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bakterie som är svårbehandlad och kan orsaka vårdrelaterade infektioner. Varje år 

drabbas miljontals patienter av vårdrelaterade infektioner och hundratals patienter 

avlider för att vårdpersonalen brister i sina hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var 

att belysa hur sjuksköterskor kan förhindra spridningen av MRSA inom somatisk vård. 

Metod: Som metod tillämpades en litteraturöversikt som baserade på kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde 

två teman; höja kompetensen och förutse risker samt konsekvenser med sex underteman. 
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_______________________________________________________________________ 

Background: Methicillinresistent Staphyloccocus aureus (MRSA) is a multi-resistant 

bacteria that are difficult to treat and can cause healthcare associated infections. Every 

year, millions of patients suffer of healthcare associated infections and hundreds of patients 

pass away because nursing staff deficits in their hygiene practices. Aim: The purpose of 

this study was to illuminate how nurses may prevent the spread of MRSA in somatic care. 

Method: The method is a literature-based study and is based on qualitative and 

quantitative research articles. Findings: From the analysis of the data emerged two 

themes; upgrading competence and anticipating risks, consequences with six sub-themes. 

Conclusion: Further education and a better cooperation between nursing staff can lead to a 

more patient-safe work. The nurse has a central role in preventing the spread of MRSA in 

somatic care. 
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INLEDNING 

Vårdpersonal världen över brister i sina hygienrutiner vilket medför att 100.000 patienter 

avlider varje år i vårdrelaterade infektioner (Walker et al., 2014). Det framkommer även 

oroande rapporter från flera delar av världen att förekomsten av antibiotikaresistenta 

bakterier ökar. En av dessa bakterier är Methicillinresistent staphylococcus aureus 

(MRSA) (Socialstyrelsen, 2006). Bristande hygienrutiner och ökad antibiotikaresistens 

medför att behandlingsalternativen blir allt mer begränsade och vårdrelaterade infektioner 

blir svårare att bota (Andersson, 2012). Inom hälso- och sjukvården i USA, inträffade mer 

än 80.000 kända fall av MRSA-infektioner år 2011. Ungefär 11.000 av dessa fall ledde till 

dödsfall hos patienterna (Petlin et al., 2014). Jämfört med andra delar av världen är antalet 

kända fall av MRSA i Sverige än så länge lågt, både inom vården och i samhället 

(Socialstyrelsen, 2006). Dock framkommer det att bakterien ökar i Sverige och mellan åren 

2004-2008 ökade antalet anmälda fall av MRSA med 33 % (Ericson & Ericson, 2009). 

Folkhälsomyndigheten rapporterar att under år 2014 insjuknade 1455 personer i Sverige av 

bakterien (Folkhälsomyndigheten, 2015). Orsaken till att spridningen av MRSA fortsätter 

är att det finns ett samband mellan ökad smittspridning, personalbrist och överbeläggningar 

(Socialstyrelsen, 2006). En studie visar även att vårdpersonal har bristande kunskap 

gällande bakterien och dess smittspridning (McDanel et al., 2014).  

En av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att förebygga sjukdom och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). När sjuksköterskan brister i sina 

hygienrutiner kan patienten insjukna i MRSA och detta skapar ett vårdlidande hos 

patienten (Walker et al., 2014). Denna studie fokuserar sjuksköterskeperspektiv och 

belyser hur sjuksköterskan kan utöva ett mer patientsäkert arbete. Att generera en djupare 

förståelse om MRSA kan öka sjuksköterskors kunskaper inom MRSA och därmed minska 

vårdlidandet hos patienter.    

BAKGRUND 

Methicillinresistent staphylococcus aureus, MRSA  

En av de vanligaste bakterierna är staphylococcus aureus, S. aureus. Denna bakterie kallas 

för den gyllengula varets bakterie. Den tillhör inte kroppens normalflora utan ses som 

patogen, då den kan producera toxiner. Minst 50 % av alla friska människor är periodvis 

bärare av bakterien. Staphylococcus aureus finns på människans hud och i näsans 

slemhinnor. Den kan även förekomma i blodbanan och i benmärgen, där den kan orsaka 

allvarliga infektioner så som sepsis (Ericson & Ericson, 2009). Dessa bakterier kan också 

orsaka olika typer av sårinfektioner. Exempelvis abcesser i hud, slemhinnor, infektioner i 

skelett och leder, hjärnhinne- och lunginflammation och matförgiftning (Ekenstierna, 

2003). Dessa bakterier har god förmåga att anpassa sig till både syrerik och syrefattig miljö 

och kan klara sig långa perioder utan vare sig fukt eller näring. Bakterierna kan därför 

överleva i dammpartiklar trots att miljön är ogynnsam (Ericson & Ericson, 2009). 

Staphylococcus aureus började under 1980-talet utveckla nya resistensegenskaper, vilket 

senare uppträdde som MRSA. Denna specifika bakterie är resistent mot de flesta penicillin 
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och penicillinliknande antibiotikum, vilket gör att MRSA kan bli svårbehandlad (Ericson 

& Ericson, 2009). I samband med sjukhusvistelse kan patienter vara mer mottagliga att 

infekteras. Detta beror på att bakterien lättare kan få fäste om patienten har lägre 

immunförsvar, operationssår eller sårskada (McDanel et al., 2014). Idag finns ingen 

enighet i hur MRSA bör bekämpas. I länder med låg förekomst strävas det mot en 

nolltolerans och utvecklingen ska noggrant följas (Socialstyrelsen, 2007). 

Resistenta bakterier 

Andersson (2012) framhåller att vaccination eller genom att immunförsvaret har blivit 

aktiverat av tidigare sjukdom, så kan människor bli resistenta mot vissa sjukdomar. 

Bakterier kan också utveckla resistens mot läkemedel, vilket i sin tur kan leda till allvarliga 

konsekvenser för patienten (Andersson, 2012).   

Överkonsumtionen av antibiotika världen över har bidragit till en ökad resistens (Ericson 

& Ericson, 2009). Antibiotika verkar genom att hämma bakteriens celldelning. Kroppens 

immunförsvar kan då läka ut infektionen och eliminera bakterierna. Antibiotika verkar 

genom att antingen hämma bakteriens cellväggssyntes, proteinsyntes, DNA- och RNA- 

syntes eller folsyrasyntes. Methicillinresistent staphylococcus aureus har lärt sig att bli 

motståndskraftig genom att bilda penicillinas, som bryter ner antibiotikan. Pencillinas är ett 

enzym som bakterien tillverkar och som inaktiverar flera olika sorters antibiotikum. Vid en 

antibiotikabehandling är målsättningen att de skadliga bakterierna elimineras. Dock finns 

de bakterier som kan överleva. Dessa bakterier blir då resistenta mot antibiotika och kan 

fortsätta att utvecklas (Ericson & Ericson, 2009). Resistenta stafylokocker är ett problem 

som är vanligt i världen. Vissa länder i Asien är illa drabbade, upp till 80 % av alla 

infektioner kan vara orsakade av resistenta stammar. I Sydeuropa är det mellan 10 till 50 % 

av infektionerna som är orsakade av  MRSA-stammen  och i Norden endast 1 % 

(Berglund, 2008).  

  

Hygien 

Hygien är ett begrepp som innefattar rengöring av kroppen eller människans omgivning. 

Vid bristande hygienrutiner kan vårdrelaterade infektioner uppstå, vilket är ett vanligt och 

allvarligt problem (McDanel et al., 2014). Inom begreppet hygien har basala hygienrutiner 

och handhygien stor betydelse  för  att minska vårdrelaterade infektioner inom hälso- och 

sjukvård (Ericson & Ericson, 2009). 

Basala hygienrutiner och handhygien 

Kontaktsmitta förebyggs främst genom att vårdpersonalen tillämpar basala hygienrutiner i 

alla vårdsituationer (Ericson & Ericson, 2009). För att minimera risken för vårdrelaterade 

infektioner hos patienter, ska vårdpersonalen alltid följa Socialstyrelsens föreskrifter om 

basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19, 2 §). Enligt dessa föreskrifter 

ska sjuksköterskor bära arbetskläder med korta ärmar och de ska bytas dagligen eller vid 

behov. Sjuksköterskor får inte bära smycken på händerna eller underarmarna. Händerna 

ska desinfekteras med handdesinfektionsmedel, före och efter varje kontakt med en patient 
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samt innan och efter användning av handskar. Synligt smutsiga händer ska tvättas med tvål 

och vatten, händerna ska vara torra innan de desinfekteras. Viktigt att vid vård av en 

patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med tvål och vatten. Vid risk för att 

komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångsförkläde 

eller skyddsrock användas. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt 

med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskarna 

ska sedan slängas eller bytas ut efter ett eller mellan olika arbetsmoment (SOSFS 2007:19, 

2 §). 

Trots att vårdpersonalen har kunskap om handdesinfektionsmedels betydelse för att 

förhindra smittspridning, så visar statistik tydliga brister inom hälso- och sjukvården 

(McDanel et al., 2014). Utan desinfektionsmedel kan MRSA överleva i över två timmar på 

händerna (Melhus, 2010). Inom omvårdnadsvårdarbetet är kontaktsmitta via 

vårdpersonalens händer den vanligaste smittspridningen till patienter och andra kollegor 

(McDanel et al., 2014; Ericson & Ericson, 2009).  

Vårdrelaterade infektioner  

När en patient har ådragit sig en infektion i samband med sjukhusvistelse eller behandlig i 

öppenvård så kallas det för en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterad infektion avser också 

infektionstillstånd som personalen kan ha ådragit sig till följd av arbete (Ericson & 

Ericson, 2009). Vårdpersonalens slarv med basala hygienrutiner är en orsak till att 

patienter som vårdas på sjukhus råkar ut för vårdrelaterade infektioner. Problemet kring 

bristande hygienrutiner har i sin tur förvärrat utvecklingen av antibiotikaresistenta 

stammar, så som MRSA (McDanel et al., 2014). Det framhålls att ungefär två miljoner 

patienter världen över år 2014, kommer att ha ådragit sig en vårdrelaterad infektion. Detta 

kan leda till allvarliga komplikationer och dödsfall. Ungefär 100.000 patienter dör årligen 

av dessa infektioner (Walker et al., 2014). I länder med välutvecklad sjukvård insjuknar 5-

10 % av patienterna och i utvecklingsländerna bedöms problemet vara tjugo gånger större. 

I Sverige år 2008 drabbades var tionde patient av en vårdrelaterad infektion (Rutberg, 

2009). 

 

Smittspridning 

Ordet smitta innebär hur sjukdomar sprids från en person till en annan. Sjukdomar som kan 

smitta är vanligtvis någon form av infektion. Infektioner orsakas främst av bakterier eller 

virus (Ericson & Ericson, 2009). En av orsakerna till att smittspridningen av MRSA har 

ökat inom hälso-och sjukvården beror på bristande rutiner för städning, rengöring och dålig 

materialhantering (Gustafsson et al., 2013). Smittspridningen av MRSA sker dels via 

direktkontakt mellan människa till människa (Andersson, 2012). Direkt kontaktsmitta 

innebär att smittspridningen sker via fysisk hudkontakt, mellan en infekterad person till en 

frisk person, utan mellanled (Greitz, 2012). Kontamination kan också uppstå via indirekt 

kontaktsmitta (Andersson, 2012). Bakterien kan överföras via mellanled från en person till 

en annan. Detta kan ske mellan händer, kläder och föremål som har blivit förorenade med 

smittoämnen ifrån hud, sputum, sår, blod, urin och avföring (Greitz, 2012). Denna typ av 

smittspridning uppstår på grund av att vårdpersonalen inte har haft korrekt följsamhet till 

basala hygienrutiner (Andersson, 2012). MRSA kan också smitta som luftburen 
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dammsmitta från patienter som har stora sår och är bärare av dessa bakterier. Vid 

såromläggning eller bäddning av sängen hos dessa patienter kan de bakteriebärande 

hudpartiklar sätta sig i näsan hos vårdpersonalen. Det kan då bli en tillfällig kolonisation 

av MRSA i näsan. Vid behandling av en annan patient med öppna sår så kan bakterierna 

falla ur näsan och ner i såret, vilket kan orsaka en infektion (Greitz, 2012).  

Bakterietillväxt i vårdmiljön   

När fler patienter vårdas på en avdelning kan det tydligt ses en högre bakterietillväxt. 

Bakteriell tillväxt är högre på platser nära runtomkring patienten, så som sängar och 

sängbord, jämfört med platser längre ifrån. Dörrhandtag vid ut-och ingång till avdelningen 

visar också på hög bakteriell tillväxt (Dancer, Whiteb & Robertsonc, 2008). Det kan antas 

att sjukhusmiljön kan fungera som en samlingsplats för MRSA-bakterier. Så länge 

vårdmiljön är kraftigt förorenad av MRSA så kan inte infektionskedjan brytas, trots att 

handhygienen sköts (Dancer, 2004). Forskning har visat att patienter som har vårdats för 

sårskador på vissa vårdcentraler i Skåne har blivit infekterade utav MRSA (Gustafsson et 

al., 2013). Vid hygieninspektion av vårdcentralerna har det påvisat brister i rutiner för 

städning, rengöring och materialhantering. Miljöodlingar visade på förekomst av MRSA på 

både inredning samt material i vårdlokalerna och i väntrummen. Spridning av MRSA är en 

tydlig indikator på att smittspridning med andra bakterier, både resistenta och 

antibiotikakänsliga, kan förekomma i hälso- och sjukvårdsmiljö (Gustafsson et al., 2013). 

Sjuksköterskors ansvar och funktion  

För att motverka spridningen är en väsentlig del att sjuksköterskor följer det lagar och 

regler gällande basala hygienrutiner (SOSFS 2007:19). MRSA klassas som en allmänfarlig 

sjukdom och regleras i smittskyddslagstiftningen (SFS 2004:168). Det innebär att det finns 

lagar och regler kring MRSA som sjuksköterskor måste följa. Vid misstanke om MRSA 

ska det göras en anmälan samt smittspårning (Socialstyrelsen, 2007). Att ha en god kvalité 

med en god hygienisk standard är ett krav i hälso-sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) är en avgörande grund för att bekämpa alla smittsamma 

sjukdomar inom hälso- och sjukvården. Enligt smittskyddslagen medför det ett personligt 

ansvar att smitta inte ska spridas. Alla människor har skyldighet att anmäla eller uppsöka 

vård vid misstanke av bärarskap av en allmänfarlig sjukdom (SFS 2004:168). 

Sjuksköterskans smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De åtgärder som sjuksköterskor vidtar skall bygga på respekt för alla människors lika 

värde, rättssäkerhet och den enskilde patientens integritet (SFS 2004: 168).  

En annan väsentlig lag för sjuksköterskor är arbetsmiljölagen. Denna lag syftar till att 

skydda vårdpersonal inom hälso-sjukvården från att drabbas av smitta. Arbetsgivare har 

krav på sig att ständigt bedöma smittriskerna, samt skydda sina anställda mot dessa. Det är 

av betydelse att arbetsgivaren ser till att vårdpersonalen får uppdaterad kunskap gällande 

MRSA, då kunskap är en färskvara (SFS 1977:1160).  
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Lidandet som uppstår i samband med MRSA 

Det finns en viss oro hos sjuksköterskor att arbeta med patienter som är bärare av 

smittsamma sjukdomar. Att arbeta med patienter som är bärare av multiresistenta bakterier 

kan utgöra ett hot mot sjuksköterskans hälsa och skapa ett lidande. Det finns fall där 

sjuksköterskor har smittats och även avlidit, efter att de har arbetat med patienter som varit 

infekterade av smittsamma sjukdomar (Gould, 2011).  

Lidande betecknar ett tillstånd att pinas och våndas. Det är något negativt eller ont som 

ansätter människan. Att lida kan innebära en kamp och något människan måste leva med, 

som hen utsätts för. Det kan också innebära någonting konstruktivt eller meningsbärande, 

en försoning (Eriksson, 1994). Det finns olika former av lidande: livslidande, vårdlidande 

och sjukdomslidande. Vårdlidande är något som kan uppstå hos människan som utsätts för 

ett lidande orsakat av vård eller utebliven vård. Vårdlidande kan sammanfattas som 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven 

vård (Eriksson, 1994). Att en patient får en vårdrelaterad infektion av MRSA i samband 

med bristande vård, skapar vårdlidande hos patienten, men kan också skapa lidande hos 

sjuksköterskan (Gould, 2011). Sjukhusvård syftar till att lindra människans lidande, istället 

har utvecklingen resulterat i att vården kan orsaka lidande hos patienten. Minska lidandet 

inom vården är svårt och att lösa detta är den största utmaningen för vårdforskningen och 

vårdvetenskapen. Vårdlidande uppkommer inte från själva sjukdomen utan uppstår utifrån 

otillräcklig vård (Eriksson, 1994). 

I samband med MRSA ska patienten isoleras från övriga patienter för att förhindra 

smittspridning (Västragötalandsregionen, 2010). Som sjuksköterska är det viktigt att förstå 

att patienten kan uppleva vårdlidande då dennes frihet begränsas, vilket är en form av 

kränkning (Eriksson, 1994). Det är viktigt att sjuksköterskans perspektiv vilar på en 

humanistisk värdegrund där kropp, själ och ande ses som en helhet (Eriksson & Herberts, 

1992). Att bara se kroppen i stället för människan i helhet, kan resultera i att patienten 

känner sig objektifierad. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan då bli lidande 

vilket kan skapa ett omvårdnadsproblem i den fortsatta vården. Hälsa är relaterad till hela 

människan och formas av dennes upplevelser och välbefinnande (Willman, 2009). Att ha 

en god hälsa är betydelsefullt för alla människor, både som patient och sjuksköterska 

(Eriksson, 1996). 

PROBLEMFORMULERING 

Smittspridningen av MRSA är ett växande problem världen över och kan medföra en risk 

för sämre hälsa hos de patienter som insjuknar. Det växande problemet beror dels på att 

antibiotikaresistensen ökar och dels att vårdpersonalen brister i sina basala hygienrutiner, 

vilket leder till att behandlingsalternativen blir begränsade och patientsäkerheten 

försämras. Den vanligaste överföringen av MRSA mellan patienter är via sjuksköterskans 

händer. Detta tydliggör ett behov av mera kunskap hos sjuksköterskor gällande bakterien 

och dess smittspridning. Denna studie belyser problemområdet inom MRSA och hur 

sjuksköterskor kan arbeta förebyggande.    
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor kan förhindra 

spridningen av MRSA inom somatisk vård.  

METOD 

Metoden som tillämpats var en litteraturöversikt och genomförd enligt Fribergs (2012) 

beskrivning. Enligt Friberg (2012) är syftet med en litteraturöversikt att skapa en 

beskrivande sammanställning av kunskapsläget inom det valda område och därmed skapa 

en översikt. För att få en djupare förståelse av det valda fenomenet grundades forskningen 

på både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Att utgå från Fribergs faser i 

arbetsgången bidrog till att examensarbete genomfördes utifrån ett strukturerat arbetssätt.  

Urval 

Urvalet bygger på 14 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier 

i denna studie var att artiklar som studerades utgick ifrån sjuksköterskans perspektiv inom 

somatisk vård. Studien behandlade problematiken av MRSA-spridningen inom somatisk 

vård. Fokus riktades mot artiklar som var publicerade mellan åren 2000-2015. I sökningen 

valdes artiklar ut som var peer reviewed, vilket innebär att det är vetenskapligt granskade. 

Urvalet av vetenskapliga artiklar hämtades från länder med välutvecklad sjukvård, det vill 

säga industrialiserade länder. Exklusionskriterier var att utesluta de artiklar som tog upp 

forskningsproblemet i utvecklingsländer, då somatisk vård kan skilja sig ifrån 

industrialiserade länder. Artiklar som berörde problemet i samhället exkluderades. De som 

inte hade en tydlig struktur i sin layout granskades inte.  

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser för att få ett bredare utbud av 

kunskapsmassan inom det valda området. Artiklarna söktes i CINAHL och MEDLINE 

(PubMed). Sökningen gjordes i flera omgångar. Först gjordes en bredare sökning om 

kunskapen av det valda området, sedan gjordes en mer specificerad sökning. Sökorden 

skapades dels utifrån tidigare erfarenheter med sökord och dels utifrån MeSH-termer.  

MeSH är en samling av kontrollerade termer som används vid sökning av tidskrifter 

(Karolinska institutet, 2014). Sökorden som var förankrade i syftet var: Methicillin-

Resistant Staphylococcus Aureus, MRSA, environment, nurse, infection control Health 

care, infection, control, hand hygiene, hospital, prevent, attitudes, staff, perceptions, 

hospital, hygiene, patient, communic, knowledge och leadership. Sökorden trunkerades (*) 

för att få ett bredare sökresultat, där även böjningar av orden inkluderades, för att få fram 

artiklar med närliggande sökord. Boolesk sökteknik med AND eller OR tillämpades för att 

koppla ihop sökorden, vilket rekommenderas av Östlundh (2012). Valda artiklar 

granskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) två olika mallar beroende på om 

artiklarna var kvantitativa eller kvalitativa, bilaga 1 och 2. Detta var till hjälp för att veta 

vilka studier som skulle ingå i analysen och vilka som skulle exkluderas. Litteraturvalen 
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studerades först genom att läsa artiklarnas titlar, sedan valdes artiklar ut som hade relevans 

för syftet. Valda artiklars abstract lästes därefter, detta för att se om de fortfarande var 

aktuella genom att de svarade på studiens syfte. Ett krav för att säkra kvalitéten av 

artiklarna var bland annat att de ska ha ett klart syfte, metod, resultatdel och diskussion 

(Östlundh, 2012). Studierna i de olika artiklarna skulle vara etiskt godkända (Wallengren 

& Henricson, 2012). Efter analysarbetet gjordes en sammanställning och en tabell av de 

valda artiklarna. Tabellen redovisar titel, författare, land, år, tidskrift, problem, syfte, 

metod och resultat (bilaga 3). Under sökprocessens gång fanns det en funktion i de största 

databaserna som hette sökhistorik. Denna tillämpades för  att få en kontroll över de 

sökningar som gjordes för den dagen, vilket minimerade risken för att glömma sökorden. 

När sökprocessen var klar skapades en söktabell över de 14 valda vetenskapliga artiklarna; 

nio kvantitativa, två kvalitativa samt tre mixade methods. Söktabellen innehåller databas, 

sökord, antal träffar, lästa titlar, lästa abstrakt, valda artiklar och datum. Sökprocessen 

presenteras utförligt i tabell 1.   

Tabell 1. Sökhistorik och översikt över sökord, antal träffar, lästa titlar, lästa abstrakt och 

valda artiklar. 

Sökbas Sökord Antal 

träffar 

Lästa         

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Datum 

Cinahl Health care* AND infection* 

AND control* AND hand 

hygiene* AND hospital* 

 

152 152 50 2 20-01-

2015 

Cinahl ("Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus" OR 

MRSA*) AND environment* 

AND infection control* AND 

nurse* 

 

20 20 10 1 21-01-

2015 

Cinahl prevent* AND MRSA* AND 

nurse* AND attitudes* 

12 12 8 1 21-01-

2015 

Cinahl ("Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus" OR 

MRSA*) AND nurse* AND 

prevent* AND (PT (research OR 

review) OR PY 2014-2015) 

 

91 91 35 3 22-01-

2015 

Cinahl Staff* and perceptions* and 

meticillin-resistant Staphylococcus 

aureus* and MRSA* 

3 3 3 1 4-02-

2015 
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Sökbas Sökord Antal 

träffar  

Lästa         

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Valda 

artiklar  

Datum  

Cinahl  hospital* AND hygiene* AND 

environment* AND infection 

control* AND MRSA* 

22 22 6 1 5-02-

2015 

Cinahl ("Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus" OR 

MRSA*) AND nurse* AND 

patient* AND communic* 

13 13 8 1 25-01-

2015 

PubMed MRSA and attitudes and infection 

and knowledge and staff 

20 20 11 1 23-01-

2015 

PubMed Nurse and staff and MRSA and 

knowledge and attitudes 

12 12 7 1 24-01-

2015 

PubMed Nurse and staff and MRSA and 

Perceptions 

4 4 4 1 6-02-

2015 

PubMed Leadership and nurse and MRSA 3 3 3 1 25-02-

2015 

Analys 

Datamaterialet analyserades enligt en modell beskriven av Friberg (2012). Analysarbetet 

beskrivs som en rörelse från helhet till delar och därifrån till en ny helhet. Det är de valda 

artiklarna som utgör denna helhet. Delarna uppkom när resultaten i artiklarna 

sönderdelades, detta gjordes för att finna bärande aspekter som var betydelsefullt för syftet 

(Friberg, 2012). Den nya integrerade helheten skapades genom hopsättning av aspekterna, 

det är denna nya helhet som sedan blev resultatet.  

Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger för att förstå innehållet och sammanhanget 

tydligare. Artiklarna lästes och granskades av båda författarna för att jämföra om innehållet 

hade tolkats lika. Artiklarna översattes noggrant från engelska till svenska för att tydligare 

förstå nyansskillnaderna i texterna. Datamaterialet granskades och ändrades inte från dess 

ursprungliga innebörd. Det material som inte svarade på studiens syfte exkluderades. 

Författarna eftersträvade att texten skulle tolkas utan att förförståelse eller att egna 

värderingar och tankar påverkade analysarbetet. Friberg (2012) betonar att när nya teman i 

resultatet skall bildas är det av betydelse att likheter och skillnader ur materialet skiljs ut 

genom att färgkodas, vilket tillämpades. Steget därefter var att sortera datamaterialet där 

likheter och skillnader sammanställdes. Detta underlättade analysarbetet och bidrog till en 

ökad tydlighet och struktur i arbetet. Dessa utgjordes sedan som underteman och teman 

som återspeglade det centrala budskapet som fanns i texten. Det framkom två teman och 

sex underteman. För att säkerställa att resultatet svarade mot syftet så fördes en öppen 

dialog mellan författarna under hela analysarbetets gång.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Hederlighet och 

ärlighet är grundläggande i vetenskapligt arbete, därför plagierades och fabricerades inte 

datamaterialet. Referenser användes kontinuerligt i texten för att tydliggöra var 

informationen inhämtades. Därmed kontrollerades att materialet analyserats korrekt och 

inte förvanskats. Kjellström (2012) anger att tillämpning av referenser påvisar kunskap i 

forskningsetik vilket stärker denna litteraturöversikt ytterligare. Författarna eftersträvade 

att inte låta förförståelsen påverka innehållet som artiklarna påvisade. Även egna 

tolkningar åsidosattes och därmed tillämpades direkt skildring av texterna i de 

vetenskapliga artiklarna. Ställning togs kring etiska frågor vid sökning av artiklar. 

Wallengren och Henricson (2012) betonar betydelsen av att kontrollera om 

artikelförfattarna har erhållit tillstånd för sin studie och är granskade av en etisk nämnd. 

Detta togs i beaktade när artiklar valdes ut som skulle komma att ingå i resultatet. 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom två teman med sex underteman som belyser hur sjuksköterskor kan 

förhindra spridningen av MRSA inom somatisk vård. Dessa presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av teman och underteman som framkommit från analysen i 

datamaterialet. 

 

Teman 

 

Underteman 

 

Höja kompetensen 

 

 

 

Förutse risker och 

konsekvenser 

 Ytterligare utbildning som leder till ett mer 

patientsäkert arbete 

 Informera om hygienrutiner till patienter och 

anhöriga  

 Förbättra dokumentationen 

 

 

 Förebygga genom att strikt följa hygienrutiner 

 Försäkra sig om att vårdmiljön är adekvat 

 Alla ledare prioriterar att förebygga smittspridning 

 

 

Höja kompetensen 

Att höja kompetensen inom ämnesområdet MRSA kan hjälpa sjuksköterskor att utöva en 

tryggare vård och minimera vårdlidandet som kan uppstå hos patienter i samband med 

vårdrelaterade infektioner. Detta innefattar ytterligare utbildning som leder till ett mer 

patientsäkert arbete, informera om hygienrutiner till patienter och anhöriga samt förbättra 

dokumentationen.  

Ytterligare utbildning som leder till ett mer patientsäkert arbete   

Sjuksköterskor uttrycker ett behov av att få ytterligare kunskap om MRSA (Seibert et al., 

2014a; Seibert et al., 2014b; Wolf, Lewis, Cochran & Richards, 2008). Hill et al. (2014) 

anger att sjuksköterskor upplever att den utbildning de har fått inom MRSA-relaterade 

ämnen är bra. Trots god utbildning upplever de att de saknar förmåga eller brist på 

självförtroende för att kunna informera sina patienter och deras anhöriga. Ibland kräver 

patienten mera information och då upplever sjuksköterskorna att deras kunskap inte räcker 

till. Utbildning har visat sig öka sjuksköterskors självförtroende i den utbildning de 

tillhandahåller till sina patienter (Hill et al., 2014). I en studie gjord av Burkitt et al. (2010) 

där 1157 deltagare ingick, påpekar 87,9 % av vårdpersonal att MRSA är ett nationellt 

problem men bara 55,7 % antar att det är ett problem på lokal nivå (Burkitt et al., 2010). 

För att främja förändringar på lokal nivå bör fokus ligga på att informera vårdpersonal om 
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hur spridningen av MRSA ser ut i deras omgivning (Burkitt et al., 2010). Det finns belägg 

för att kunskap, attityder och personliga uppfattningar påverkar vårdpersonalens beteende 

(Sinkowitz-Cochran et al., 2012). En vanlig uppfattning hos vårdpersonal är risken av att 

smittas av MRSA troligare är större utanför den somatiska vården. De antar att 

vårdpersonalen ute i samhället är orsaken till den ökade smittspridningen och vårdpersonal 

inom somatisk vård inte är benägna att uppfatta sitt individuella ansvar. För att minska 

vårdrelaterade infektioner bör sjuksköterskors ansvarstagande höjas (Morrow, Griffiths, 

Rao & Flaxman, 2011). Att studera sjuksköterskors kunskaper och attityder kan ge 

värdefull information om hur det förebyggande arbetet mot MRSA ska förbättras (Burkitt 

et al, 2010). I en annan studie gjord av Seibert et al. (2014a) konstaterades att hälften av 

deltagarna som var läkare och sjuksköterskor saknade kunskap om att MRSA kan leva på 

ytor i flera dagar. De hade uppfattningen att bakterien hade kort levnadstid i miljön och 

därmed behövde inte strikta hygienrutiner följas (Seibert et al., 2014a). Vissa 

sjuksköterskor saknade också kunskap om att handdesinfektionsmedel är den effektivaste 

handhygiensmetoden för att eliminera MRSA (Seibert et al., 2014a; Burkitt et al.,2010). 

När sjuksköterskor fick utbildning inom ämnesområdet visade det sig att följsamheten 

kring hygienrutiner ökade och försiktighetsåtgärderna vid patientkontakt förbättrades 

(Burkitt et al., 2010).  

En viktig aspekt för att förhindra spridningen av MRSA är att sjuksköterskor ska 

informeras inom området och sedan förmedla kunskapen vidare till sina patienter (Burkitt 

et al., 2010). Utbildning kan hjälpa sjuksköterskorna att arbeta mera patientsäkert och 

motverka vårdrelaterade infektioner (Seibert et al., 2014a). En annan positiv effekt som 

utbildning gav var att de kände befogenhet att påverka och utveckla kvalitetsförbättringar 

på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna kände sig bekväma med att påminna sina medarbetare 

om tillämpning av korrekt handhygien. Kunskap kan stärka övertygelsen att varje individ 

kan göra skillnad och även påverka gruppbeteendet till det bättre (Burkitt et al., 2010).    

Informera om hygienrutiner till patienter och anhöriga 

Information kan öka förståelsen av att följa goda hygienrutiner och vilka konsekvenserna 

kan bli om smitta förs vidare. Patienter och deras anhöriga saknar ofta kunskap om MRSA 

och dess smittspridning (Seibert et al., 2014b). Bristen på kunskap hos patienterna kan 

utgöra ett problem i det förebyggande arbetet (Wolf et al., 2008). Sjuksköterskor har 

beskrivit incidenter där anhöriga till patienter med MRSA har vandrat i sjukhuskorridorer 

iklädd skyddsförkläde och handskar, omedvetna om att de kan sprida smitta vidare. När 

sjuksköterskor inte för kunskap vidare till patienter och anhöriga kan det orsaka problem 

eftersom hygienrutiner inte följs (Seibert et al., 2014b). I en studie gjord av Seibert et al., 

(2014b) intervjuades 16 sjuksköterskor, 41 % av sjuksköterskorna uttryckte att alla måste 

få en utbildning inom ämnesområdet MRSA, detta är väsentligt för att det ska vara möjligt 

att minimera spridningen (Seibert et al., 2014b). Även i Hills et al. (2014) studie uttrycker 

62 % av 129 deltagande sjuksköterskor att patienter och anhöriga behöver bli informerade 

så att de kan förstå sin egen roll i det förebyggande arbetet (Hill et al., 2014). Att 

sjuksköterskor för kunskap vidare till patienter och anhöriga om MRSA och hygienrutiner 

kan bidra till en lägre överföring av MRSA (Seibert et al., 2014b).  
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Förbättra dokumentationen 

Sjuksköterskor uttrycker en brist i kommunikationen mellan medarbetare (Seibert et al., 

2014b; Wolf et al., 2008) och andra vårdenheter (Wolf et al., 2008). De påtalar att 

avsaknaden av kommunikation kan orsaka problem i utövandet av en patientsäker vård 

(Seibert et al., 2014b; Wolf et al., 2008). Bristande kommunikation inom vården är ett 

vanligt hinder som motverkar det förbyggande arbetet mot smittspridning (Wolf et al., 

2008). För att minska spridningen av MRSA är det viktigt att kommunikationen sker från 

start. Information om patientens status och anamnes ska ges till all vårdpersonal som är 

delaktiga i patientens vård, då kan vårdpersonalen följa de försiktighetsåtgärder som finns 

(Seibert et al., 2014b). I Seibert et al. (2014b) studie finner 33 % av 16 deltagande 

sjuksköterskor att det är väsentligt att kommunicera med patient och anhöriga för att 

minimera spridningen av MRSA. På så vis kan de bli införstådda i problematiken (Seibert 

et al., 2014b). Ett annat hinder är avsaknad av dokumentation om MRSA i 

patientjournalerna (Seibert et al., 2014b), vilket sjuksköterskor har uttryckt en oro över. 

Om inte sjuksköterskor har tillgång till denna information uppstår ingen medvetenhet om 

riskerna och därmed vidtas inte lämpliga åtgärder (Wolf et al., 2008). Om en patient är 

bärare av MRSA ska detta dokumenteras i patientjournalen (Ritchie, 2007). Sjuksköterskor 

betonade att de saknar skyltar som informerar om försiktighetsåtgärder vid vård av patient 

med MRSA (Seibert et al., 2014b). Bra påminnelser är affischering på vårdavdelningar 

som visar på rekommendationer för god handhygien och utövandet av en god teknik. 

Sjuksköterskor framhåller att skärmsläckare på datorer, emblem eller klistermärken är 

andra bra påminnelser för att upprätthålla en god handhygien (Allegranzi, Conway, Larson 

& Pittet, 2014). 

Ritchie (2007) utförde en forskningsstudie där patienter med känd MRSA fick ha en 

personlig patientburen journal. Syftet med studien var att patienterna skulle ha en egen 

dokumentation över sitt infektionstillstånd för att kunna visa vårdpersonal. Den handburna 

patientjournalen bestod av grundläggande information om patienten, allmän information 

om MRSA och tillvägagångssättet vid provtagning. Det fanns utrymme i journalen för 

sjuksköterskor att dokumentera datum och resultat av MRSA-prover. Den handburna 

patientjournalen är ett hjälpmedel som ökar patientens delaktighet i sin vård. För att denna 

typ av patientjournal ska kunna uppfylla sitt syfte är det grundläggande att sjuksköterskor 

och patienter samarbetar (Ritchie, 2007). Den patientburna journalen blev väl bemött av 

både patienter och sjuksköterskor. Den uppfyllde sitt syfte som var att förbättra 

kommunikationen mellan parterna. En patientburen journal över sitt infektionstillstånd har 

potential att öka kunskapen och främja en bättre kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor. Den kan även förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika 

vårdenheter. Det kan leda till att patienternas förtroende förbättras och tillfredsställelsen 

ökar med den vård de har fått. Journalen kan ses som ett redskap för att öka följsamheten 

av hygienrutiner hos både patient och sjuksköterskor (Ritchie, 2007).  

Förutse risker och konsekvenser 

Att förutse risker och konsekvenser behandlar hur sjuksköterskor bör tänka och agera inom 

somatisk vård för att förhindra att de överför MRSA mellan patienter. Detta innefattar att 

förebygga genom att strikt följa hygienrutiner, försäkra sig om att vårdmiljön är adekvat 

och alla ledare prioriterar att förebygga smittspridning. 
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Förebygga genom att strikt följa hygienrutiner 

Yttre faktorer såsom stress har en avgörande roll när det kommer till att tillämpa en god 

handhygien (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). Stress bidrar till lägre följsamhet av 

handhygien, skyddsförkläde och handskar (Sinkowitz-Conchran et al., 2012). 

Sjuksköterskan ska strikt följa de riktlinjer som finns angående goda hygienrutiner före och 

efter varje patientkontakt och i vistelse av patientens vårdmiljö (Seibert et al., 2014a). En 

annan orsak till spridning av MRSA kan vara via sjuksköterskans personalkläder. I 

vårdandet av patienter sker det ofta fysisk närkontakt mellan sjuksköterskor, patienter och 

deras vårdmiljö (Gaspard et al., 2009). Om sjuksköterskan har låg följsamhet till en god 

handhygien så kan MRSA föras ner i fickorna, som då blir en reservoar för bakterierna. 

Sjuksköterskan förorenar då sina händer på kläderna innan vård av patient, trots att hen 

nyligen tog handdesinfektionsmedel (Gaspard et al., 2009). Enkla och betydelsefulla 

åtgärder som kan hjälpa att minska spridningen av MRSA är att sjuksköterskan använder 

handdesinfektionsmedel innan och efter att händerna har vidrört i fickorna. Även 

skyddsförkläde kan förhindra fickornas exponering under pågående vård och kan därför 

minska risken för kontaminering av MRSA med 33 %. När sjuksköterskor använder 

skyddsförkläde vid patientkontakt och i dennes vårdmiljö så är nivåerna av kontaminering 

låga. Dock erhålls det låga resultatet endast när alla sjuksköterskor visar följsamhet till 

skyddsförkläde (Gaspard et al., 2009). En annan orsak till smittspridning av MRSA är via 

näsan. Nasal kolonisering är den vanligaste platsen för tillfälligt bärarskap av MRSA hos 

vårdpersonal (Lacey, Flaxman, Scales & Wilson, 2001). Munskydd är en åtgärd som kan 

skydda sjuksköterskor från att bli nasala bärare. En studie gjord av Lacey et al. (2001) 

visade att det tillfälliga bärarskapet hos sjuksköterskor vid vård av infekterade patienter 

minskade från 42 % till 14 % efter användade av munskydd. Studien visade på en markant 

minskning av MRSA hos sjuksköterskan efter införandet av munskydd. Det finns flera 

förklaringar till varför minskningen av MRSA uppstod. Bärandet av munskydd ökade 

medvetenheten och efterlevnaden till att följa goda hygienrutiner. Munskyddet skyddade 

från kolonisering i näsa och hals, därmed överfördes inga bakterier till händerna, vilket i 

sin tur gjorde att kontamineringen i vårdmiljön minskade (Lacey et al., 2001). 

Försäkra sig om att vårdmiljön är adekvat 

Att ha hög hygienisk standard bör vara ett krav inom somatisk vård (Rampling et al., 

2001). Det är svårt att eliminera ett utbrott av MRSA i vårdmiljö. Åtgärder för att 

eliminera utbrott är att stänga vårdavdelningen och sedan rengöra avdelningen noggrant. 

Det är centralt att avlägsna allt damm från ytor, möbler, golv och medicinsk utrustning. 

Miljöföroreningar har kopplats till överföring av smitta från en patient till en annan. När 

MRSA koloniserar sig i vårdmiljön och på medicinsk utrustning så stärks bakteriens 

kapacitet att sprida sig vidare. Medicinsk utrustning som sjuksköterskor delar mellan 

patienter har visat sig ideligen vara kontaminerad av MRSA (Rampling et al., 2001). 

Sjuksköterskor upplever att de har brist på tid för att noggrant kunna rengöra den 

medicinska utrustningen (Seibert et al., 2014a). För att förhindra spridningen av MRSA 

bör medicinsk utrustning i största möjliga mån ändras till engångsanvändning eller enbart 

användas av en patient under vårdförloppet. När sjuksköterskor delar medicinsk utrustning 

mellan patienter bör det finnas strukturerade rutiner för grundlig rengöring och 

desinfektering efter användandet (Rampling et al., 2001). I Seiberts et al. (2014a) studie 

var 79,7 % av 129 deltagande sjuksköterskor medvetna om att försiktighetsåtgärder ska 

tillämpas vid kontakt av potentiellt förorenade områden i patientens vårdmiljö (Seibert et 
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al., 2014a). Patienter med MRSA skall isoleras ifrån övriga patienter genom att tilldelas ett 

enkelrum, detta är avgörande för att minska vårdrelaterade infektioner i somatisk vård. 

Sjuksköterskor har uttryckt en oro att vårdlidande kan uppstå för de patienter som isoleras. 

Sjuksköterskorna känner att de inte får samma patientkontakt som de normalt skulle få 

med de patienter som inte är isolerade. Vid isolering av patient ska sjuksköterskan alltid 

bära ett skyddsförkläde och handskar vid inträde i patientens rum och avlägsna dem innan 

rummet lämnas. De upplever att försiktighetsåtgärderna är en utmaning och att tillämpa 

alla åtgärder är tidskrävande (Seibert et al., 2014b). 

Rengöring av vårdmiljön och en god handhygien är två hörnstenar för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. Att förbättra kombinationen av de båda åtgärderna kan leda till 

ett minskat förvärv av MRSA hos patienterna. Handhygien är dock den effektivaste 

strategin, en förbättrad handhygien leder till en förbättrad vårdmiljö (Barnes, Morgan, 

Harris, Carling & Thom, 2014). 

Alla ledare prioriterar att förebygga smittspridning 

Organisationskultur kan påverka personalens attityder och kunskaper (Sinkowitz-Cochran 

et al., 2012). Vårdpersonal som arbetar tätt tillsammans skapar en gemensam syn för hur 

kontroller av infektioner bör ske (Morrow et al., 2011). En högre gemenskap bland 

vårdpersonal har visat sig leda till bättre kunskap om MRSA (Sinkowitz-Cochran et al., 

2012). Det finns flera faktorer som spelar in för att organisationen skall ha ett gynnsamt 

klimat och för att effektivt kunna arbeta förebyggande mot vårdrelaterade infektioner. Att 

trivas på sin arbetsplats är av betydelse, även arbetsbelastningen påverkar arbetsklimatet. 

Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan har ett bra ledarskap (Sinkowitz-Cochran et 

al., 2012). Sjuksköterskor som har ett bra ledarskap är en värdefull och effektiv del av 

organisationskulturen. I en studie gjord av Dealey, Moss, Marshall & Elcoat (2007) 

framkommer det att över 90% av 60 deltagare som var vårdpersonal rapporterade att 

sjuksköterskor med ett bra ledarskap gav dem stöd i deras yrkesroll. Det framkom även att 

80% av 60 deltagare rapporterade att sjuksköterskor med ett bra ledarskap har en positiv 

inverkan på sina medarbetare att utöva en patientsäkrare vård (Dealey et al., 2007). De 

vårdavdelningar som har en bra lagsämja och ett gott ledarskap rapporterade färre hinder 

och incidenter. Detta kan bero på att vårdpersonal kände sig bekväma med att påminna 

sina medarbetare om att tillämpa försiktighetsåtgärder innan kontakt med en MRSA-

patient. Det kan även bero på att dessa vårdavdelningar visade sig ha högre följsamhet till 

hygienrutiner, så som handtvätt, handskar och skyddsförkläde. De vårdavdelningar med ett 

bra ledarskap var mer benägna att utöva en säkrare patientvård och motverka spridningen 

av MRSA (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor kan förhindra spridningen av 

MRSA inom somatisk vård. För att undersöka detta har en litteraturöversikt genomförts. 

En annan metod hade kunnat vara enkät- eller intervjustudie, detta hade kunnat genererna 

en djupare förståelse av sjuksköterskeperspektivet än det som presenteras i resultatet. En 

enkät- eller intervjustudie hade sannolikt utmynnat i ett annat resultat än vad som 

presenteras här, eftersom syftet då hade ställts på ett annat sätt än vad som ligger till grund 

för detta arbete. Författarna bedömde att det inte var möjligt att genomföra en sådan studie 

av god kvalité då tiden för detta arbete var begränsad, därför ansågs en litteraturöversikt 

vara en adekvat metod för att kunna ge svar på studiens syfte. Friberg (2012) klargör att 

ändamålet med en litteraturöversikt är att skapa sig en översikt och få ökad kunskap samt 

upptäcka kunskapsluckor inom det valda ämnesområdet.  

Den kritik som kan riktas mot litteraturöversikt är att denna metod bygger på en alltför 

begränsad mängd relevant forskning, vilket leder till att grunden för översikten inte blir 

optimal. Även otydligheter i artiklarna kan uppstå som kan vara svåra att reda ut. Det finns 

risk för att artiklarnas resultat kan feltolkas eller missuppfattas när de sedan ska 

sammanställas. Det finns även risk för att ett selektivt urval görs, att studier väljs som 

stödjer egna utgångspunkter. Analysen i en litteraturöversikt innebär att författarna har ett 

strukturerat arbetssätt. Det ska tillämpas ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna, 

dels vid läsningen av de valda artiklarna och dels i skrivprocessen (Friberg, 2012). 

Författarna hade en öppenhet i sinnet för att i möjligaste mån undvika att förförståelsen 

skulle komma inverka såväl under tolkning av datainsamling som under skrivprocessens 

gång.  

Resultaten bygger på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta har givit resultaten en 

bredd och belyser problemet med MRSA utifrån olika perspektiv. För att komma rätt i 

sökningarna tog författarna hjälp av en bibliotekarie. För att få ett bredare utbud av 

artiklarna så söktes det i CINAHL, Libris, SweMed+, SwePub och MEDLINE. I slutändan 

hämtades artiklarna enbart från CINAHL och MEDLINE (PubMed). Vid analys av 

artiklarna uppkom även intressanta andrahandskällor som följdes upp. Dock var det ingen 

av dessa artiklar som användes då de inte svarade på studiens syfte. Det var svårt att finna 

artiklar som behandlade studiens syfte utifrån en svensk synvinkel, vilket gjorde att ett 

globalt perspektiv användes. Endast länder med välutvecklad vård inkluderades, detta 

eftersom den mest liknar somatisk vård i Sverige. Att använda ett globalt perspektiv i de 

vetenskapliga artiklarna anser författarna inte har påverkat innehållet i resultatet. När 

resultatet hade sammanställts så tydliggjordes det att spridningen av MRSA och även 

sjuksköterskornas förhållningssätt liknade varandra oavsett vilket land studien gjordes i. I 

efterhand kan det tyckas att resultatet i denna studie kunde ha inkluderat något flera 

kvalitativa artiklar. Under sökprocessens gång valdes ordet qualitative att läggas till. Detta 

gjordes i försök att generera mera kvalitativ forskning eftersom det mesta dels framkom 

kvantitativ forskning. Det kunde sedan konstateras att det verkar saknas kvalitativ 

forskning inom området om hur sjuksköterskor ser på problemet med MRSA.  
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Tillsammans valde författarna vilka artiklar som skulle ingå i resultatet. Artiklar lästes 

noggrant och analyserades av båda författarna ett flertal gånger, detta för att säkerställa att 

innehållet av artiklarna var användbart och av god kvalité. Inför analysen delades 

artiklarna upp mellan författarna och analyserades enskilt, sedan växlades artiklarna 

sinsemellan och analyserades ytterligare. Efter att samtliga artiklar analyserats jämfördes 

granskningarna, detta gjordes för att säkerställa att relevant information inte förbisågs. 

Metodlitteratur har använts som stöd under arbetets gång för att korrekt kunna bedöma 

reliabilitet och validitet i de kvantitativa artiklarna, likaså som trovärdigheten i de 

kvalitativa. Analysförfarandet ska ske metodiskt enligt Friberg (2012), detta utfördes 

genom att författarna läste igenom artiklarna från helhet till delar för att återigen läsa 

helheten, vilket leder till ett välstrukturerat resultat. För att inte tidigare erfarenheter, 

kunskaper och förförståelse inom ämnesområdet skulle påverka resultatet så förde 

författarna en öppen dialog under analysen och skrivprocessens gång. Trovärdigheten i 

denna studie stärks genom att litteraturundersökningen har skett på artiklar om MRSA och 

där stor andel av de tillfrågande var sjuksköterskor. Efter analysarbetet och 

sammanställning av text i resultatet så arbetade författarna tillsammans för att identifiera 

teman och underteman. Underteman visade sig tydligt, det var mer komplicerat att namnge 

teman då det var svårt att få ett tema som tydligt representerade samtliga underteman. 

En styrka under arbetes gång var det omfångsrika kvantitativa datamaterialet som framkom 

vid sökningarna. De kvantitativa resultat som redovisats har varit tydliga och ger insikt i 

förekomsten och sambanden av olika åtgärder. Dessa kan användas som stöd för hur 

aktuella vårdåtgärder kan utformas för att minska spridningen av MRSA. Detta gav studien 

en bra grund att bygga på. Även de kvalitativa uppgifter som har redovisats i denna studie 

har bidragit till en ökad förståelse för hur sjuksköterskor arbetar för att förhindra 

spridningen av MRSA. Resultatet bygger på en liten mängd kvalitativ forskning som 

behandlar ett sjuksköterskeperspektiv. Det flesta träffar av kvalitativa artiklar belyste 

problemen om MRSA utifrån ett patientperspektiv.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att sjuksköterskor behöver höja kompetensen gällande MRSA 

och uttrycker ett behov av att få mera utbildning inom området. Bristande kunskap och låg 

följsamhet till basala hygienrutiner har i sin tur förvärrat utvecklingen av MRSA (McDanel 

et al., 2014). Låg kunskapsnivå kring MRSA kan innebära att vården som utförs inte blir 

lika patientsäker. I Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården betonas att kunskapsnivå är en viktig del för att 

kunna utföra en god vård där rätt nivå på kompetens är ett krav. Det yttersta ansvaret för 

sjuksköterskans kunskapsnivå är på verksamhetsnivå, där den främsta förändringen måste 

ske för att övrig förändring ska vara möjlig (SOSFS 2005:12). Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal behöver aktuell information för att de ska kunna arbeta förebyggande mot 

vårdrelaterade infektioner (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Låg kunskapsnivå kan skapa 

ett lidande hos både patienten och sjuksköterskan. Om sjuksköterskan för smitta vidare och 

infekterar en patient så orsakar sjuksköterskan ett vårdlidande hos denne patient. 

Vårdlidande är något som kan uppstå hos människan som utsätts för ett lidande orsakat av 

vård. Att lida är något ont som ansätter människan och lidande är inte ett symtom på 

sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård (Eriksson, 1994). Att sjuksköterskan kan bli den 

skyldige till att föra smitta vidare mellan patienter kan anses skapa en rädsla och ångest 
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hos sjuksköterskan och resultera i att den vård som ges blir begränsad. Att höja 

kompetensen med ytterligare utbildning kan minska rädsla och ge förståelse till 

sjuksköterskor om hur de skyddar sig själva och deras patienter från att bli bärare av 

MRSA. 

Resultaten tydliggör att ytterligare utbildning leder till ett mer patientsäkert arbete.  

Vårdpersonal anser inte att MRSA är ett problem på lokal nivå. MRSA är ett växande 

problem och än så länge är antalet fall i Sverige relativt lågt inom vården (Socialstyrelsen, 

2006). Dock kan antalet av infekterade patienter vara högre än vad som tidigare angetts 

(Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Om vårdrelaterade infektioner inte ska öka är det viktigt 

att sjuksköterskor är benägna att uppfatta sitt individuella ansvar. Ett av sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden är just att förebygga sjukdom och lindra lidande (Svenska 

sjuksköterskeförening, 2014). Upshaw-Owens och Bailey (2012) betonar att den bästa 

åtgärden för att motverka spridningen av MRSA är att ge ytterligare utbildning till 

vårdpersonal. Utbildning leder till högre följsamhet till övriga förebyggande åtgärder så 

som basala hygienrutiner, rengöring av medicinsk utrustning och att kunskap förs vidare 

(Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Kunskap kan stärka övertygelsen att varje individ kan 

göra skillnad och därmed förhindra spridningen av MRSA tillsammans. 

Av resultaten framkommer att förbättra dokumentationen är betydelsefullt eftersom 

kommunikationen ibland brister mellan sjuksköterskor och medarbetare samt med andra 

vårdenheter. Sjuksköterskan har via sin legitimation ett ansvar att sprida information vidare 

till medarbetare (SFS 2008:355). Ett annat hinder är att det saknas dokumentation om 

MRSA i patientjournalerna. Enligt patientdatalagen har sjuksköterskan en skyldighet att 

föra patientjournal. Den ska ses som en informationskälla för patient och annan 

vårdpersonal vid uppföljning av dennes vård. Journalen ska innehålla de uppgifter som 

behövs för att tillgodose patienten en trygg och säker vård. Där ingår bland annat 

dokumentation om ställd diagnos och att informationen har lämnats till patienten (SFS 

2008:355). Det finns lagar och regler kring MRSA som sjuksköterskor ska följa 

(Socialstyrelsen, 2007). Det är dels riktlinjer gällande basala hygienrutiner (SOSFS 

2007:19) och dels att de har en skyldighet att göra en anmälan vid misstanke om MRSA, 

då det klassas som en allmänfarlig sjukdom (SFS 2004:168). Trots tydliga riktlinjer kring 

MRSA så brister sjuksköterskor i att följa de lagar och regler som finns. Det är svårt att 

förstå att dokumentation och information gällande en allmänfarlig sjukdom kan förloras ur 

minnet att dokumentera. De logiska förklaringar till att detta sker kan bero på stress som 

kan råda inom somatisk vård eller bero på okunskap om att MRSA är en allmänfarlig 

sjukdom som skall anmälas.  

En vetenskaplig studie som utvärderade en handburen journal för patienter med MRSA 

(Ritchie, 2007) blev ett värdefullt fynd till denna studie. Syftet med journalerna var att 

förbättra kunskapen och främja en bättre kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor. Den handburna patientjournalen var intressant då den kan öka patientens 

kunskap och delaktighet inom sin egen vård. Att patienter är delaktiga och engagerade i sin 

vård är betydelsefullt och får inte försummas. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja 

sina patienter samt låta dem kliva fram så de kan vara delaktiga i besluttagandet gällande 

vården som ges (Berglund, Westin, Svanström & Johansson-Sundler, 2012). McGuckin 

och Govednik (2014) belyser att patientens delaktighet kan vara nyckeln till att öka 

vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner. Att patienten är nyfiken och ställer frågor 

angående sitt sjukdomstillstånd ställer högre krav och det kan främja till en ökad 
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kunskapsinhämtning och kompetensutveckling hos sjuksköterskan (McGuckin & 

Govednik, 2014). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan utarbeta 

system som skyddar enskilda personer, familjer och allmänhet mot vårdpersonalens 

felaktiga handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Om dokumentationen saknas 

angående patientens sjukdom så kan den handburna journalen ge direkt information till 

sjuksköterskan och därmed kan säkerhetsåtgärder tillämpas omgående. Vårdlidande 

uppstår i samband med bristande vård och journalen kan främja att information om MRSA 

sprids vidare till andra involverade vårdenheter och därmed reducera risken för felaktigt 

utövande av vård. Den handburna patientjournalen kan ses som ett komplement till den 

elektroniska journalen. Den handburna journalen är främst skapad för patienten och den 

kan glömmas av eller försvinna. Det är därför viktigt och i enlighet med patientdatalagen 

(SFS 2008:355) att all information gällande patienten dokumenteras i den elektroniska 

journalen så att all vårdpersonal som är involverad får tillgång till samma information. 

Av resultaten framgår att förutse risker och konsekvenser handlar om att strikt följa 

hygienrutiner genom en kombination av skyddsförkläde och god handhygien tillsammans. 

Detta kan förhindra kontamineringen av personalkläderna och ett skydd mot MRSA. När 

alla inom vårdpersonalen visade följsamhet till dessa förebyggande åtgärder var nivåerna 

av kontaminering låga, dock erhölls endast resultatet när samtliga visade följsamhet. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter ska all vårdpersonal följa basala hygienrutiner inom hälso- och 

sjukvården, dessa finns till för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Basala 

hygienrutiner ska alltid tillämpas (SOSFS 2007:19, 2§), oavsett om patienten är smittsam 

eller inte. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjuksköterskan medicinskt förebygga 

sjukdomar och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandling som ges 

(SOSFS 1982:763). Utifrån resultaten kan det konstateras att hygienrutiner inte alltid 

tillämpas i den grad de borde vid vård av patient som inte har en fastställd diagnos om 

MRSA. Bara för att patienten inte har en fastställd diagnos av MRSA så kan patienten ändå 

vara koloniserad eller tillfälliga bärare. Brister då sjuksköterskan i hygienrutinerna riskeras 

därmed smitta att föras vidare, vilket då kan orsaka vårdlidande hos patienten. Vårdlidande 

ses som ett onödigt lidande som inte bör existera och det förhindrar patientens 

hälsoprocesser (Berglund et al., 2012). Att orsaka vårdlidande hos patienter kan skapa en 

skam hos sjuksköterskan över att inte vara tillräckligt professionell i sitt vårdande. För att 

kunna minska vårdlidande inom somatisk vård bör en förändring ske. Nya strategier bör tas 

fram som kan främja en mera patientsäker vård och där fokus på patientens delaktighet ska 

träda fram tydligare (Berglund et al., 2012). Utmaningen inom vården ligger troligen i att 

uppnå en hög följsamhet till basala hygienrutiner hos samtlig vårdpersonal.  

Ett annat intressant fynd vara att det kan uppstå en reservoar av MRSA-bakterier i 

sjuksköterskans fickor. Det räcker att hygienrutinerna brister en enda gång för att bakterien 

ska få fäste. Konsekvensen kan bli att sjuksköterskan förorenar sina händer varje gång de 

vidrör sina fickor, Detta kan då utgör en risk att föra smitta vidare till patienter trots att 

sjuksköterskan använder handdesinfektionsmedel innan patientkontakt. Detta var något 

som inte reflekterats över tidigare. Denna nya kunskap är viktig och kommer föras vidare 

för att göra andra som är verksamma inom vården medvetna. I Svensk 

sjuksköterskeförening (2014)  framkommer att det som utmärker en profession är hur de 

professionella använder framtagen kunskap i det praktiska vårdarbetet. Som sjuksköterska 

och ledare skall sjuksköterskan sprida forskning och kunskap om omvårdnad och hälsa 

vidare till sina medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
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Resultaten tydliggör att munskydd är en åtgärd som kan reducera det nasala bärarskapet 

med mer än 60 % och därmed skydda sjuksköterskor från att bli tillfälliga bärare (Lacey et 

al., 2001). Trots att munskydd är en förebyggande åtgärd som kan främja en patientsäkrare 

vård, så ingår inte munskydd i riktlinjerna (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Om det finns 

ytterligare åtgärder som kan främja en patientsäkrare vård kan det anses att det borde föras 

in i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19, 2 §). Munskydd är en 

enkel åtgärd som inte kräver någon extra tid. Upshaw-Owens och Bailey (2012) föreslår att 

munskydd bör implementeras i riktlinjerna då det är en åtgärd som kan förhindra 

spridningen av MRSA eftersom det nasala bärarskapet hos sjuksköterskan minskar 

(Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Resultaten visar att införandet av munskydd i 

riktlinjerna skulle kunna minska vårdrelaterade infektioner och därmed minska 

vårdlidande, vårdtider, vårdkostnader och reducera spridningen av MRSA. 

I samband med allmänfarlig sjukdom ska patienten isoleras från övriga patienter 

(Västragötalands regionen, 2010). Det framkommer att sjuksköterskor uttrycker en oro när 

patienter vårdas isolerade. De upplever bland annat att patientkontakten försämras 

eftersom de finner en rädsla att vårda dessa patienter. Att patientkontakten försämras är 

något som konstateras av Barratt, Shaban och Moyle (2010) där patienter med MRSA 

upplever isoleringsvård som ett hinder. Patienterna upplever att deras autonomi blir kränkt 

och att det har en negativ påverkan på sociala relationer samt vårdkvalitén (Barrat et al., 

2010). Kränkning av patientens autonomi utgör den vanligaste formen av vårdlidande, den 

innebär att patienten fråntas möjligheten att helt och fullt vara människa (Eriksson, 1994). 

För att minska lidandet vid isoleringsvård ska sjuksköterskan inneha rätt kunskaper om 

MRSA och kunna informera patienten om de goda effekterna som isolering medför 

(Barratt et al., 2010). Det är viktigt att sjuksköterskans perspektiv vilar på en humanistisk 

värdegrund där kropp, själ och ande ses som en helhet (Eriksson & Herberts, 1992). Trots 

strikta riktlinjer som medföljer vid vård av isoleringspatient är det betydande att 

sjuksköterskan bekräftar patienten som individ. Varje patients vårdkrav och känslomässiga 

behov måste beaktas och möjlighet till känslomässigt stöd ska erbjudas (Barratt et al., 

2010). Sannolikt är adekvata kunskaper och förebyggande åtgärder viktiga redskap för att 

lindra sjuksköterskors rädsla att vårda patienter med MRSA och därmed ge dessa patienter 

en lämplig individanpassad vård.  

Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskaper om hur sjuksköterskor kan förhindra spridningen 

av MRSA inom somatisk vård. Resultaten visar att höja sjuksköterskans kompetens är 

betydelsefullt och är aktuellt då MRSA är ett växande problem. Dokumentation och 

samarbete mellan olika yrkesprofessioner är också av betydelse för att göra vårdpersonal 

medvetna om vilka patienter som är smittade. Spridningen av MRSA kan ske på olika sätt, 

antingen via kontaminering i vårdmiljön, medicinsk utrustning eller via sjuksköterskans 

händer. Att försäkra sig om att vårdmiljön är adekvat kan reducera risken för MRSA hos 

patienter och därmed vårdlidandet. Resultaten visar dels att handhygien är en central åtgärd 

som kan förhindra att smittspridning sker och dels att det finns tydliga brister i 

följsamheten till handhygien hos vårdpersonal. Sjuksköterskor har en ledande roll och ska 

uppmuntra och med sin kunskap motivera sina medarbetare till att strikt följa 

hygienrutiner. Ytterligare studier bör bedrivas som utvärderar olika metoder för att öka 
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vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner och även andra rutiner som är betydelsefulla för 

att förhindra spridningen av MRSA. 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor är i behov av ytterligare utbildning för att höja kompetensen inom 

ämnesområdet MRSA. Resultaten av denna studie kan bidra till ökad kunskap om 

praktiska omvårdnadsåtgärder som kan motverka smittspridningen och skydda personalen 

och patienterna från onödigt vårdlidande. Att informera om hygienrutiner till patienter och 

anhöriga är också av betydelse för att reducera smittspridningen. Resultaten kan vara ett 

lättillgängligt material för sjuksköterskor inom somatisk vård som vill få en ökad kunskap 

om MRSA. Delar av resultaten skulle även kunna arbetas om för att fungera som 

informationsmaterial till patienter och anhöriga. Fortsatta studier behövs inom området där 

en djupare förståelse av sjuksköterskor upplevelser och erfarenheter av MRSA beskrivs. 
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serades till? 
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Blindning av vårdare?   Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja Nej Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej  

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 



 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

Huvudfynd  (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfi- 

densintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
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Urval 
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Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
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Översikt över analyserade vetenskapliga artiklar                        Bilaga 3 

Författare: Allegranzi, B., Conway, L., Larson, E., & Pittet, D. 

Titel: Status of the implementation of the World Health Organization multimodal hand 

hygiene strategy in United States of America health care facilities. 

Land: Schweiz 

Årtal: 2014 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Problem: Handhygien är avgörande för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Länder med 

välutvecklad vård har god tillgång till resurser och bra utbildning, trots detta är 

följsamheten till goda handhygiensrutiner oacceptabelt låg. 

Syfte: Var att utvärdera genomförande av handhygienskampanjer i amerikanska 

sjukvårdsinrättningar. Att undersöka om det förekom skillnader till följsamheten av 

handhygiensrutiner mellan olika sjukhus och vad detta kunde bero på. 

Metod: Webbenkäter, kvantitativ studie. Från juli till december 2011 skickades 

webbenkäter ut till vårdpersonal som arbetade på de sjukhus som deltog i WHOs 

globala kampanj, rädda liv: tvätta händerna. Insamlad data hanterades 

konfidentiellt. 

Resultat: Kampanjer inom handhygien är betydelsefullt för att motverka vårdrelaterade 

infektioner. När kampanjen infördes ökade följsamheten till hygienrutiner hos 

vårdpersonal och deras praxis förbättrades. Affischer och andra påminnelser som 

indikerar på bättre handhygien bör placeras ut på vårdavdelningar för att underlätta 

följsamheten till en god handhygien.   

 

Författare: Barnes, S., Morgan, D., Harris, A., Carling, P., & Thom, K. 

Titel: Preventing the Transmission of Multidrug-Resistant Organisms: Modeling the 

Relative Importance of Hand Hygiene and Environmental Cleaning Interventions. 

Land: USA 

Årtal: 2014 

Tidskrift: Infection Control & Hospital Epidemiology 

Problem: Handhygien och rengöring av miljön är viktiga åtgärder för att motverka 

vårdrelaterade infektioner, men den relativa effekten av varje åtgärd är okänd. 

Syfte: Att utforska relativa effekten av handhygien och rengöring av miljön på förvärv av 

multiresistenta bakterier. Större förståelse för den relativa effekten av dessa två 



 

åtgärder skulle kunna vara användbara för att optimera förebyggande åtgärder mot 

vårdrelaterade infektioner.  

Metod: Icke experimentell retrospektiv kvantitativ studie. Utifrån tidigare insamlad data om 

följsamheten till handhygien hos sjuksköterskor och läkare simulerades samspelet i 

en dator mellan patienter, vårdpersonal och vårdmiljö. Detta genomfördes för att 

kunna se betydelsen av handhygien och rengöring av miljön för att motverka 

spridningen av multiresistenta bakterier. 

Resultat: Handhygien och rengöring av vårdmiljön är två pelare för att motverka 

vårdrelaterade infektioner. Handhygien är den effektivare åtgärden för att förhindra 

multiresistenta bakterier. En godare handhygien leder till en renare vårdmiljö. 

 

Författare: Burkitt, KH., Sinkowitz-Cochran, RL., Obrosky, DS., Cuerdon, T., Miller, LJ., Jain, 

R., Jernigan, JA., & Fine, MJ. 

Titel: Survey of employee knowledge and attitudes before and after a multicenter Veterans' 

Administration quality improvement initiative to reduce nosocomial methicillin-

resistant Staphylococcus aureus infections. 

Land: USA 

Årtal: 2010 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Prolem: Trots riktlinjer om förebyggande metoder för att minska vårdrelaterade infektioner på 

sjukhus, så är följsamheten till dessa riktlinjer fortfarande låga. Utan effektiva 

förebyggande strategier så förväntas insjuknandet, dödligheten och kostnaden för 

MRSA öka.  

Syfte: I denna studie bedöms effekten av det förebyggande arbetet med att förändra 

vårdpersonalens kunskaper, attityder och praxis gällande MRSA.   

Metod: Prospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie. Två tvärsnittsundersökningar med enkät och 

en uppföljande enkätundersökning. Enkäterna delades upp på medicinsk, kirurgisk 

eller intensivvårds enhet. 

Resultat: Andelen som svarande att MRSA var ett problem på deras arbetsplats ökade under 

studiens gång från 56% till 65%. Studiedeltagarna rapporterade  en ökad trygghet i 

att våga påminna varandra i personalgruppen om att följa korrekt handhygien. 

Upplevelsen av hinder för att följa korrekt handhygien minskade under studien.     

 

 



 

Författare: Dealey, C., Moss, H., Marshall, J., & Elcoat, DC. 

Titel: Auditing the impact of implementing the Modern Matron role in an acute teaching 

trust. 

Land: England 

Årtal: 2007 

Tidskrift: Journal of Nursing Management 

Problem: För att motverka vårdrelaterade infektioner finns det ett behov av ökat ledarskap 

inom vården. 

Syfte: Att utbilda 20 sjuksköterskor om ledarskap. Dessa sjuksköterskor placeras sedan ut 

på vårdavdelningar, efter 12 månader granskas effekterna av deras ledarskap bland 

övrig vårdpersonal. 

Metod: Kvantitativ metod med enkäter. Två olika enkäter delades ut. Den ena till de 20 

sjuksköterskorna, den andra enkäten till resterade vårdpersonal. 

Resultat: Sjuksköterskorna som placerades ut var nöjda med deras roll som ledare. De 

upplevde att deras ledande roll var givande. Många förbättringar uppstod, 

överföringen av MRSA minskade, även klagomålen blev färre och felhantering av 

medicin förbättrades. Denna studie var framgångsrik och gjorde förbättringar i 

patientvården. 

 

Författare: Gaspard, P., Eschbach, E., Gunther, D., Gavet, S., Bertrand, X., & Talon, D. 

Titel: Meticillin-resistant Staphylococcus aureus contamination of healthcare workers' 

uniforms in long-term care facilities. 

Land: Frankrike 

Årtal: 2009 

Tidskrift: Journal of Hospital Infection 

Problem: Vårdpersonals arbetskläder och dess fickor visade på en hög nivå av kontaminering 

av MRSA. 

Syfte: Att belysa den fortsatta betydelsen av god handhygien eftersom vårdpersonal har 

frekvent kontakt med sina arbetskläder och kunde potentiellt förorena händerna 

innan patientkontakt. 

Metod: Deskriptiv studie med kvantitativ ansats. Över 500 prover togs ifrån sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal arbetskläder. 



 

Resultat: När sjuksköterskor och medarbetare visade följsamhet till bärande av 

skyddsförkläde visade det sig att kontamineringsnivåerna av MRSA var låga. Det 

låga resultatet erhölls endast när alla visade följsamhet till skyddsförkläde. 

 

Författare: Hill, J., Hogan, T., Cameron, K., Guihan, M., Goldstein, B., Evans, M., & Evans, C. 

Titel: Perceptions of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and hand hygiene 

provider training and patient education: Results of a mixed method study of health 

care providers in Department of Veterans Affairs spinal cord injury and disorder 

units.  

Land: USA 

Årtal: 2014 

Tidskrift: American Journal of Infection Control  

Problem: Kolonisering av MRSA och vårdrelaterade infektioner är vanligt förekommande i 

USA. Förebyggande strategier är nödvändigt för att bekämpa sjukdom, dödlighet och 

höga kostnader i samband med MRSA.   

Syfte: Studiens syfte är att bedöma vårdpersonalens uppfattningar om deras utbildning som 

de fått om MRSA och den utbildning som de tillhandahåller sina patienterna. 

Metod: Mixad metod av kvantitativ och kvalitativ data. Enkäter och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes.  

Resultat: Trots att sjuksköterskor besatt god kunskap om MRSA, så tyckte få sjuksköterskor 

att deras utbildning till patienter och anhöriga var bra. Vårdpersonal som uppfattade 

att de hade en god kunskap om handhygien, var mer benägna att tycka att de gav 

patienterna och anhöriga god information. Det råder en betydande skillnad mellan 

sjuksköterskor i hur ofta och hur väl de informerar sina patienter och anhöriga.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare:  Lacey, S., Flaxman, D., Scales, J., &Wilson, A. 

Titel: The usefulness of masks in preventing transient carriage of epidemic methicillin-

resistant Staphylococcus aureus by healthcare workers. 

Land: England 

Årtal: 2001 

Tidskrift: Journal of Hospital Infection 

Problem: Antalet fall med koloniserade och infekterade MRSA patienter fortsätter att öka. 

Kunskapen är otillräcklig gällande vilket sätt sjukvården skall bedriva vård för att 

förhindra spridningen av MRSA.   

Syfte: Att bedöma om användning av munskydd kan minska risken för sjuksköterskor att 

bli tillfälliga bärare av MRSA vid vård av infekterade patienter. 

Metod: Experimentell randomiserad kontrollerad studie, kvantitativ design. Studien pågick 

under två månader och bestod i två faser. I första fasen användes inte munskydd vid 

vård av infekterad patient. I andra fasen användes munskydd. I samtliga faser 

screenades sjuksköterskorna för att se om det var bärare av MRSA innan och efter 

vård av patient. 

Resultat: Studien visar på att användandet av munskydd signifikant minskade bärarskap av 

MRSA i näsa, hals och på händer. Sjuksköterskor som arbetade med infekterade 

patienter kan förhindra kolonisation och därmed kan munskydd vara en del i det 

förebyggande arbetet mot spridningen av MRSA.  

 

Författare: Morrow, E., Griffiths, P., Rao, G., & Flaxman, D. 

Titel: “Somebody else’s problem?” Staff perceptions of the sources and control of 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus. 

Land: England 

Årtal: 2011 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Problem: Vårdpersonal är inte benägna till att se sin egna roll i det förbyggande arbetet mot 

MRSA. Den låga följsamheten till förebyggande åtgärder beror antingen på 

bristande kunskap eller negativ attityd. 

Syfte: Att undersöka vårdpersonal på individnivå om varför de har låg följsamhet till 

hygienrutiner.  

Metod: Mixad metod. Enskilda enkäter delades ut till vårdpersonal som arbetade på olika 



 

sjukhus och vårdhem. Även fokusgrupper skapades för att intervjua deltagarna och 

utforska deras uppfattningar och kunskaper angående MRSA. 

Resultat: Deltagarna i studien överskattade sitt egna utövande för att förhindra spridningen av 

MRSA. De olika fokusgrupperna hade negativa attityder och anklagade de olika 

grupperna att vara orsaken till den ökade spridningen av MRSA. Sjuksköterskor är i 

behov av mera information om vårdrelaterade infektioner, så att deras 

missuppfattningar, beteende och utövande av vård kan ändras.  

 

Författare: 

 

Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, AP., Walbridge, AN., Payne, GC., & 

Cornaby, AJ.  

Titel: 

 

Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 

Land: England 

Årtal: 2001  

Tidskrift: Journal of Hospital Infection  

Problem: 

 

Kostnadsbesparingar har bidragit till att städning på sjukhus har minskat. Det har 

föranlett att många sjukhus är oacceptabelt smutsiga.  Dock finns det för lite 

forskning på att en dammig miljö kan vara hälsofarlig. Trots tillämpning av 

förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner så smittades patienter av 

MRSA.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa att sjukhushygienen är viktigt.     

Metod: 

 

Kvantitativ studie med fall – kontrollstudie.  

Studien bestod av att samla in observations och mikrobiologisk information från 

patienter och från miljön i en allmän kirurgisk vårdavdelning.   

Resultat: Studien visar på en stark nedgång av utbrott av MRSA efter införandet av åtgärder 

för att förbättra vårdmiljön. 

 

 

 

 

 



 

Författare: Ritchie, L. 

Titel: Evaluation of a patient-held record for Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus 

(MRSA). 

Land: Skottland 

Årtal: 2007 

Tidskrift: Journal of Infection Prevention 

Problem: För att kunna förhindra spridningen av MRSA så måste kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter förbättras. 

Syfte: Att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter, detta ska ske via 

en patientburen journal som innehåller information om patientens tillstånd samt 

allmän information om MRSA. Den patientburna journalen ska bidra till ökad 

kunskap och bättre följsamhet till förebyggande åtgärder hos både sjuksköterska och 

patient.   

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor. 30 st patienter som var infekterade 

av MRSA fick under en sexmånaders period bära med sig en patientburen journal. 

Dessa skulle visas upp vid samband av vård. När sex månader hade passerat 

skickades ett semistrukturerat frågeformulär ut till patienterna, samma formulär 

skickades ut till de sjuksköterskor som varit involverade i patienternas vård.  

Resultat: Den handburna patientjournalen var väl bemött av både sjuksköterskor och patienter, 

de upplevde att kommunikationen förbättrades sinsemellan. Journalen kan ses som 

ett redskap för att öka följsamheten av hygienrutiner hos både patient och 

sjuksköterskor. Den kan även förbättra kommunikationen och samarbetet mellan 

olika vårdenheter.  

 

Författare: Seibert, D., Speroni, K., Oh, K M., DeVoe, M., & Jacobsen, K. 

Titel: Knowledge, perceptions, and practices of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

transmission prevention among health care workers in acute-care settings. 

Land: USA 

Årtal: 2014 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Problem: MRSA är ett växande problem inom sjukvården och orsakar förlängda vårdtider, dyra 

behandlingar och ökad dödlighet. Följsamheten till hygienrutiner hos vårdpersonal 

visar sig vara för låga. Om vårdpersonal inte visar följsamhet till rekommenderade 

riktlinjer av hygienrutiner kan de vara orsaken till att MRSA sprids mellan 



 

patienterna. 

Syfte: Är att utvärdera kunskaper, uppfattningar och praxis i samband med MRSA bland 

personer som utövar vård. Att förstå dessa faktorer kan bidra till att finna en lösning 

för att minska spridningen av MRSA inom sjukvård.  

Metod: En kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. Frågeformulär delades ut till 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och städpersonal, totalt var de 

276 deltagare. Dessutom genomfördes kvalitativ forskning. Hemliga observationer 

utfördes på olika vårdavdelningar. Observatörer placerades ut för att dokumentera om 

vårdpersonals följsamhet till handhygien var korrekt eller inte.  

Resultat: Majoriteten av deltagarna visade sig ha bristande kunskap om MRSA. Deltagarna var 

starkt överens om att handskar, skyddsförkläde och en god handhygien var centrala 

åtgärder för att förhindra spridningen av MRSA. Trots medvetenheten hos deltagarna 

visade studien på låg följsamhet till hygienrutiner. Vårdpersonal har en tendens till att 

överskatta hur de själva tillämpar sina förebyggande kunskaper i det dagliga arbetet. 

Det är viktigt att minska hindren för följsamhet till hygienrutiner och öka kunskapen 

hos vårdpersonal, detta kan vara förebyggande för att motverka spridningen av 

MRSA.   

 

Författare: Seibert, D., Gabel Speroni, K., Kyeung, M O., DeVoe, M., & Jacobsen, K. 

Titel: Preventing transmission of MRSA: A qualitative study of health care worker’s 

attitudes and suggestions. 

Land: USA 

Årtal: 2014 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Problem: Det finns endast ett fåtal kvalitativa forskningsstudier gjorda som utvärderar 

vårdpersonalens attityder och uppfattningar om hinder till att visa följsamhet till 

handhygiensrutiner och försiktighetsåtgärder vid patientkontakt.   

Syfte: Att undersöka vårdpersonalens attityder och uppfattningar om MRSA. Om de har 

kunskap om hur de ska arbeta förebyggande mot vårdrelaterade infektioner.  

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna fick svara på 4 

frågor, tog cirka 30 minuter. Majoriteten av deltagarna var sjuksköterskor. Frågorna 

utforskade uppfattningar om MRSA och utmaningar som kan uppstå för att minska 

överföring av smitta. 

Resultat: Kvalitativa studier ger en djupare insikt i vårdpersonals uppfattningar om 

förebyggande arbete av MRSA. Deltagarna i studien hade generellt positiva 

attityder om deras förmåga och vilja att vidta åtgärder för att minska överföringen 



 

av MRSA. De kände ett ansvar för patienten, vilket fungerade som en motivation 

för att visa följsamhet till förebyggande åtgärder. 

 

Författare: Sinkowitz-Cochran, R., Burkitt, K., Cuerdon, T., Harrison, C., Gao, S., Obrosky, S., 

Jain, R., Fine, M., & Jernigan, J. 

Titel: The associations between organizational culture and knowledge, attitudes, and 

practices in a multicenter Veterans Affairs quality improvement initiative to prevent 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

Land: USA 

Årtal: 2012 

Tidskrift: American Journal of Infection Control 

Problem: Tidigare forskning visar på att organisationskultur, kunskap, attityder och praxis för 

sjukvårdspersonal, är alla viktiga delar för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 

Dock har det ägnats begränsad uppmärksamhet på relationerna mellan dessa faktorer.   

Syfte: Att undersöka sambanden mellan organisationskultur och MRSA med avseende på 

kunskaper, attityder och praxis hos vårdpersonal. 

Metod: Prospektiv tvärsnittsstudie, kvantitativ ansats med frågeformulär. Två 

tvärsnittsundersökningar gjordes, en i oktober 2006 och en juli 2007.   

Resultat: Högre kunskap om MRSA ledde till ett högre personalengagemang. Sjuksköterskor 

visade sig ha betydligt högre nivå av engagemang än övrig vårdpersonal. Högre 

personalengagemang och ett starkt förtroende för ledarskapet var starkt kopplat till en 

bättre följsamhet av hygienrutiner. Även lägre nivåer av stress bidrog till ökad 

följsamhet. Sjuksköterskor framhöll större brister i ledarskapet än vad de annan 

vårdpersonal gjorde. Vårdpersonal som kände sig engagerade och hade en bra ledare 

som stöttade dem var mer benägna att ha bättre metoder för att arbeta förebyggande 

mot MRSA.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare: Wolf, R., Lewis, D., Cochran, R., & Richards, C.  

Titel: Nursing Staff Perceptions of Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus and 

Infection Control in a Long-Term Care Facility 

Land: USA 

Årtal: 2008 

Tidskrift: Journal of the American Medical Directors Association 

Problem: Trots tydliga riktlinjer om följsamhet till handhygien samt noggrann kontroll av 

smittspridning är MRSA ett problem inom vården. Vårdpersonal utgör en av 

orsakerna till att överföringen av MRSA sker mellan patienterna, antingen som 

tillfällig eller konstant bärare av MRSA.    

Syfte: Att bedöma vårdpersonalens uppfattningar angående MRSA. Vilka resurser finns för 

att utöva ett bra förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner och vad hindrar 

sjuksköterskorna att tillämpa dessa?   

Metod: Mixad metod. Kvantitativ: Frågeformulär delades ut till samtliga deltagare. 

Kvalitativ: Sedan skapades sex fokusgrupper med samtliga deltagare, i dessa skulle 

frågeformuläret diskuteras.  

Resultat: Bristande information och kommunikation mellan vårdpersonal var de primära 

orsakerna till att det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner blev 

bristfälligt. En annan orsak var också brist på utrustning. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal efterfrågade mer utbildning om MRSA och hur de ska arbeta 

förebyggande. 

 

 

 

 


