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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus är en bakterie som är resistent mot flera sorters 

antibiotika samtidigt, även kallat multiresistenta. Meticillinresistenta Staphylococcus 

Aureus smittar på olika sätt; genom direkt kontaktsmitta, indirekt kontaktsmitta samt via 

livsmedel. Det ingår i sjuksköterskans professionella ansvar att arbeta mot en säker vård 

genom att förebygga sjukdom och med denna studie identifieras preventiva åtgärder 

sjuksköterskor kan genomföra för att begränsa vidare spridning av Meticillinresistenta 

Staphylococcus Aureus. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva preventiva åtgärder som sjuksköterskor kan genomföra för att 

begränsa smittspridning av Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus och därmed främja 

säker vård. 

 

Metod  
 

Metoden var litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cumulative 

index to nursing and allied health litterature och PubMed. Totalt inkluderades 18 artiklar 

som presenterades i en integrerad innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom huvudtemat preventiva åtgärder för att begränsa smittspridning av 

Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus. Ur detta kunde underteman urskiljas vilka 

visade att korrekt handhygien, användande av handskar och engångsförkläden samt 

adekvat utbildning var effektiva preventiva åtgärder.  

 

Slutsats 
 

Slutsatsen blev att ökad följsamhet till hygienrutiner, samt mer omfattande utbildning i 

vårdhygien, ledde till minskad incidens av Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus. 

Även utbildning rörande följsamhet till samt rätt utförande av handhygien är en effektiv 

preventiv åtgärd.  
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INLEDNING  

I diskursen rörande Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) och vårdhygien 

finns inget världsomfattande samförstånd angående hur bakterien bör bekämpas, förutom 

konsensus kring betydelsen av att tillämpa hygienrutiner. Världen över tas ständigt nya 

riktlinjer fram, vilka bland annat är lämpade efter varje enskilt lands sjukvårdsfinanser 

samt prevalens av MRSA. Sverige är ett av de länder där isolering av patienten, 

smittspårning, uppföljning av smittade patienter samt omfattande screeningsverksamhet 

fortfarande är handlingar av vikt på grund av att MRSA har fortsatt låg prevalens. Dessa 

handlingar är inte, på grund av högre prevalens, applicerbara i många delar av världen 

(Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskans professionella ansvar omfattar enligt International 

Council of Nurses (ICN), bland annat, att förebygga sjukdom vilket är ett steg mot att 

arbeta mer patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Denna litteraturöversikt 

ämnar därför utforska de preventiva åtgärder som begränsar smittspridning av MRSA. 

Denna litteraturöversikt ämnar även förhålla sig till begreppet basala hygienrutiner enbart i 

de fall Sveriges sjukvård åsyftas, i andra fall kommer benämningen hygienrutiner 

användas.  

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profesionella ansvar 

Sjuksköterskans professionella ansvar vilar enligt ICN etiska kod på fyra hörnstenar; att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskor 

ansvarar även för att kontinuerligt upprätthålla sin kompetens samt ansvarar för att vård 

bedrivs patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). I det professionella ansvaret 

inkluderas således ett ansvar för det egna agerandet men även ett ansvar gentemot andra 

människor (Sandman & Kjellström, 2013). Sjuksköterskor har sex kärnkompetenser enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) som bidrar till ökad säkerhet samt kvalitet på vården. 

Dessa sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i 

team, evidensbaserad vård samt förbättringskunskap. Genom att applicera dessa 

kärnkompetenser i vårdandet uppfylls det professionella ansvaret, bland annat att främja 

hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Genom att 

sjuksköterskor har en bred kompetens, både erfarenhetsbaserad samt evidensbaserad ökar 

omvårdnadens kvalitet och patienten får en säkrare vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014b).  

 

Sjuksköterskors omvårdnadsarbete ska genomsyras av nyckelbegreppen professionellt 

förhållningssätt, värdebaserad vård samt evidensbaserad omvårdnad (Edberg & Wijk, 

2014). Omvårdnad och behandling bör således utgå från vetenskaplig forskning samt 

beprövad erfarenhet oberoende av vilket professionellt perspektiv som nyttjas (Ehrenberg 

& Wallin, 2014). Att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt innebär att rätta sig 

efter bästa befintliga forskningsunderlag i sitt omvårdnadsarbete. Att arbeta utifrån 

beprövad erfarenhet innebär att tillämpa erfarenhetskunskap som visat sig vara lämplig 

(Edberg & Wijk, 2014). Det ingår även i sjuksköterskans professionella ansvar att basera 

sin omvårdnad på forskningsresultat för att bidra till tillväxt inom området omvårdnad 

(Strandberg, 2011). Humphreys, Grundmann, Skov, Lucet och Cauda (2009) menar att 

framgången i förebyggandet samt kontrollerandet av MRSA är beroende av 

sjuksköterskors professionalism. 
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På svenska sjukhus är vårdrelaterade infektioner (VRI) den vanligaste vårdskadan. VRI är 

ett paraplybegrepp som inkluderar samtliga infektioner som erhålls i vårdmiljö, bland 

annat MRSA. Både internationellt och nationellt betraktas arbetet med att förhindra och 

minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner som en av de fundamentala pelarna 

inom patientsäkerhet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Att förebygga sjukdom samt lindra 

lidande genom att följa riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder är att värna om 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2011), det vill säga skydda patienten från vårdskador 

vilket därmed bidrar till säkrare vård (Socialstyrelsen, 2012b). Detta regleras även i 

patientlagen (SFS, 2014:821) som fastslår att patienten har rätt att bli informerad om 

metoder hen kan ta till sig för att förebygga vårdskada. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

” Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet” (Patientlagen, SFS, 2014:821, kap. 1, 1 §).  

 

En av sjuksköterskors sex kärnkompetenser är, som ovan nämnt, personcentrerad 

omvårdnad, vilket även patientlagen speciellt värnar om (SFS, 2014:821; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Att vård är personcentrerad innebär att vården ser till hela 

patienten, att patientens fysiska behov tas i beaktning i lika stor utsträckning som de 

psykiska eller exempelvis andliga. För att kunna bedriva en personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskor se till hela personen, inte till sjukdomen eller dess symtom, då människor 

inte är sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) (2013) ska vården när det är möjligt planeras och 

utföras i samförstånd med patienten. Patienter har exempelvis enligt patientlagen (SFS, 

2014:821) rätt att få informerade om preventiva åtgärder hen kan ta till sig för att 

förebygga vårdskada. Personcentrerad vård kan således öka patientens känsla av 

delaktighet samt självbestämmande samtidigt som den ökar omvårdnadens kvalitet och 

höjer nivån av patientsäkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).  

 

Säker vård 

Säker vård är ytterligare en kärnkompetens för sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan 

praktisera säker vård genom, bland annat, kunskap gällande de risker som finns inom 

vården, samt genom att arbeta för att minimera dessa (Svensk sjuksköterskeförening 2015; 

Svensk sjuksköterskeförening 2016b). Samtliga sex av sjuksköterskors kärnkompetenser är 

beroende av varandra samt av vikt för att bedriva god och säker vård. Genom ett etiskt 

förhållningssätt, interprofessionellt samarbete samt genom god yrkeskunskap kan 

vårdskador förebyggas, vilket resulterar i en säkrare vård samt med detta högre 

patientsäkerhet (Svensk sjuksköterskeförening 2016b). Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) beskriver en vårdskada som något vilket hade kunnat undvikas om lämpliga 

åtgärder vidtagits vid mötet med vården. En vårdskada kan således innefatta både 

kroppslig eller psykisk skada, upplevt lidande, sjukdom eller dödsfall. ”Personal som 

arbetar inom hälso- och sjukvård är ansvarig för att arbeta enligt patientsäkerhetslagen och 

följa de regelverk och föreskrifter som styr hur vården ska ges, bland annat hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), tandvårdslagen (SOFS 1985:125) och socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453)” (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b, s. 9).  
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Seibert, Speroni, Oh, DeVoe och Jacobsen (2014b) påvisade att det fanns en direkt 

korrelation mellan hur många timmar sjuksköterskor hade bemannat en avdelning och hur 

många patienter som insjuknade i nosokomiala infektioner, det vill säga infektioner som 

erhållits på sjukhus, exempelvis MRSA. Brist på sjuksköterskor på vårdavdelning kan 

således leda till en ökning av vårdrelaterade skador och en mindre säker vård. Enligt 

Socialstyrelsen (2012a) kan vårdpersonal praktisera säker vård genom att arbeta preventivt 

mot uppkomst av vårdskador.  

 

Säker vård samt patientsäkerhet är ständigt aktuella frågor inom hälso- och sjukvården. 

Begreppet patientsäkerhet associeras allt mer med säkra rutiner och system för att undvika 

handlingar eller misstag som påverkar patienten negativt (Ödegård, 2013). Denna 

litteraturöversikt ämnar förhålla sig till definitionen av patientsäkerhet i 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), ”med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada” 

(Socialstyrelsen, 2016, sid. 8).  

 

Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus 

MRSA är en bakterie som ursprungligen var resistent mot en typ av penicillin, vilket 

möjliggjorde behandling med andra stammar av antibiotika. MRSA-stammar plockar 

kontinuerligt upp nya sorters resistensgener och muterar, vilket resulterat i att de nu är 

resistenta mot fler sorters antibiotika samtidigt, de är så kallat multiresistenta, vilket 

avsevärt försvårar behandling (Lindahl & Skyman, 2014). MRSA-bakterier kan påfinnas i 

sår, blod, sputum samt urin och kan efter kontakt påträffas i mer än två timmar på händer 

och flera månader på olika ytor på vårdinrättning, exempelvis golv, möbler eller instrument 

om desinfektionsmedel inte används (Byrne, Hazlerigg, Khan & Smitham, 2011).  

 

Antibiotika 

Antibiotika är ett samlingsnamn för de antimikrobiella läkemedel som cirka en tredjedel av 

alla patienter på svenska sjukhus behandlas med (Melhus, 2010). Läkemedel som hamnar 

under samlingsnamnet antibiotika är antivirala, antifungala, antibakteriella och 

antiparasitära, det vill säga läkemedel som uppvisar toxicitet mot mikroorganismer. En 

gemensam nämnare för läkemedlen är att de är så kallat selektivt toxiska, det vill säga 

angripande på bakterier utan att vara avsevärt skadliga mot mänskliga celler (Amyes, 

2013).  

 

Antibiotikans upptäckt har varit oumbärlig för sjukvården, sjukdomar som tidigare 

klassificerats som dödliga är idag relativt lättbehandlade. Antibiotika används nu 

lättvindigt, det vill säga även till infektioner där användning av antibiotika inte alltid är 

indicerad. Bland annat detta har resulterat i att vi ser en ökning av antibiotikaresistenta 

bakterier och alla svårigheter som tillkommer (Melhus, 2010). 

 

Antibiotikaresistenta bakterier  

Att bakterier blir resistenta mot ett ämne, till exempel antibiotika, innebär att de blir tåliga 

emot det. En bakterie som är antibiotikaresistent överlever således att utsättas för 

antibiotikabehandling och patienten som fått läkemedlet fortsätter att vara infekterad 

(Andersson, 2012). Bakterier är intelligenta och kan använda många olika sätt att förändra 

sin tålighet, sin resistens, mot olika ämnen. De kan till exempel förändra sina arvsanlag, så 

kallat mutera, eller transformera, det vill säga hämta ett utomstående DNA från 

omgivningen och använda detta i den egna kromosomen för att förändra sina egenskaper.  
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Båda dessa förändringar är exempel på skeenden som kan leda till att bakterien blir 

antibiotikaresistent. Sverige är ett land vilket vid jämförelse med andra europeiska länder 

är relativt skonat från resistenta bakterier, de existerar dock i viss utsträckning och den 

oftast förekommande är MRSA (Melhus, 2010).  

 

Smittspridning 

MRSA kan smitta på många olika sätt; genom direkt kontaktsmitta, alltså från en 

människas hud direkt till en annan, indirekt kontaktsmitta, exempelvis genom en 

vårdpersonals händer eller kläder när hen går mellan två patienter utan att följa 

hygienrutiner men även livsmedel (Andersson, 2012). År 2004 trädde en ny smittskyddslag 

(SFS, 2004:168) i kraft vilken har kompletterats med en smittskyddsförordning (SFS, 

2004:255). Smittskyddslagen inkluderar numer preventiva smittskyddsinsatser och syftar 

enbart till människan, andra lagar riktas mot djur och livsmedel. De som ansvarat för 

dokumentation av åtgärder rörande smittskydd är landstinget i samråd med sakkunnig 

smittskyddsläkare. Flertalet lagar tar upp vilket förhållningssätt till MRSA sjukvården bör 

applicera för att minska smittspridningen (Melhus, 2010). 

 

I smittskyddslagen (SFS, 2004:168) står att MRSA är klassificerad som en allmänfarlig 

sjukdom och i 1 kap. 3 § beskrivs allmänfarliga sjukdomar som tillstånd vilka kan vara 

livshotande, medföra ett långvarigt sjukdomsförlopp, svår plåga eller leda till andra 

allvarliga följder. Gemensamt för dessa sjukdomar är även möjligheter att begränsa 

smittspridning genom insatser från sjuksköterskor och annan vårdpersonal (SFS, 

2014:168). År 2000 blev MRSA en anmälningspliktig sjukdom och nu är den även belagd 

med smittspårningsplikt (Melhus, 2010).  

 

På vårdinrättning i Sverige är kontaktsmitta den vanligaste orsaken till spridning av 

infektioner, specifikt indirekt kontaktsmitta. Händer på vårdpersonal som inte följt 

hygienrutiner, men även genom instrument som blivit kontaminerade och sedan använts 

vid en annan patient är exempel på indirekt kontaktsmitta (Andersson, 2012). 

Sassmannshausen et al. (2016) påvisade i sin studie rörande prevalens av, och riskfaktorer 

till MRSA att sjuksköterskor oftare påvisar MRSA än läkare på sina händer och/eller 

arbetsdräkt. Arbetsmiljölagens (SFS, 1977:1160) strävan är att skydda vårdpersonal från 

ohälsa och/eller olycksfall, exempelvis smitta. Arbetsgivaren bör därför ständigt bedöma 

smittriskerna samt se till att vårdpersonalen är uppdaterad gällande information samt har 

nog kunskap för att undvika risker i arbetet, exempelvis gällande begränsandet av 

spridning av MRSA (SFS, 1977:1160).  

 

Prevention 

Att i förväg påvisa riskfaktorer som patienter har eller har utsatts för samt implementera 

förebyggande åtgärder är att arbeta preventivt (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 

Preventiva åtgärder delas ofta upp i tre nivåer: primär, sekundär och tertiär prevention, 

vilka är olika nivåer av förebyggande arbete. Att identifiera riskfaktorer eller riskgrupper 

innan sjukdom, ohälsa eller smitta uppstått är att arbeta med primärprevention (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2014). 
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Vårdhygien  

”Att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete 

är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla 

former av vård och omvårdnad” (Socialstyrelsen, 2016, s. 1). Att det är av vikt att följa 

hygienrutiner råder det sällan tvivel om, det är en av hälso- och sjukvårdens uppgifter med 

det särskilda syftet att minska VRI (Socialstyrelsen, 2006), vilket även får stöd i citatet 

ovan. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763) ställer även krav på hur hälso- 

och sjukvården ska bedrivas för att en god vård ska uppfyllas, bland annat att vården ska 

vara av god hygienisk kvalitet samt se till patientens behov av säkerhet i 

vårdmötet. Vårdhygien är ett ständigt aktuellt debattämne som endast blir mer och mer 

påtagligt eftersom Sveriges resistensproblematik, med MRSA i täten, endast ter sig bli mer 

omfattande för varje år. Vårdhygien är även av vikt för patientsäkerheten, de åtgärder som 

tillämpas för att följa korrekta hygienrutiner är de som leder till så oansenlig smittspridning 

av VRI som möjligt (Melhus, 2010).   

 

I en europeisk studie av Hansen et al. (2010) påvisas samband mellan 

enkelrumsanvändning samt användandet av handsprit efter handtvätt och låg prevalens av 

MRSA. Sverige, ett land med låg prevalens av MRSA, har visat på hög följsamhet rörande 

isolering av smittade patienter samt tillgång till handdesinfektion vid patientsängen, två av 

de preventiva åtgärder som diskuterats i studien. Guzek, Rybicki, Tomaszewski, 

Korzeniewski, Mackiewicz och Wódka (2015) menar även på att handsprit innehar en 

avgörande roll i begränsandet av antalet bakterier på vårdpersonalens hud. 

 

Hygienrutiner  

All vårdpersonal ska applicera basala hygienrutiner vid vård, behandling, undersökning 

eller vid annan direktkontakt med patienten. Målet med basala hygienrutiner är att hindra 

överföring av smitta (Rensfeldt & Svensson, 2016). Detta stödjs även av Schultz (2010) 

samt Rongpharpi, Hazarika och Kalita (2013) som samtliga menar att adekvat handhygien 

kan minska förekomsten av MRSA.  

 

Enligt 5§, i SOSFS 2015:10 bör ärmarna på arbetsklädsel på vårdavdelningen sluta ovan 

armbågen, klädseln bytas efter varje pass eller vid behov och plastförkläde eller 

skyddsrock ska användas i de fall när risk för att kläderna kommer i kontakt med 

kroppsvätskor föreligger.  Klockor, smycken, förband eller liknande får ej finnas på händer 

eller underarmar samt att naglarna ska vara kortklippta. Händerna skall tvättas med tvål 

och vatten vid påbörjat arbetspass samt när det ser ut att vara, eller upplevs smutsiga. 

Därefter ska händerna desinfekteras, likaså innan och efter varje vårdmoment. Riskerar 

händerna komma i kontakt med kroppsvätskor ska skyddshandskar användas. Ovan 

nämnda utgör tillsammans korrekta basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Preventiva åtgärder 

Alla aktiviteter, behandlingar eller processer som görs till följd av en ställd 

omvårdnadsdiagnos är enligt Björvell och Thorell-Ekstrand (2014) definierat som en 

omvårdnadsåtgärd. Valet av omvårdnadsåtgärd regleras beroende på omvårdnadsdiagnosen 

och dess mål, olika omvårdnadsdiagnoser kräver olika omvårdnadsåtgärder. Insatser som 

genomförs i syfte att främja patientens säkerhet, välbefinnande och/eller tillfrisknande är 

således omvårdnadsåtgärder. Dessa involverar behandling, prevention och hälsofrämjande 

handlingar (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014).   
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Sjuksköterskors alla handlingar som har till syfte att förhindra ett utfall efter 

riskbedömning, till exempel hudskada eller spridning av smitta, är preventiva åtgärder. 

Begreppet preventiva åtgärder innefattar således alla aspekter i vårdmötet, från användning 

av basala hygienrutiner till praktiska punkter som exempelvis vändschema hos patienter 

med bedömd risk för trycksår (Lindholm, 2014). 

 

Det ingår i sjuksköterskors arbete att både praktisera, samt utbilda patienter i vikten av 

preventiva åtgärder, exempelvis hygienrutiner. Det är även sjuksköterskors ansvar som 

förespråkare för patienter att ställa kollegor, även från andra professioner, till svars för 

eventuella brister i deras preventiva arbete (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Även Noble 

(2009) samt Romero, Treston och O’Sullivan (2006) menar att information och utbildning 

av patienter samt deras närstående är av betydande vikt i sjuksköterskors preventiva arbete, 

för att begränsa smittspridning av MRSA. 

 

Problemformulering  

MRSA har ökat i Sverige de senaste åren och med den även problematiken kring den 

information rörande MRSA som når, alternativt inte når, samhället samt vårdavdelningar 

(Melhus, 2010). Det ingår i sjuksköterskans professionella ansvar att säkerställa att all 

omvårdnad bedrivs patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Således är arbetet 

med att förhindra och minska förekomsten av VRI till stor del sjuksköterskors, eftersom 

det är en av de fundamentala pelarna inom patientsäkerhet (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Patienter med MRSA påträffas mer frekvent på vårdavdelningar runt om i Sverige och det 

är av vikt att redogöra för de preventiva åtgärder sjuksköterskor kan genomföra för att 

begränsa spridning av bakterien (Melhus, 2010).  

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva preventiva åtgärder som sjuksköterskor kan genomföra för att 

begränsa smittspridning av Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus och därmed främja 

säker vård. 

 

METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod eftersom avsikten med dessa enligt Dahlborg 

Lyckhage (2012) är att utveckla samt fördjupa kunskaper med hjälp av befintliga texter. 

Enligt Axelsson (2012) kan det inom hälso- och sjukvårdsområdet vara till gagn att skriva 

en litteraturöversikt eftersom både kvalitativ och kvantitativ forskning har möjlighet att 

inkluderas. Detta avspeglar i större mån verkligheten när det valda problemet har möjlighet 

att presenteras så mångfacetterat som det är. Forsberg och Wengström (2015) menar att 

litteraturstudier strävar efter att sammanställa kritiskt granskad litteratur inom ett valt 

område och då denna studie strävade efter att beskriva och förklara omvårdnadsforskning 

har den en kvalitativ ansats. 
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Urval 

Urvalskriterier 

De valda inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien 

var att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskaplig tidskrift samt att hela artikeln 

skulle finnas tillgänglig genom Cumulative index to nursing and allied health litterature 

(CINAHL) eller PubMed. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan åren 2007 och 

2017 eftersom studien ämnar beskriva vad sjuksköterskor kan genomföra i dagsläget, 

således borde de vila på aktuell forskning i enighet med Forsberg och Wengström (2015). 

De inkluderade artiklarna skulle även vara peer-reviewed, kontrollästa av två eller tre 

sakkunniga inom området, Polit och Beck (2012) menar att detta är en kvalitetskontroll och 

säkerställer att forskningen är tillförlitlig.  

 

Datainsamling  

Karlsson (2012) menar att informationssökning är ett av de första stegen i processen att 

skriva uppsats. Datainsamlingen till denna litteraturstudie utfördes under januari samt 

februari år 2017 och skedde genom primärkällor i form av vetenskapliga artiklar. 

Artikelsökningarna skedde i CINAHL samt PubMed (tabell 1) vilka är databaser för 

vetenskapliga artiklar med inriktning på området omvårdnad (Karlsson, 2012).  

 

Databassökning  

I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH). De MeSH-termer som användes 

var ”hygiene”, ”prevention”, ”nurses” samt ”transmission”. I CINAHL användes det 

liknande systemet CINAHL Headings med samma termer, dock inkluderades även 

termerna ”nursing”, ”gloves” samt ”intervention”. Dessa termer var till hjälp eftersom 

sökmotorerna är uppbyggda genom att varje sökord har underrubriker med relaterade ord 

som de automatiskt söker efter (Forsberg & Wengström, 2015). Fritextord som användes i 

sökningarna har varit ”MRSA” samt ”nursing interventions”. För att kombinera olika 

söktermer kan booleska sökoperatorer som ”AND”, ”OR” och ”NOT” användas (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sökorden och MeSH-termerna kombinerades i 

denna studie med den booleska sökoperatören ”AND” vilket enligt Willman et al. (2016) 

får resultaten att avgränsas till studier som endast inkluderar samtliga använda sökord.  

 

Sökningarna inleddes med en testsökning för att säkerställa att problemformuleringen var 

tillräckligt specifik i enighet med SBU (2014) samt för att ge oss en inblick i vilka sökord 

som tedde sig mest relevanta i relation till syftet. De initiala huvudsökningarna skedde med 

breda sökord för att utforska kvalitén på de artiklar som påträffades, därefter smalnades 

sökningarna av med de påträffade sökord som vi ansåg svara på syftet.  

 

Sökningarna i databaserna begränsades till att endast innefatta artiklar som är peer-

reviewed, det vill säga granskade av sakkunnig inom området, där det var möjligt. När 

begränsningen inte var möjligt att utföra i sökmotorn kontrollerades detta manuellt. Detta 

för att säkerställa att endast artiklar med hög vetenskaplig standard inkluderades i enighet 

med Polit och Beck (2012).  
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Tabell 1. Presentation av sökresultat i databaserna CINAHL och PubMed.  

 

Databas  

datum  

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar  
CINAHL  

2017-02-01 

 

Hygiene  AND 

MRSA 

46 8 4 3 

CINAHL 

2017-02-01 

 

Nurses AND 

MRSA 

50 13 9 2 

PubMed 

2017-02-01 

 

Nurses AND 

MRSA 

53 8 8 2 

PubMed 

2017-02-01 

Nurses AND 

MRSA AND 

Hygiene 

14 4 2 1 

CINAHL 

2017-02-03 

MRSA AND 

Nursing AND 

Prevention 

45 4 1 1 

PubMed 

2017-02-03 

MRSA AND 

Nurses AND 

Prevention 

24 8 3 1 

CINAHL 

2017-02-03 

MRSA AND 

Prevention 

AND Hygiene 

26 4 2 1 

CINAHL 

2017-02-03 

 

MRSA AND 

Gloves 

9 5 3 2 

PubMed 

2017-02-06 

Hygiene AND 

Transmission 

AND MRSA 

96 8 3 1 

PubMed 

2017-02-08 

MRSA AND 

Nursing 

intervention 

9 4 2 1 

TOTALT 372 66 37 15 

 

Manuell sökning  

Manuell sökning tillämpades även genom sökning i referenslitteratur till de artiklar som 

inkluderats i studien. Genom en manuell sökning fås en överblick över det valda området 

(Henricson, 2012). Efter manuell sökning inkluderades tre artiklar av Helder, Brug, 

Looman, van Goudoever, och Kornelisse (2010), Pedro, Soussa-Uva och Pin (2014) samt 

Robinson, Edgley och Morrell (2014).  

 

Databearbetning  

Artiklar valdes ut gemensamt utifrån titel samt gemensam genomgång av abstract, därefter 

lästes de i helhet individuellt. Samtliga inkluderade artiklar granskades gemensamt ur en 

kvalitets- och vetenskaplig synpunkt för att fastställa att det var av vetenskaplig kvalitet 

med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet (bilaga A) som utvecklats av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt William, Stolz och Bahtsevani (2011). Resultatet av granskningen redovisas i 

matris (bilaga B). Artikel publicerad utan godkännande av etisk kommitté eller utan 

redovisade etiska överväganden exkluderades tillsammans med artiklar publicerade på 

annat språk än svenska eller engelska eftersom dessa är de språk vi behärskar. Review-

artiklar har även exkluderats eftersom dessa studier liksom denna är litteraturstudier och 

således, enligt Axelsson (2012), sekundärkällor.   
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Dataanalys 

För att erhålla en överblick av de artiklar som analyserats sammanställdes de inkluderade 

studiernas resultat i en schematisk översikt. Dessa redovisades i matris (bilaga B) i enighet 

med Friberg (2012) som menar på att det är en effektiv metod i analysfasen. Gemensamma 

nämnare eftersöktes under den individuella analysen i form av de preventiva åtgärder som 

artiklarna behandlat. De som identifierades var handhygien, användning av handskar och 

engångsförkläden samt utbildning. Dessa gemensamma nämnare markerades och 

färgkodades i enighet med SBU (2014). Efter individuell genomgång diskuterades 

artiklarna gemensamt för att säkerställa enighet rörande resultaten, samt att de var 

relevanta för syftet. I de fall meningsskiljaktigheter uppstod analyserades den 

vetenskapliga artikeln omgående gemensamt, samt diskuterades, till konsensus nåddes. De 

artiklar som efter gemensam genomgång inte ansågs svara på syftet valdes bort. De 

markerade gemensamma nämnare som identifierats som relevanta för syftet under den 

schematiska översikten kom sedan att användas som underteman under 

resultatpresentationen i enighet med Forsberg och Wengström (2015). Även ett huvudtema 

med utgångspunkt i syftet samt kopplat till de identifierade undertemana framkom. 

Resultatdelen innehåller 18 artiklar vilka presenteras i en integrerad innehållsanalys. 

Axelsson (2012) menar att en integrerad innehållsanalys är en effektiv modell eftersom 

dessa når en djupare kvalitativ förståelse för fenomenet samt integrerar kvantitativa resultat 

vilket denna litteraturstudie ämnar göra.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Helgesson (2015) menar att förvanskning av forskning kan ske i flera steg, bland annat 

genom att redovisa resultat selektivt, exempelvis genom att utesluta forskning med oönskat 

utfall. Vi ämnade därför förhålla oss opartiska och minimera bias genom att presentera 

både fynd som stödjer syftet samt motsatsen om detta framkom. Vidare kom endast studier 

som redovisat etiska överväganden eller blivit bedömda samt godkända av etisk kommitté 

att inkluderas, detta för att öka det vetenskapliga värdet på studien, allt i enighet med 

Helgesson (2015). Eftersom forskningsetiska överväganden bör genomföras innan, såväl 

som genomgående, under skrivandet av en studie (Kjellström, 2012) ämnade vi fokusera 

på den forskningsetiska aspekten under hela arbetet. Detta genom att kontinuerligt 

reflektera runt studien samt det fakta som inkluderas (Helgesson, 2015). Vi ämnade 

reflektera runt fynden i artiklarna genom att diskutera samtliga artiklar gemensamt för att 

undvika oklarheter och missförstånd.  

 

RESULTAT 

Granskningen av de 18 inkluderade vetenskapliga artiklarna resulterade i en huvudrubrik, 

med utgångspunkt från syftet, samt tre underteman som presenteras i en integrerad 

innehållsanalys. Huvudrubriken som framkom var preventiva åtgärder för att begränsa 

smittspridning av MRSA. De tre underteman som presenterades blev handhygien och 

handsprit, handskar och engångsförkläden samt utbildning, vilka tillsammans svarar på 

syftet till litteraturöversikten.  
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Preventiva åtgärder för att begränsa smittspridning av MRSA 

Ökad följsamhet till hygienrutiner minskar MRSA prevalens (Chun et al., 2015; Edmonds 

et al., 2010; Helder et al., 2010 Kapil et al., 2015; Sopirala et al., 2014; Sun et al., 

2016). Genom att inte tillämpa hygienrutiner kan en ökad spridning av MRSA ske (Chun 

et al., 2015; Kapil et al., 2015; Sopirala et al., 2014; Sun et al., 2016), således visar 

resultatet att det föreligger risk för vårdskada som kunnat undvikas om lämpliga åtgärder 

utförts i vårdmötet. Följsamheten till handhygien, användningen av engångsförkläden samt 

handskar eller utbildning ligger således till grund för att begränsa smittspridning av MRSA 

(Bingham et al., 2016; Chun et al., 2015; Edmonds et al., 2010; Gerlich et al., 2015; Helder 

et al., 2010; Hess, et al., 2013; Kapil et al., 2015; Legrand et al., 2015; Lindberg et al., 

2014; Pedro et al., 2014; Robinson et al., 2014; Roghmann et al., 2015; Sanon & Watkins 

2012; Seibert et al., 2014a; Sopirala et al., 2014; Sun et al., 2016; Tajeddin et al., 2016; 

Williams et al., 2015). 

 

Handhygien och handsprit 

Bingham et al. (2016) påvisar att vårdpersonals händer kontamineras med minst en 

patogen bakterie vid nära en tredjedel av all patientkontakt. Även Kapil et al. (2015) menar 

på att vårdpersonal kan ha fler än 100 bakteriekolonier, bland andra MRSA, på sina händer 

under ett arbetspass innan applicering av handsprit. Däremot kan korrekt användning av 

handsprit, innehållande 62-80 procentig etanol, reducera mängden patogena bakterier 

nästan fullkomligt (Edmonds et al., 2010; Helder et al., 2010; Kapil et al., 2015). Produkter 

som inte innehöll denna mängd etanol uppvisade olika effektivitet, dock visade inget icke 

alkoholbaserat-preparat ett nära fullständigt reducerande av MRSA-stammar (Edmonds et 

al., 2010). 

 

Sun et al. (2016) visar i sin studie på en stark korrelation mellan nosokomial MRSA-

prevalens och vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner, detta påstående stödjs även av 

Chun et al. (2015), Helder et al. (2010), Kapil et al. (2015) samt Sopirala et al. (2014). 

Helder et al. (2010) påvisar att adekvat utförd handhygien av vårdpersonal är den mest 

effektiva metoden för att begränsa nosokomiala infektioner. Att inte vara följsam till 

hygienrutiner utan istället endast använda handskar vid patientkontakt ger inte samma 

prevention, utan detta ökar vårdpersonalens risker för MRSA-kolonisation (Bingham et al., 

2016). Majoriteten av inkluderade sjuksköterskor i en Amerikansk studie svarade i enkät 

att de alltid utförde handhygien före och efter patientkontakt. Vid observationen visade det 

sig att betydligt färre utförde handhygien före och efter patientkontakt (Seibert et al., 

2014a). En signifikant del av sjuksköterskekåren rapporterar en högre följsamhet till 

hygienrutiner än den observerade (Seibert et al., 2014a; Williams et al., 2015).  

 

Upptäckten av en korrelation mellan MRSA och hygienrutiner kan endast avläsas på 

mindre avgränsade områden, till exempel utvalda sjukhus eller avdelningar, inte länder 

eftersom det ej är möjligt att hävda att samtliga har samma följsamhet till hygienrutiner 

(Sun et al., 2016).  

 

Handskar och engångsförkläden 

En studie av Williams et al. (2015) visade att en stor del av all vårdpersonal endast 

använder handskar och engångsförkläden vid patienter med sedan tidigare kända smittor. 

En stor del av denna personal kontaminerar sina kläder i avsevärt större utsträckning än de 

som är följsamma till hygienrutiner.  



11 

  

Denna kontamination kunde märkbart reduceras genom att all personal använde sig av 

handskar och engångsförkläden vid samtlig patientkontakt då det var indicerat. En liknande 

studie utfördes av Tajeddin et al. (2016) där en avsevärd mängd odlingar tagits från 

vårdpersonals händer samt arbetsdräkter. Av dessa odlingar visade runt en tredjedel på 

kontamination av patogena bakterier, exempelvis MRSA, eftersom vårdpersonalen inte 

varit följsam till hygienrutiner. Vidare menar både Tajeddin et al. (2016) samt Williams et 

al. (2015) att användning av handskar samt engångsförkläden, när det är indicerat, minskar 

risken för kontamination av vårdpersonals händer samt arbetsdräkt.  

 

Legrand et al. (2015) menar på att vårdpersonal som arbetat många timmar med patienter 

med MRSA hade signifikant ökad risk för att själva få MRSA. Studien visade även en 

korrelation mellan hur mycket fysisk kontakt vårdpersonal har med patienterna och högre 

prevalens av MRSA på avdelningen. Undersköterskor kontamineras i större utsträckning 

av patogena bakterier än sjuksköterskor, som i sin tur kontamineras oftare än läkare 

(Legrand et al., 2015; Roghmann et al., 2015; Tajeddin et al., 2016). 

 

Roghmann et al. (2015) har identifierat högriskaktiviteter i arbetet mot MRSA-spridning. 

Dessa innefattade bland andra påklädnad, förflyttning och daglig tvätt av patienter. Studien 

visade även att handskar var kontaminerade av patogena bakterier i större utsträckning än 

engångsförkläden. Detta fynd stödjs även av Legrand et al. (2015).  

 

I en studie av Sanon och Watkins (2012) användes steriliserade bussaronger för att ge 

forskarna en möjlighet att säkerställa huruvida kontaminering av personalens arbetsdräkt 

skett under arbetspasset. Resultatet visade prevalens av MRSA på sju av tio bussaronger 

som använts på avdelningen vilket procentuellt överensstämmer med en liknande studie av 

Tajeddin et al. (2016). Mängden patogena bakterier på vårdpersonalens arbetsdräkt ter sig 

konstant, oberoende av i vilket land studien genomförts (Sanon & Watkins, 2012; Tajeddin 

et al. 2016; Williams et al. 2015).  

 

Hess et al. (2013) har studerat effekten av huruvida ökad frekvens av städning på 

avdelningar kan minska kontaminering av MRSA på vårdpersonalens handskar samt 

engångsförkläden. Studien visade även att rum som erhållit extra städning har en liten 

relativ minskning av kontamination av MRSA på vårdpersonalens handskar och 

engångsförkläden. Studien visade även att extra städning av platser som ofta nuddas hade 

näst intill ingen inverkan på spridningen av MRSA på avdelningen. 

 

Utbildning 

Chun et al. (2015) samt Sopirala et al. (2014) har undersökt sjuksköterskors följsamhet till 

hygienrutiner. Sjuksköterskor uppvisar en markant ökning av följsamhet till hygienrutiner 

efter ytterligare utbildning. Studierna visade även på att den utökade utbildningen i 

hygienrutiner, samt individuell feedback under utbildningens gång, var effektiva metoder 

för att få sjuksköterskor att vara mer följsam till hygienrutiner. Studierna påvisar vidare att 

MRSA sprids långsammare samt mer sällan efter extra utbildning (Chun et al., 2015; 

Sopirala et al., 2014). Efter omfattande utbildning för vårdpersonal, angående åtgärder för 

att begränsa smittspridning, ökar följsamheten till handdesinfektion avsevärt (Bingham et 

al., 2016). Flertalet studier menar på att utförlig utbildning rörande korrekta hygienrutiner 

är en preventiv åtgärd som minskar MRSA-prevalens (Bingham et al., 2016; Chun et al., 

2015; Gerlich et al., 2015; Helder et al., 2010; Sopirala et al., 2014). 
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Flertalet studier har även visat att sjuksköterskor, samt annan vårdpersonal, i många fall 

inte är medvetna om hur MRSA sprids samt vilka åtgärder som är de mest effektiva 

gällande att begränsa vidare smittspridning (Chun et al., 2015; Pedro et al., 2014; Seibert et 

al., 2014a). Seibert et al. (2014a) har i en studie påvisat att mer än hälften av 

vårdpersonalen på studerade sjukhus, inte var medvetna om att MRSA kan överleva mer än 

en dag på ytor som inte är mänskliga eller att den mest effektiva hygienmetoden för att 

avlägsna MRSA-bakterier är via spritning av händerna. 

 

I Tyskland har nästan hälften av alla personer som läggs in på sjukhus riskfaktorer för 

MRSA, exempelvis kateter eller sår (Gerlich et al., 2015). Gerlich et al. (2015) genomförde 

en studie som lade vikt vid att implementera preventiva åtgärder för att begränsa 

smittspridning av MRSA på vårdavdelning. Studien menar att nästa steg i att begränsa 

smittspridning är att förse patienter med utbildning rörande hur de bör hjälpa till att stoppa 

spridningen av MRSA. Även Chun et al. (2015) vill påvisa vikten av sjuksköterskeledd 

patientutbildning för att minska spridningen av MRSA. En patient med MRSA som erhållit 

utförligare utbildning av sin sjuksköterska angående sin behandlingsprocess och vikten av 

personlig hygien, att exempelvis byta lakan och handdukar dagligen samt att lägga vikt vid 

att tvätta händerna ofta, visade större förståelse för sin behandling än en patient som fått 

standardiserad utbildning vilket gjorde patienten mindre benägen att sprida sin MRSA 

(Chun et al., 2015; Gerlich et al., 2015; Robinson et al., 2014).  

 

Patienter anser ofta att vårdpersonal har begränsad kunskap om MRSA (Lindberg et al., 

2014; Seibert et al., 2014a). Det visade sig även att samtliga sjuksköterskor på 

avdelningarna där studien genomfördes var överens om att interaktionen mellan patienter 

och vårdtagare hade upplevts som mindre obekväm för vårdtagaren om vårdpersonalen 

haft mer kunskap om och utbildning i MRSA (Lindberg et al., 2014). Vårdpersonalen har 

ett behov av mer detaljerade riktlinjer gällande vårdhygien när det kommer till patienter 

med MRSA (Seibert et al., 2014a). Pedro et al. (2014) påvisade att sjuksköterskors 

okunskap gällande preventivt omvårdnadsarbete var en faktor som avsevärt ökade risken 

för smittspridning av MRSA. Mer omfattande kunskap om MRSA är av stor vikt för att 

minska smittspridning (Chun et al., 2015; Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Flera studier bekräftar att korrekt handhygien, användande av handskar och 

engångsförkläden samt adekvat utbildning var preventiva åtgärder för att begränsa 

smittspridning av MRSA. Av resultatet framkom att brister i arbetet med preventiva 

åtgärder, exempelvis hygienrutiner, leder till en ökad smittspridning. Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) klassificerar smitta som en vårdskada, följaktligen går det av resultatet att 

utläsa att en av sjuksköterskors viktigaste preventiva åtgärder, som ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar för att främja en säker vård, är att tillämpa basala hygienrutiner.  

 

Korrekt användning av handsprit, innehållande 62-80 procentig etanol, reducerar mängden 

patogena bakterier nästintill fullkomligt (Edmonds et al., 2010; Helder et al., 2010; Kapil 

et al., 2015), därför är det av vikt att säkerställa att denna information når samtliga 

vårdpersonal. En del av sjuksköterskans professionella ansvar, att förebygga sjukdom, kan 

således till stor del ske genom preventiva åtgärder, exempelvis basala hygienrutiner, vilket 

är ett sätt att främja säker vård (Socialstyrelsen 2011).  
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I bakgrunden går det att utläsa att ett etiskt förhållningssätt, personcentrerat 

omvårdnadsarbete, interprofessionellt samarbete samt god yrkeskunskap kan förebygga 

vårdskador, vilket resulterar i en säkrare vård (Svensk sjuksköterskeförening 2016b). 

Förordet till Svensk sjuksköterskeförenings skrift om säker vård argumenterar även för att 

säker vård ska vara en startpunkt vid samtligt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016b). Detta får även stöd av Socialstyrelsen (2012a) som menar att vårdpersonal kan 

praktisera säker vård genom att arbeta preventivt mot uppkomst av vårdskador vilket 

stärker även denna studies resultat, som menar på att handhygien inklusive användande av 

handsprit, är en verksam åtgärd.  

 

Att använda handskar samt engångsförkläden, när det är indicerat, minskar avsevärt risken 

för kontamination av vårdpersonals händer samt arbetsdräkt (Tajeddin et al., 2016; 

Williams et al., 2015). Detta regleras även HSL (SFS, 1982:763) som ställer krav på hur 

hälso- och sjukvården ska bedrivas för att en god vård ska uppfyllas, exempelvis ska 

vården vara av god hygienisk kvalitet samt se till patientsäkerheten i vårdmötet. Legrand et 

al. (2015), Roghmann et al. (2015) och Tajeddin et al. (2016) menar på att undersköterskor 

kontamineras i större utsträckning av patogena bakterier än sjuksköterskor, som i sin tur 

kontamineras oftare än läkare. Roghmann et al. (2015) samt Legrand et al. (2015) menar 

även på att högriskaktiviteter i arbetet mot MRSA-spridning innefattar bland andra 

påklädnad, förflyttning och daglig tvätt av patienter. Detta anser vi bekräfta att mängden 

kontamination ökar i takt med mängden patientkontakt.  

 

Att det inom hälso- och sjukvården kan råda så låg följsamhet till hygienrutiner som cirka 

30 - 50 procent (Chun et al., 2015; Sopirala et al., 2014) anser vi vara anmärkningsvärt. 

Eftersom sjuksköterskor har visat att de ofta överskattar sin egen följsamhet till 

hygienrutiner (Seibert et al., 2014a) vill vi hävda att utbildningen som sjuksköterskor får 

rörande prevention samt preventiva åtgärder för att begränsa MRSA är bristfällig, vilket 

stödjs av Seibert et al. (2014a). Vidare anser Seibert et al. (2014a) att vårdpersonal har ett 

starkt behov av mer detaljerade riktlinjer rörande arbetet med MRSA vilket vi är eniga 

med. Om det funnits ett världsomfattande samförstånd rörande MRSA, samt hur 

sjukvården bör agera preventivt för att begränsa smittspridning, anser vi att 

smittspridningen hade haft ytterligare möjlighet att begränsas. Detta påstående stödjs även 

av Chun et al. (2015), Gerlich et al. (2015) samt Robinson et al. (2014) som samtliga, 

genom sina studier, påvisat lägre incidens av MRSA efter extra utbildning av 

sjuksköterskor.  

 

VRI är den mest förekommande vårdskadan i Sverige trots att vi i bakgrunden kan utläsa 

att Folkhälsomyndigheten (2016) menar på att patientsäkerheten ökar när spridningen av 

VRI är oansenlig. Av resultatet i denna litteraturstudie framkommer att mer utförlig 

utbildning rörande hur spridning av MRSA kan begränsas, samt vilka möjligheter 

sjuksköterskor har i detta arbete, bör belysas ytterligare eftersom detta är avgörande för att 

begränsa smittspridning i arbetet för en säker vård (Chun et al., 2015; Pedro et al., 2014; 

Seibert et al., 2014a). Det ter sig som att grundutbildningen för sjuksköterskor inte är 

omfattande nog rörande arbetet för en säkrare vård, trots att det går att utläsa i bakgrunden 

att det ingår i sjuksköterskans professionella ansvar att arbeta med prevention för att 

begränsa smittspridning.  

 

Utifrån detta kan vi återigen dra slutsatsen att avsevärt mer vikt bör läggas vid information 

och utbildning av sjuksköterskor för att öka patientsäkerheten.  
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Vi anser, i enighet med Chun et al. (2015), Pedro et al. (2014) samt Seibert et al. (2014a) 

att mer omfattande kunskap om prevention samt MRSA är av betydande vikt för att minska 

smittspridning. Resultatet i denna studie rörande preventivt omvårdnadsarbete i syftet att 

stoppa smittspridning av MRSA, är således tydligt. En ansenlig ökning i sjuksköterskors 

förståelse för, samt utbildning i, hygienrutiner hade ökat patientsäkerheten genom 

begränsandet av smittspridning av MRSA. Enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) är det 

arbetsgivarens ansvar att se till att vårdpersonalen är à jour gällande ny information samt 

att de har tillräcklig kunskap för att undvika risker i arbetet. Således anser vi även att det är 

av intresse att undersöka arbetsgivarnas ansträngningar i arbetet mot att begränsa 

smittspridning av MRSA. 
 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med studien var att beskriva de preventiva åtgärder sjuksköterskor kan 

genomföra för att begränsar smittspridning av MRSA och därmed öka det patientsäkra 

omvårdnadsarbetet genomfördes en litteraturöversikt. Intentionen med litteraturöversikten 

var att utveckla och/eller fördjupa kunskaper inom områden med hjälp av befintliga texter, 

i enighet med Dahlborg Lyckhage (2012).  

 

Att skriva en systematisk litteraturstudie ansåg vi inte vara genomförbart med den 

begränsade tidstillgången, dessa litteraturöversikter anses dock ha högre trovärdighet än 

allmänna litteraturstudier (Polit & Beck, 2012) vilket kan vara en svaghet. En intervju- 

eller enkätstudie hade förmodligen lett till annat resultat än det presenterade, då resultatet i 

denna litteraturstudie visar att sjuksköterskors uppfattning om deras följsamhet till 

hygienrutiner ofta inte är med sanningen överensstämmande. Vi menar även på att det 

specifika syftet till studien inte hade besvarats samt att det inte funnits tillfredsställande 

med tid på grund av den tidsbegränsning som förelåg. Vi ansåg trots detta att en allmän 

litteraturstudie var en adekvat metod för att svara på studiens syfte, eftersom Forsberg och 

Wengström (2015) menar att en bred översikt över den existerande forskningen var 

önskvärd för resultatet. Med denna metod erbjöds en möjlighet att redogöra för de 

evidensbaserade åtgärder som är effektiva att genomföra för sjuksköterskor i arbetet med 

att begränsa smittspridning av MRSA.  
 

Forsberg och Wengström (2015) menar att litteraturstudier strävar efter att sammanställa 

kritiskt granskad litteratur inom ett valt område men de menar även på att metodvalet har 

svagheter. Eftersom vi endast haft tillgång till begränsad mängd forskning samt omedvetet 

kan ha valt studier som endast stödjer vår egen ståndpunkt kan arbetet ha färgats. Då 

samtliga av de artiklar som inkluderats i studien varit på engelska är en ytterligare möjlig 

svaghet svårigheter eller felaktigheter vid översättningen. Ingen av oss har engelska som 

modersmål, trots användning av lexikon är vi medvetna om att det föreligger risk för att 

feltolkning har skett.  

 

En svaghet med litteraturöversikten kan vara att en del av den inkluderade forskningen har 

snarlik utgångspunkt och tillvägagångssätt, vilket kan leda till i likartade resultat. Eftersom 

samtliga handlingar som syftar att förhindra ett utfall efter riskbedömning är preventiva 

åtgärder (Lindholm, 2014) kunde flera av sjuksköterskors åtgärder med fördel inkluderats i 

studien. I bakgrunden kan det utläsas att utbildning av patienter är av betydande vikt i 

sjuksköterskors preventiva omvårdnadsarbete, för att begränsa smittspridning av MRSA 

(Noble, 2009; Romero et al., 2006). Detta stödjs av Gerlich et al. (2015) som menar att en 

viktig aspekt i begränsandet av smittspridning även är att förse patienter med utbildning 

och information rörande hur de själva bör hjälpa till att stoppa spridningen av MRSA. 
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Detta fynd stödjs även av Chun et al. (2015) samt Robinson et al. (2014) som båda menar 

på att patienter med MRSA som erhållit utförligare utbildning av sin sjuksköterska 

angående sin behandlingsprocess och vikten av personlig hygien visat större förståelse för 

sin behandling vilket gjort dem mindre benägna att sprida sin MRSA. Optimalt hade varit 

att även inkludera artiklar som fokuserat på ytterligare åtgärder som kan genomföras av 

sjuksköterskor, exempelvis riskbedömningar. Artiklar rörande detta, med tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet, kunde inte frambringas. Detta tolkar vi emellertid inte som endast en 

svaghet då det finns en möjlighet att tidigare forskning centrerats kring dessa specifika 

preventiva åtgärder på grund av deras avsevärda inflytande i arbetet med att begränsa 

smittspridning. Vilket även får stöd av Lindahl och Skyman (2014) som menar att 

smittspridning av MRSA på vårdavdelning främst sker genom okunskap om och/eller 

bristande hygienrutiner. Vidare hade det varit intressant att följa Seibert et.al. (2014a) som 

menar att brist på sjuksköterskor på vårdavdelning kan leda till en ökning av vårdrelaterade 

skador och därmed bevisa ett samband mellan personalbrist och låg patientsäkerhet.  

 

Att redogöra för de urvalskriterier som använts under sökningarna efter de inkluderade 

artiklarna till en litteraturstudie ökar trovärdigheten för studien enligt Wallengren och 

Henricson (2012). Initialt eftersträvades att endast inkludera artiklar från Skandinavien, 

Nordamerika samt Australien eftersom vi ansåg att dessa länder är mer jämförbara mot 

svensk hälso- och sjukvård ur ett kulturellt samt socioekonomiskt perspektiv. Detta var inte 

genomförbart då en tillräcklig mängd studier av god vetenskaplig kvalitet inte gick att 

frambringa. Sökningarna utökades efter detta till att inkludera hela världen. Trots att 

forskningen som inkluderats i denna studie inte i samtliga fall är direkt applicerbar på 

svensk hälso- och sjukvård på grund av exempelvis olika tillgång till tvål, handsprit samt 

handskar, anser vi att litteraturöversiktens resultat kan ge värdefull kunskap eftersom den 

inkluderade forskningen, oberoende av i vilket land den utförts samt tidigare 

förutsättningar, gett samma distinkta resultat.  

 

Eftersom det fortfarande inte existerar något världsomfattande samförstånd angående hur 

MRSA bör bekämpas, tas ständigt nya interna sjukhusspecifika riktlinjer fram 

(Socialstyrelsen, 2006). Att länder särskiljer sig i sina riktlinjer rörande det preventiva 

arbetet kan resultera i att forskning i ämnet blir svårare att generalisera. Detta är även en 

möjlig svaghet för denna studie när det är önskvärt att en studies resultat skall vara 

representativt för en större population (Forsberg & Wengström, 2015). Vi är medvetna om 

att denna svaghet existerar men anser, trots dessa eventuella svårigheter att generalisera 

resultatet, att denna litteraturstudie är en adekvat sammanställning av kritiskt granskad 

forskning, vilket en litteraturstudie ämnar vara enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Den kan vara till gagn för sjuksköterskor som ämnar söka information om hur de kan 

arbeta preventivt i syfte att förhindra smittspridning av MRSA och öka det patientsäkra 

omvårdnadsarbetet.  

 

En styrka är att studiens sökningar genomförts i databaserna PubMed och CINAHL, vilka 

båda inriktar sig på området omvårdnad (Henricson, 2012; Willman et al., 2016).  

Databassökningarna kompletterades med manuell sökning för att säkerställa att vi granskat 

samtliga av de artiklar som tydligast svarade på syftet för att inkludera artiklar med olika 

ståndpunkt i enighet med Willman et al. (2016). En ytterligare styrka i arbetet var 

appliceringen av MeSH-termer då sökningar utan dessa, så kallade fritextsökningar, 

förmodligen hade lett till en ohanterlig mängd artiklar (Willman et al., 2016).  
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Inga sökningar har genomförts med endast en sökterm, vilket även det kan vara en styrka 

då det vid sökning efter vetenskapliga artiklar enligt Willman et al. (2016) inte är 

tillfredsställande att enbart tillämpa en sökterm. Enligt Wallengren och Henricson (2012) 

stärks arbetets trovärdighet ytterligare när fler än en sökning genomförs, i detta fall både 

testsökning samt huvudsökning. 

 

En ytterligare styrka är att de inkluderade artiklarna gemensamt granskats med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999) vilket ökar arbetets validitet i enighet med 

Wallengren och Henricson (2012). När delade meningar gällande en inkluderad artikel 

uppstod fördes en diskussion till konsensus nåtts, detta i enighet med Wallengren och 

Henricson (2012). En styrka torde vara att vi gemensamt eftersökte gemensamma nämnare 

i form av de preventiva åtgärder som artiklarna behandlat vilka markerades samt 

färgkodades då detta rekommenderas av SBU (2014). De gemensamma nämnare som 

framkom, vilka vi även ansåg var relevanta för syftet, användes som underteman i 

resultatet i enighet med Forsberg och Wengström (2015).  

 

Eftersom Wallengren och Henricson (2012) menar på att inkludering av endast 

primärkällor och exkludering av sekundärkällor samt review-artiklar ger en 

litteraturöversikt högre trovärdighet har vi förhållit oss till detta, vilket är en av studiens 

styrkor. Inkluderades gjorde resultatartiklar som klassificerats med hög, medelhög eller låg 

kvalitet i enighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet som utvecklats av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

William, Stolz och Bahtsevani (2011). De två artiklar som klassificerats med låg kvalitet 

inkluderades trots detta då vi ansett att de tydligt svarar på syftet samt är värdefulla i 

avseendet att de kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

Då vi anser att vårt arbete har en tydlig problemformulering och ett precist syfte, vilket 

besvaras med vald metod, samt att det har en tydlig forskningsanknytning har studien ökad 

trovärdighet enligt Wallengren och Henricson (2012). Att enbart inkludera studier vilka 

blivit godkända av etisk kommitté, resulterar i en studie med ökat vetenskapligt värde, 

hävdas av Forsberg och Wengström (2015), således valde vi att enbart inkludera artiklar 

som uppfyllde detta krav då det stärker denna studies resultat. Genomgående under 

arbetets gång har vi fokuserat på den forskningsetiska aspekten genom att återkommande 

reflektera gemensamt runt det fakta som inkluderats, i enighet med Forsberg och 

Wengström (2015) samt Kjellström (2012). 

 

Slutsats   

Slutsatsen är att sjuksköterskans professionella ansvar i arbetet för att förhindra 

smittspridning av MRSA är av avsevärd vikt, samt det finns flertalet preventiva åtgärder 

sjuksköterskor kan genomföra. I resultatet framkom att samtliga åtgärder redovisade i 

arbetet var effektiva ur preventiv synpunkt. Utbildning rörande följsamhet till, samt rätt 

utförande av, handhygien är en effektiv preventiv åtgärd. Ökad följsamhet till 

hygienrutiner, samt mer omfattande utbildning i vårdhygien, ledde till minskad incidens av 

MRSA. Hygienrutiner har visat sig vara den starkast verksamma preventiva åtgärden 

sjuksköterskor kan genomföra för att minska incidensen av MRSA.   
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Fortsatta studier   

Det finns en stor mängd forskning rörande MRSA. Däremot upplevdes svårigheter med att 

hitta artiklar med relevant forskning gällande tillämpning av preventiva åtgärder för att 

minska smittspridning. Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) fastställer att det är 

arbetsgivarens ansvar att åtgärda brister, trots detta sprids MRSA på svenska 

vårdavdelningar. Vi anser på grund av detta att vidare forskning inom området är mycket 

relevant. Även tillämpning av forskningen och dess resultat rörande preventiva åtgärder på 

vårdplatser är av vikt.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Förhoppningen med litteraturöversikten är att den ska bidra till ökad kunskap om hur 

sjuksköterskor kan begränsa smittspridningen av MRSA då det ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar att bedriva säker vård. Vidare ville vi identifiera och bryta ner de 

preventiva åtgärder sjuksköterskor bör genomföra för att öka patientsäkerheten genom 

hämmandet av smittspridning. Studien kan vara av betydelse för sjuksköterskor som ämnar 

söka information om hur de kan arbeta preventivt i syfte att förhindra smittspridning av 

MRSA och därmed öka det patientsäkra omvårdnadsarbetet. 
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar        BILAGA B 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Bingham, J., 

Abell, G., 

Kienast, L., 

Lerner, L., 

Matuschek, B.,  
Mullins, W., 

Parker, A., 

Reynolds, N., 

Salisbury, D., 

Seidel, J., Kirk, J., 

& Young, E. 

2016 

USA 

Health care worker 

hand contamination 

at critical moments 

in outpatient care 

settings. 

Syftet med studien var 

att screena 

vårdpersonalens 

händer efter patogena 

bakterier vid olika 

moment för att belysa 

viken av användning 

av handskar.  

Observationsstudie med prospektiv 

ansats. Utvärdering av vikten av att 

använda handskar. Inkluderad 

vårdpersonal var frivillig att delta i 

studien. Datainsamling skedde under 

två dagar genom att prover togs från 

vårdpersonalens använda handskar.  

17 

Vårdp

ersona

l 

(-) 

Resultatet visade att vårdpersonal 

kontaminerades med minst en patogen på 

deras händer vid 28,3 procent av all 

patientkontakt. Resultatet visar även att byta 

ut hygienrutiner mot handskanvändning kan 

riskera att både vårdpersonalen samt 

patienter lättare kan koloniernas av 

patogener. 

(R) 

II 

Chun, H. K., Kim, 

K. M., & Park, H. 

R. 

2015 

Sydkorea 

Effects of hand 

hygiene education 

and individual 

feedback on hand 

hygiene behaviour, 

MRSA acquisition 

rate and MRSA 

colonization pressure 

among intensive care 

unit nurses.  

Syftet med studien var 

att öka noggrannheten 

rörande handhygien 

hos sjuksköterskor 

genom utbildning 

samt att utvärdera 

MRSA incidensen på 

sjuksköterskornas 

händer. 

Prospektiv interventionsstudie med 

kvasiexperimentell design. 

Observationerna skedde en vecka 

innan samt sex veckor efter 

utbildningen. Av sjukhusets 850 

sängplatser inkluderades 15 sängar 

samt de 24 sjuksköterskor som 

jobbade vid dem. 
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Sjuks

köters

kor 

 (-) 

Följsamheten till hygienrutiner ökade 

kraftigt efter utbildning om MRSA, även 

efter kontakt med icke smittsamma 

patienter. 

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Edmonds, S. L., 

Bondi, C. A., 

Beausoleil, C. M., 

Eastman, T., 

Arbogast, J. W., & 

Macinga, D. R. 

2010 

Kanada 

Susceptibility of 

hospital-associated, 

community-

associated, and 

laboratory MRSA 

strains to common 

antimicrobial hand 

hygiene products. 

Syftet med studien var 

att kartlägga 

effektiviteten av 

handhygiensprodukter 

mot MRSA.  

Utvärdering av effektivitet hos 14 

olika hygienprodukter genom in vitro 

time-kill metoden. 

- Resultatet visade att alkoholbaserade 

produkter (62-80 procent etanol) reducerade 

alla spår av MRSA och produkter med 

annan bas inte kunde påvisa 100 procentig 

reducering av MRSA-stammar.  

(R) 

II 

Gerlich, M. G., 

Piegsa, J., Schäfer, 

C., Hübner, N. O., 

Wilke, F., Reuter, 

S., Engel, G., 

Ewert, R., Claus, 

F., Hübner, C., 

Flessa, S., Kramer, 

A., Hoffmann, W., 

& Ried, W.  

2015 

Tyskland 

 

Improving hospital 

hygiene to reduce 

the impact of 

multidrug-resistant 

organisms in health 

care–a prospective 

controlled 

multicenter study.  

Syftet med studien var 

att implementera samt 

utvärdera ett 

hygienprogram för att 

kontrollera 

spridningen av 

nosokomiala 

infektioner på 12 olika 

sjukhus. 

Kontrollerad prospektiv 

interventionsstudie. Åtta sjukhus 

inkluderades. Av dessa 

implementerades hygienprogrammet 

omgående hos hälften och sex 

månader senare hos resterande.  

12 

Sjukh

us 

(Fyra) 

 

Studien visade att många bär MRSA i 

näsans slemhinnor och att det på kort sikt är 

effektivt att avkolonisera genom att använda 

antibiotisk nässpray. Vidare lades även vikt 

vid sjuksköterskeledd patientutbildning för 

att förhindra vidare spridning av MRSA. 

 

 

 

(CC

T) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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och analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Helder, O., Brug, J., 

Looman, C., van 

Goudoever, J., & 

Kornelisse, R.  

2010 

Nederländerna. 

The impact of an 

education program of 

hand hygiene 

compliance and 

nosocomial infections 

incidence in an urban 

Neonatal Intensive Care 

Unit: An intervention 

study with before and 

after comparison.  

Syftet med studien var att 

studera effekten av ett 

utbildningsprogram om 

handhygien gällande 

frekvensen av 

nosokomiala infektioner.  

Kvantitativ studie med 

strukturerade observationer  

Jämförande design. Statistisk 

analys med hjälp av Cohen’s 

kappa. Icke slumpmässigt 

urval.  

1360 

obser

vation

er 

(159) 

Resultatet visade att följsamheten till 

handhygien ökade med 26,3 procent efter 

utbildning samt att vårdrelaterade 

infektioner i blodet hos spädbarn 

minskade.  

(R) 

II 

Hess, A. S., Shardell, 

M., Johnson, K., 

Thom, K. A., 

Roghmann, M-C., 

Netzer, G., Amr, S., 

Morgan, D. J., & 

Harris, A. D. 

2013  

USA 

A Randomized 

Controlled Trial of 

Enhanced Cleaning to 

Reduce 

Contamination of 

Healthcare Worker 

Gowns and Gloves 

with Multidrug-

Resistant Bacteria. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur vida ökad 

frekvens av städning på 

avdelningar skulle min-

ska kontaminering av 

MRSA på sjukvårds-

personalens handskar 

samt engångsförkläden. 

Clusterrandomiserad 

kontrollerad studie. En del av 

patientsalarna på sjukhuset fick 

städning enligt riktlinjer och de 

andra fick extra städning på 

ytor som rördes ofta för att 

minska spridning av bakterier. 

Alla 65 patientsalar var 

singelrum. 

132 

rum 

(-) 

Resultatet visade att rum som erhöll extra 

städning dagligen hade en 11 procent 

relativ minskning gällande kontaminering 

av MRSA av vårdpersonalens handskar 

och engångsförkläden. Ingen effekt 

påvisades då endast de ytor som rördes 

ofta städades extra. 

(RC

T) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 
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analys) 

Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Kapil, R., 

Bhavsar, H. K., & 

Madan, M. 

2015 

Indien 

Hand hygiene in 

reducing transient 

flora on the hands of 

healthcare workers: 

an educational 

intervention. 

Studiens syfte var att 

påvisa närvaron av 

bakterieflora på 

vårdpersonalens händer 

för att lära dem korrekt 

handhygien genom att 

använda alkohol-

baserad handsprit och 

klarlägga utfallet för 

minskning av bakterie-

förekomst. 

Experimentell undersökning med 

intervention. Samtlig inkluderad 

vårdpersonal erhöll extra utbildning 

i hygienrutiner. 

60 

Vårdp

erson

al 

(-) 

Resultatet visar att 95-99 procent av alla 

bakterier på sjuksköterskors händer 

reduceras vid korrekt användning av 

handsprit. 

(CC

T) 

II 

Legrand, J., 

Temime, L., 

Lawrence, C., 

Herrmann, J. L., 

Boelle, P. Y., & 

Guillemot, D.  

2015 

Frankrike 

 

Occupational 

determinants of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus colonization 

among healthcare 

workers: a 

longitudinal study in 

a rehabilitation 

center. 

Syftet med studien var 

att undersöka huruvida 

hög prevalens av 

MRSA hos patienter på 

ett sjukhus ökade risken 

för sjukhuspersonal att 

smittas. 

Prospektiv kohort 

observationsstudie. Data samlades 

mellan maj och oktober år 2009 på 

ett franskt sjukhus, 343 

vårdpersonal screenades för MRSA 

varje vecka. Generalized estimating 

equation regression methods 

användes för att bestämma 

parametrar. 

343 

Vårdp

erson

al 

(-) 

Studien visade att vårdpersonal som jobbat 

många timmar med patienter med MRSA 

hade signifikantökad risk för att själva få 

MRSA. Undersköterskor visade oftare på 

kolonisation än sjuksköterskor.    

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Kva

litet 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., & Skytt, B.  

2014 

Sverige 

 

MRSA-colonized 

persons’ and 

healthcare 

personnel's 

experiences of 

patient–professional 

interactions in and 

responsibilities for 

infection prevention 

in Sweden.  

Syftet med studien var att 

belysa upplevelsen av 

mötet mellan vårdpersonal 

och MRSA bärare med 

fokus på prevention av 

smittspridning. 

Kvalitativ deskriptiv design.  

Datainsamling skedde med 

semi-strukturerade 

individuella intervjuer av 

patienter och semi-

strukturerade 

fokusgruppsintervjuer av 

vårdpersonal. 

20 

Sjuksköt

erskor 

Fem 

Patienter 

(-) 

Resultatet visade att deltagarna 

uppfattade MRSA som ett 

odefinierbart hot och upplevde sitt 

ansvar för att förhindra 

smittspridning som viktigt. Däremot 

ansåg patienterna ofta att 

vårdpersonalen hade begränsad 

kunskap. 

(K) 

II 

 Pedro, A. L., Sousa-Uva, 

A., & Pin, E.  

2014 

Portugal 

Endemic methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus: Nurses´risk 

perceptions and 

attitudes.  

Syftet med studien var att 

utforska uppfattningar och 

attityder rörande MRSA 

hos sjuksköterskor i 

Lissabon.  

Enkätstudie. Kvalitativ 

ansats. Resultaten 

analyserades med hjälp av 

Bardin-metoden. En 

sjuksköterska från varje 

inkluderad enhet genomgick 

även en intervju (åtta 

intervjuer). 

212 

Enkäter 

(73) 

Resultatet visade att 71,9 procent av 

sjuksköterskorna insåg att de var i 

riskzonen för att få MRSA. 

Nittiofem procent svarade att de 

visste att handhygien var effektivt i 

kampen mot smittan samt 84,9 

procent svarade samma sak om 

engångsförkläden och handskar. 

Forskarna ansåg att sjuksköterskorna 

visade en acceptabel kunskap 

rörande MRSA.  

(R) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 
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(bortf
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Kva

litet 

Robinson, J., 

Edgley, A., & 

Morrell, J.  

2014 

Storbritannien 

 

 

MRSA care in the 

community: why 

patient education 

matters. 

Syftet med studien var att 

utforska effekten av att 

erbjuda utförligare 

utbildning rörande 

MRSA-behandling på en 

samhällsnivå. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Data insamlades genom intervjuer 

med sjuksköterskor som erhållit 

extra träning innan studien, patient 

ett som erhållit utförlig utbildning 

samt patient två som erhållit 

standardiserad omvårdnad.  

Två 

Patien

ter 

(-) 

Resultatet visade att patienten som fått 

utförligare utbildning visade större förståelse 

för sin behandling än patienten som inte fick 

utförligare utbildning. 

(RC

T) 

III 

Roghmann, M-C., 

Johnson, J. K., 

Sorkin, J. D., 

Langenberg, P., 

Lydecker, A., 

Sorace, B., Levy, 

L., & Mody, L. 

2015 

USA 

 

Transmission of 

Methicillin-

Resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) to 

Healthcare Worker 

Gowns and Gloves 

During Care of 

Nursing Home 

Residents. 

 

Syftet med studien var att 

uppskatta förekomsten av 

överförandet av MRSA-

bakterier till förkläden 

och handskar använda av 

vårdpersonal som 

interagerar med boende 

på vårdhem, samt att 

förbättra informationen 

angående infektions-

prevention. 

Observationsstudie med prospektiv 

ansats. Datainsamling skedde 

genom att prover togs av samtliga 

handskar och engångsförkläden 

vårdpersonal burit vid kontakt med 

riskpatienter under 25 månader.  

403 

Patien

ter 

(Två) 

Resultatet visade att handskar i större 

utsträckning kontamineras än 

engångsförkläden samt att personal som 

arbetar nära patienter med skadad 

hudkostym oftare kontamineras av MRSA.  

(R) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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(bortf

all) 
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Kva

litet 

Sanon, M. A., & 

Watkins, S.  

2012 

USA 

 

Nurses’ 

uniforms: How 

many bacteria 

do they carry 

after one shift? 

Syftet med studien var att 

undersöka mängden 

bakterier på 

sjuksköterskors 

arbetsklädsel efter 

avslutat 12-timmars 

arbetspass. 

Pilotstudie. Tio sjuksköterskor 

erhöll steriliserade bussaronger 

innan påbörjat skift, som sedan 

samlades in anonymt och 

analyserades på oberoende labb 

för prevalens av MRSA eller 

VRE. 

Tio 

Sjuks

köters

kor 

(-) 

Resultatet visade MRSA på fyra av 

bussarongerna som används på dagen samt 

tre av de som använts på natten. Det vill 

säga att sju av tio bussaronger visade på 

prevalens av MRSA eller VRE. 

PIL

OT 

(CC

T) 

III 

Seibert, D. J., Speroni, 

K-G., Oh, K-M., 

DeVoe M. C., & 

Jacobsen, K. H.  

2014 

USA 

Knowledge, 

Perceptions, 

and practices 

of methicillin-

resistant 

Staphylococcu

s aureus 

transmission 

prevention 

among health 

care workers in 

acute-care 

settings. 

Syftet med studien var att 

utvärdera kunskapen, de 

förutfattade meningarna 

samt åtgärder relaterade 

till MRSA.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Datainsamlingen skedde genom 

enkätundersökningar samt 

observationer.  

276 

Vårdp

erson

al 

(14) 

Resultatet visade att majoriteten av den 

inkluderade vårdpersonalen hade bristande 

kunskap om MRSA. Följsamheten till 

hygienrutiner var relativt låg.   

(R) 

II) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 
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(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Deltag

are 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Sopirala, M. M., Yahle-

Dunbar, L., Smyer, J., 

Wellington, L., Dickman, J., 

Zikri, N., Martin, J., Kulich, P., 

Taylor, D., Mekhjian, H., 

Mansfield, J., Pancholi, P., 

Howar, M., Chase, L., Brown, 

S., Kipp, K., Lefeld, K,. 

Meyers, A., Pan, X., Mangino, 

J. E., & Nash, M.  

2014 

USA 

Infection control 

link nurse 

program: An 

interdisciplinary 

approach in 

targeting health 

care-acquired 

infection. 

Syftet med studien var att 

utvärdera implementeringen 

av ett program bestående av 

utförlig utbildning i 

hygienrutiner på samtliga av 

sjukhusen som samarbetar 

med the Ohio state 

university Wexner medical 

center.  

Kontrollerad klinisk studie. 

Kvalitets förbättringsstudie. 

Data insamlades under tre 

månader för att använda som 

referens innan 

hygienrutinprogrammet 

implementerades. 

Interventionsperioden varade 

under 18 månader.   

Tio 

Sjukhus 

med 

1191 

sängpla

tser  

(-) 

 

Resultatet visade att 

följsamheten till handtvätt 

ökade från 30 procent till 93 

procent sex månader efter 

interventionen. Användandet 

av handskar och 

engångsförkläden ökade från 

80 procent till över 90 procent 

under interventionsperioden. 

(CC

T) 

II 
 

Sun, J., Chow, B., Hanowski, 

B., & Henderson, E. A. 

2016 

Kanada 

 

Correlation 

between hand 

hygiene 

compliance and 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus incidence.  

Syftet med studien var att 

utforska relationen mellan 

följsamhet till handhygien 

och nosokomial MRSA med 

hjälp av Pearsons produkt-

momentkorraletionskoeffici

ent. 

Observationsstudie. Data 

angående MRSA prevalens och 

incidens erhölls från akuta 

vårdenheter i fem olika 

kanadensiska geografiska zoner. 

Observationerna rörande 

handhygien genomfördes maj-

aug, år 2011-2014. 

- Studien visade på en stark 

korrelation mellan nosokomial 

MRSA incidens och 

följsamheten till hygienrutiner 

i alla geografiska zoner där 

studien genomförts. 

(R) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 
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Författare 
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Land (där studien 
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(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kva

litet 

Tajeddin, E., Rashidan, 

M., Razaghi, M., Javadi, 

S., Sherafat, S., 

Aleboyeh, M., Sarabazi, 

M., Mansouri, N., &  

Zali, M. 

2016 

Iran 

 

The role of the 

intensive care unit 

environment and 

health-care workers 

in the transmission 

of bacteria 

associated with 

hospital acquired 

infections. 

Syftet med studien var att 

försöka bestämma 

hastigheten i vilken 

vårdpersonals händer samt 

arbetsdräkt blir 

kontaminerade av de 

främst förekommande 

nosokomiala bakterierna 

(bland andra MRSA). 

Observationsstudie. 

Sammanlagt 762 prov togs 

randomiserat under en 26 

månadsperiod efter handtvätt 

innan patientkontakt för 

analys efter bakterier som kan 

relateras till nosokomiala 

infektioner. 

79 

Sjuksköt

erskor 

16 

Undersk

öterskor 

33 Övrig 

personal 

(-) 

Studien visade på att ju mer 

patientnära arbete som utförs, desto 

större är risken för att kontamineras. 

Undersköterskor kontamineras i 

större utsträckning än sjuksköterskor, 

som i sin tur kontamineras i större 

utsträckning än läkare. 

(R) 

II 

Williams, C., McGraw, 

P., Schneck, E. E., 

LaFae, A., 

Jacob, J. T., Moreno, D., 

Reyes, K., Cubillos, F., 

Kett, D. H., Estrella, R., 

Morgan, D.J., Harris, 

A.D., & Drees, M. 

2015 

USA  

Impact of Universal 

Gowning and 

Gloving on Health 

Care Worker 

Clothing 

Contamination. 

Syftet med studien var att 

undersöka huruvida 

användning av 

engångsförkläden och 

handskar minskade 

kontamination av MRSA 

på vårdpersonalens 

arbetsdräkt. 

Randomiserad kontrollerad 

studie med viss datainsamling 

genom enkäter och viss 

insamling genom provtagning 

av vårdpersonalens 

arbetsdräkt. 

346  

(73 

procent 

sjuksköte

rskor) 

(-) 

Resultatet visade att nästan 25 

procent av vårdpersonalen som 

endast använde sig av handskar och 

förkläden hos patienter med kända 

smittor kontaminerades sina kläder 

under sina skift. Denna 

kontamination reducerades med 70 

procent genom att de använde 

handskar och engångsförkläden vid 

samtlig patientkontakt. 

(RC

T) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)   

I = Hög kvalitet, I I = Medel kvalitet, I I I = Låg kvalitet 


