kunskap genom 

både utbildning och praktiska övningar. Health literacy är grunden till empowerment, genom 

att säkerställa och understödja personalens kunskap om att följsamhet till hygienriktlinjer 

förhindrar smittöverföring, så kan patientsäkerhetsarbetet integreras i det dagliga vårdarbetet 

och på detta sätt stärkas.  

Det hade även varit av intresse att inkludera patienternas handhygien som en variabel i 

fortsatta studier, för att se om det hade kunnat påverka utfallet. Som både Landers et al. 

(2012) och Chamchod och Ruan (2012) konkluderar i sina studier så är patientcentrerad 

handhygien nästa steg att implementera i arbetet med att förebygga smittspridning. 

Metoddiskussion 

I den här studien har allt tillgängligt material använts men urvalsstorleken har inte varit 

tillräckligt stor för att ge studien tillfredställande statistisk kraft för att upptäcka om 

signifikanta skillnader fanns. Ofta ger ett större antal individer i ett stickprov mer exakta 

uppskattningar (Bonita et al., 2010). För att försäkra sig om statistisk styrka i en studie bör 

en powerberäkning utföras redan i planeringsstadiet av en studie (Bowling, 2009). En 

powerberäkning utfördes inte då urvalsstorleken inte var möjlig att påverka då studien redan 

inkluderade samtliga smittspårningar av MRSA utförda i Skåne där indexpatienten hade 
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permanent boende på SÄBO. För att få en större studiepopulation hade andra vårdformer 

kunnat inkluderas, men då de väsentligen skiljde sig både i klientel och förekomst av 

riskfaktorer sågs inte detta som en möjlighet. Det fanns inte heller möjlighet att ändra 

tidsintervallet för studien då det inte fanns dokumenterade data i Vårdhygiens 

dokumentationssystem före november 2014. 

Populationen som undersöktes stämmer väl överens med demografin över bosatta på SÄBO 

för riket. Det var övervägande kvinnor och åldersspannet befann sig över 80 år. Förekomst 

av riskfaktorer i form av sår och urinkateter på SÄBO finns också konfirmerat, senast via 

HALT-mätningen utförd 2018 (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Detta sammantaget gör att 

studien stärks i generaliserbarhet. 

Att det saknades tillräcklig svarsdata för variablerna gällande förutsättningar för basala 

hygienrutiner, gemensamt kroppsnära material, korrekta desinfektionsrutiner för gemensamt 

material samt för städfrekvens ses som en svaghet i studien. Dessa parametrar hade varit 

intressanta att inkludera i analysen då de är potentiella riskfaktorer som kanske bidrar till 

smittspridning. Att så pass mycket data saknades i dokumentationen härrör till att 

hygienronder främst har prioriterats i de fall då smittspridning konstaterats, vilket gav en 

skev fördelning av svarsfrekvensen mellan grupperna. En annan förklaring är att den 

hygiensjuksköterska som var ansvarig för smittspårningsärendet har ställt frågor avseende 

ovanstående variabler, tagit dem i beaktning då smittspårningsstrategin formulerades, men 

har sedan inte dokumenterat dem. 

Begreppen validitet och reliabilitet härrör framför allt till datainsamlingen, att rätt sorts data 

är insamlade på ett tillförlitligt sätt, i studier med kvantitativ ansats (Gunnarsson, 2002).  Då 

det inte finns något internationellt konsensus över vad som bör räknas som riskfaktorer för 

smittspridning grundades valet av kliniska riskfaktorer på vad som provtas vid en 

smittspårning av MRSA. Samt på vad Socialstyrelsen (2006) påtalar i sitt kunskapsunderlag 

om att förebygga vårdrelaterade infektioner, nämligen att det finns en ökad risk för spridning 

från en patient som är koloniserad av MRSA vid riskfaktorer såsom fjällande hudkostym, 

sår, urinkatetrar eller andra katetrar eller drän som penetrerar huden. Insamlad data gällande 

indexpatienter inhämtades vid tiden för smittspårningen och har hämtats från 

dokumentationen av smittspårningsärendet. På detta sätt förmodas minnesbias ha kunnat 

undvikas då det annars hade funnits en risk att patientansvarig sjuksköterska inte kommit 

ihåg framförallt patientens individuella beteendemässiga riskfaktorer. De potentiella 

riskfaktorerna gällande de kliniska riskfaktorerna (sår, hudproblem/klåda, urinkateter, 

konstgjord kroppsöppning) samt kognitiv svikt hade förmodligen funnits dokumenterade i 

respektive kommuns journalsystem för inhämtande av data i efterhand, men de 

beteendemässiga potentiella riskfaktorerna som mobilitet och deltagande i sociala aktiviteter 

på boendet journalförs sällan. Att patientansvarig sjuksköterska vid tidpunkten för 



 

27 

 

smittspårningen skulle ha farit med osanning avseende ovanstående variabler, ses inte heller 

som en risk, då det inte fanns någon personlig vinst i detta. Det ses därför som en fördel att 

patientansvarig sjuksköterska fick frågorna då smittspårningen var aktuell och inte 

kontaktades i samband med att studien utfördes. Risk för svarsbias hade också kunnat 

uppträda vid kunskap om att det gällde en studie då respondenten vill svara rätt (Bowling, 

2009). På grund av detta kontaktades inte heller ansvarig chef för SÄBO eller medicinskt 

ansvarig sjuksköterska för att i efterhand kontrollera de exponeringsvariabler som hade låg 

svarsfrekvens. 

En svaghet i studien som även relateras till den verklighet som man får förhålla sig till vid 

en smittspårning, är osäkerheten på om indexpatienten är primärfallet eller om patienten i 

sin tur har blivit smittad av en ännu okänd MRSA-bärare alternativt av någon av de 

sekundärfall som identifierats vid smittspårningen. De senaste åren har så kallad 

helgenomsekvensering blivit tillgänglig som typningsmetod i Sverige. Denna metod medför 

en förfinad typningsmetod jämfört med äldre metoder. Den medger analys av större delar av 

bakteriens arvsmassa och kan på ett bättre sätt påvisa samband mellan MRSA-stammar vid 

ett misstänkt utbrott och ibland även indikera vilken riktning smittspridningen tagit mellan 

individer (Giesecke, 2017). Helgenomsekvensering samt uppritning av fylogenetiska träd 

har införts av det mikrobiologiska laboratoriet i Skåne sedan december 2019, vilket kommer 

att vara till hjälp i framtida studier för att undersöka och säkerställa samband mellan MRSA-

positiva patienter i en smittspårning.  

Etiska övervägande har genomgående gjorts under studiens gång. Faran med ett litet 

undersökningsmaterial är att det finns risk att studiedeltagarna inte kan ges fullständig 

konfidentialitet. Allt material har därför avidentifierats så att varken uppgifter om patient, 

SÄBO eller kommun har röjts. Inte heller uppgifter om Spa-typ har uppgetts, som i sin 

förlängning skulle kunna härleda till vilket smittspårningsärende som undersökts. Istället 

hänvisas endast till om spa-typen kategoriserats som spridningsbenägen eller inte. Då 

spridningsbenägna stammar förekom i båda grupperna som undersöktes ses inte heller risken 

här att någon skulle kunna identifieras. 

Slutsats 

I dagsläget finns en erfarenhetsmässig kunskap om att kliniska riskfaktorer så som sår, 

hudsjukdom, urinkateter eller konstgjord kroppsöppning, samt att ett riskbeteende kan bidra 

till smittspridning av MRSA, men inte om någon specifik faktor bidrar till en ökad risk. 

Denna studie kunde inte identifiera något signifikant samband mellan kliniska-, individuella-

, eller personalfaktorer och risk för smittspridning av MRSA, vilket kan bero på en för liten 

studiepopulation. Det är dock av stor vikt för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

att fortsätta att undersöka om det finns riskfaktorer som bidrar till smittspridning. Detta med 
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hjälp av ett större underlag för att få tillräcklig styrka i analyserna. För att kunna upprätthålla 

en god patientsäkerhet måste information ges om vikten av handhygien både för patienter 

och personal, följsamhet till hygienriktlinjer säkerställas, kunskap om riskfaktorer för 

smittspridning samt nyttan av regelbunden rengöring och desinfektion av den gemensamma 

levnadsmiljön bäddas in i vårdprocessen. För detta krävs fortsatt forskning i ämnet samt att 

kunskapen implementeras i alla led i vårdkedjan. Att förebygga smittspridning av MRSA 

för personer som bor på SÄBO ger en vinst både för samhället, för vården och inte minst för 

den enskilda individen. 
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