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Bakgrund: Smittspridning av Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus har under de 

senaste åren ökat vilket ställer högre krav på hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet av 

riktlinjer beträffande vårdhygien. Studier visar att följsamhet till riktlinjer är låg vilket 

orsakar patientlidande och högre kostnader för hälso- och sjukvården. Syfte: Att belysa 

faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet av riktlinjer vid MRSA på 

sjukhus. Metod: Litteraturöversikt som baseras på kvalitativa (n=3), kvantitativa (n=7) 

samt mixad metod (n=3) av vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet 

framträdde fyra kategorier; kunskap, arbetsmiljö, organisation och negativt 

förhållningssätt, med nio underkategorier. Slutsats: Kunskap gällande smittspridning av 

MRSA hos hälso- och sjukvårdspersonal ökar följsamheten av riktlinjer vid 

vårdhygienrutiner varför det är av betydelse att utbildning, god kommunikation och 

information erbjuds kontinuerligt. En bättre kunskapsnivå inom detta område ger trygghet i 

professionen och torde därför även förbättra personalens förhållningssätt till patienter, 

anhöriga och medarbetare. Hälso- och sjukvården står inför en stor utmaning då 

underbemanning och överbeläggningar är vanligt förekommande vilket även medför att 

placering av hygienutrustning brister. Organisationen har ett betydande ansvar för att skapa 

struktur och förutsättningar till att förbättra faktorer som hindrar personal att arbeta 

optimalt mot följsamhet av de riktlinjer som finns angivna beträffande smittspridning av 

MRSA. 
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Background: Transmission of Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus has increased in 

recent years, which places greater demands on health professionals’ adherence to 

guidelines for infection control. Several studies shows that adherence to guidelines is low 

which is causing the patient suffering and higher costs for healthcare service. Aim: To 

illuminate factors that influence health professionals’ adherence to guidelines on MRSA in 

hospital care. Method: This literature review is based on qualitative (n=3) quantitative 

(n=7) and mixed method (n=3) scientific articles. Findings: Four categories emerged; 

knowledge, work environment, organization and negative approach, with nine 

subcategories. Conclusion: To increase adherence to guidelines regarding MRSA, 

education, communication and information is required continuously. Increased knowledge 

would improve health professionals’ approach to patients, relatives and employees, which 

in turns create confidence in their profession. This might also create opportunities to 

reduce the staffs concerns of being infected or spreading the infection to family members. 

Healthcare service is facing a great challenge where understaffing, overcrowding and 

placement of equipment deficiencies. The organization has a significant responsibility to 

create structure and conditions for an active and committed leadership to improve factors 

that may affect the spread of MRSA.  
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INLEDNING 

Under de senaste åren har multiresistenta bakterier spridit sig världen över. Bristande 

hygienrutiner och ökande antibiotikaresistens bidrar till spridning av dessa bakterier vilket 

medför stort lidande hos patienter samt högre kostnader för vården (Socialstyrelsen, 2006). 

Enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2015) uppskattas vårdrelaterade 

infektioner orsaka 750 000 extra vårddagar och en kostnad på 6,5 miljarder kronor per år. 

Folkhälsomyndigheten (2015a) anger att Meticillinresistent Staphylococcus aureus 

(MRSA) sedan år 2000 varit anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och genom de 

senaste årens statistik ses en ökning av anmälda fall i Sverige. Mellan år 2010 och 2016 

har antalet anmälda fall ökat med cirka 180 % (från 1580 till 4402 anmälda fall) enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015b). Smittspridning av MRSA sker främst genom indirekt 

kontaktsmitta, exempelvis via händer eller utrustning (Visalachy, Kumar Palraj, 

Sathyamoorthy Kopula & Sekar, 2016). För att undvika smittspridning är det mest effektivt 

att följa riktlinjer vid vårdhygien (Visalachy et al., 2016). Pittet (2001) menar dock att 

personalens följsamhet till dessa riktlinjer är låg vilket kan ha en påverkan på varför 

smittan är vanligt förekommande i sjukhusmiljö. Sjuksköterskor behöver fördjupade 

kunskaper om vad som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till riktlinjer vid 

vårdhygien, relaterat till MRSA, för att kunna argumentera inför sina medarbetare samt 

optimera patientsäkerheten.  

BAKGRUND  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de vanligaste orsakerna till uppkomst av 

vårdskada. De mest förekommande infektionerna är urinvägsinfektion, postoperativ 

infektion och lunginflammation. Det är av betydelse att undvika spridning mellan patienter 

och personal genom att tillämpa basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2016a). Hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och ska rapportera om det 

förekommer risker som kan medföra vårdskada (SFS 2010:659). Socialstyrelsens 

definierar VRI som: En infektion som tillkommer hos en person som vårdas i sluten vård 

eller en infektion som uppkommer efter åtgärd som diagnostik, behandling eller 

omvårdnad inom vård och omsorg. Det kan även vara en infektion som uppkommer hos 

personal till följd av sin yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2011). Ericson och Ericson (2009) 

beskriver att VRI har förekommit så länge sjukvård har funnits där exempel kan ses genom 

Semmelweis kamp mot barnsängsfeber och Nightingales kamp mot sårinfektioner på 1800-

talet. VRI innebär ett ökat lidande för patienter och kan ge upphov till förlängd vårdtid och 

eventuell försämrad hälsa eller invaliditet. Vårdhandboken (2014) beskriver att 

multiresistenta bakterier är ett ständigt ökande problem vad gäller VRI. Multiresistenta 

bakterier är inte mer aggressiva än andra bakterier dock är de problematiska att behandla 

och utesluta ur vårdmiljön när de väl spridit sig. Buke et al. (2007) beskriver att långa 

vårdtider är förenat med VRI då resultatet visar att cirka 20 % av patienter (87 av totalt 439 

patienter) drabbas av VRI efter 30 dagar på sjukhus. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016a) 
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visar mätningar i Sverige att cirka 9 % per år av de patienter som vårdas i sluten vård 

drabbas av VRI. Statistik från European Centre for Disease Prevention and Control 

[ECDC] (2016) visar att 4,1 miljoner patienter inom EU drabbas varje år. Dessa siffror 

visar på att hälso- och sjukvårdspersonal måste vara uppmärksam på förekomst av någon 

typ av smittsam sjukdom samt vidta åtgärder som rekommenderas ur smittskyddssynpunkt 

(SFS 2004:168). 

Antibiotika och resistensutveckling  
Folkhälsomyndigheten (2016b) beskriver att antibiotika används för att behandla 

bakteriella infektioner hos människor och djur. Lindriga infektioner kan läka utan 

behandling men vid vissa allvarliga infektioner kan antibiotika vara avgörande för 

tillfrisknandet. Antibiotika dödar, alternativt stör, viktiga funktioner hos bakterier. 

Bakterier kan utveckla antibiotikaresistens vilket för bakterien är en möjlighet att utveckla 

sig för att överleva. Desto mer antibiotika som används desto större blir bakteriers 

resistensutveckling varför det är av betydelse att antibiotika nyttjas enbart när det är ytterst 

nödvändigt (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Även Marshall, Wesslingh, McDonald och 

Spelman (2004) hävdar att det finns kopplingar till utbrott av MRSA på sjukhus där 

antibiotika används i högre grad. Det ses även en koppling mellan geografisk placering där 

länder med lägre antibiotikaanvändning har färre utbrott av MRSA infektioner. 

Folkhälsomyndigheten (2016b) anger att resistenta bakterier sprids på samma sätt som 

andra bakterier samt att resistensutveckling kan gå snabbt. Ökning av resistenta bakterier 

medför att en infektion kan ta betydligt längre tid att behandla, vilket också ökar risken att 

dö på grund av en bakteriell infektion. Förutom ökat lidande för både patient och anhörig 

ökar även kostnader för hälso- och sjukvård. Utveckling av ny antibiotika är svag och 

under de senaste 30 åren har utvecklingen i princip stått still. Det finns bakterier som är 

resistenta mot all antibiotika som är tillgänglig på marknaden, vilket medför allvarliga 

problem. I arbetet att förhindra resistensutvecklingen hos bakterier i Sverige, ligger fokus 

på att förebygga VRI och smittspridning vilket kan medföra att behovet av antibiotika 

minskar (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En av de vanligaste och mest kända 

multiresistenta bakterierna är Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). 

Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) 
Ericson och Ericson (2009) förklarar att den multiresistenta bakterien Staphylococcus 

aureus (MRSA) kan orsaka abscesser i hud, slemhinnor och benvävnad samt toxin 

medierade reaktioner. Staphylococcus aureus kommer hädanefter benämnas S. Aureus. 

Enzymet penicillinas som skyddar bakterien mot penicillin kan 90 % av S. aureus 

producera och kräver då behandling med penicillinasstabila penicilliner. Det har utvecklats 

resistens även mot detta och fler andra antibiotika.  Dessa bakterier kallas MRSA (Ericson 

& Ericson, 2009). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) medför detta att MRSA endast kan 

behandlas med ett fåtal, mycket dyra, intravenösa antibiotika vilka har svåra biverkningar. 

Det har dock framkommit varianter av MRSA som visat sig resistenta även för detta 

runtom i världen men inte i Sverige ännu (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2014) anger att MRSA nuförtiden kan sägas tillhöra normalfloran i 

sjukhusmiljö då den är vanligt förekommande och lätt sprids vilket är ett av de största 

vårdhygieniska problemen i världen. Ericson och Ericson (2009) beskriver att de främst 
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smittar genom indirekt kontaktsmitta, det vill säga via exempelvis händer, utrustning eller 

liknande som blivit förorenade. En infektion med MRSA ses som allmänfarlig sjukdom 

och ska anmälas enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Allmänfarliga sjukdomar avser 

de som kan vara livshotande, risk för långvarig sjukdom, lidande eller risk för andra 

allvarliga konsekvenser där den smittade kan förebygga smittspridning.  Dessa sjukdomar 

ska anmälas till smittskyddsläkare och smittspårning ska utföras (SFS 2004:168). 

Arbetsmiljölagen är av betydelse att beskriva då MRSA utgör en risk för personal. 

Arbetsmiljölagen avser att skydda hälso- och sjukvårdspersonal från att drabbas av smitta. 

Genom denna lag har arbetsgivaren krav på sig att skydda personal från smitta varpå det är 

av betydelse att kontinuerligt bedöma smittorisker samt försäkra sig om att personalen har 

uppdaterad kunskap om MRSA (SFS 1977:1160). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Florence Nightingale betraktas som den moderna sjuksköterskeprofessionens grundare och 

beskrev tidigt vårdhygienens betydelse (Kirkevold, 2000). Nightingale (1859) ser 

människan som en del av naturen där människan har försetts med ett antal grundläggande 

naturlagar som en förutsättning för ett liv med hälsa. Dessa naturlagar får inte förbises eller 

hämmas varpå sjukdom uppstår. Orsaker till sjukdomar finns i de förhållanden människor 

lever i. Den främsta orsaken till människans förgiftningsprocesser är dålig kvalité på luft, 

orent vatten, ansamling av avfallsprodukter, dålig belysning och buller (Nightingale, 

1859). Omvårdnadens främsta uppgift är att motverka faktorer som kan ha negativt 

inflytande på naturens lagar och följden blir hämmande av kroppens självläkande krafter. 

Denna omvårdnadsteori grundar sig på ett par principer för att säkerställa en god vård och 

bibehålla en god hälsa; ren luft, rent vatten, effektiva avloppsanordningar, renlighet och 

ljus. Nightingale (1859) menade att ren luft var det mest grundläggande för att undvika 

smittspridning. Patientrum vädrades med frisk utomhusluft och inte luft från korridorer 

innehållande damm och smitta från andra patienter varför det var av betydelse att fönster är 

öppna och dörrar stängda. Dessa grundläggande sanitära förhållanden är väsentliga för hur 

människor lever samt uppkomst av sjukdom (Nightingale, 1859). Henderson (1991), en 

annan omvårdnadsteoretiker, beskriver hur sjuksköterskan bör arbeta för att undvika 

smittspridning. I dessa uppgifter ingår även att undervisa patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal inom detta område. I syfte att minska patientlidande ska vårdandet 

styras mot att hjälpa patienten undvika faror i omgivningen samt undvika att skada andra. 

Ett betydelsefullt omvårdnadsbehov är att hjälpa patienten hålla kroppen ren och välvårdad 

samt skydda huden vilket i sin tur medför en minskad risk för smittspridning till andra 

patienter och personal. Av en diagnos kan ett sjukdomslidande uppstå (Henderson, 1991). 

Eriksson (1994) menar att ett vårdlidande är oberoende av sjukdomen och är kopplat till 

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

vård. En avsaknad av reflektion eller av bristande kunskap om hur en patient (exempelvis 

med smitta) ska vårdas på ett adekvat sätt kan alltså innebära negativa konsekvenser för 

patientens välbefinnande (Eriksson, 1994). 

Vårdhygien och riktlinjer 
Hygien som alldagligt begrepp innefattar betydelsen om rengöring av kropp och 

människans omgivning. Om hygienens rutiner i vården (vårdhygien) brister kan VRI 
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uppstå, ett vanligt och allvarligt problem (McDanel et al., 2014). Socialstyrelsen (2016b) 

anger vårdhygien som ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan förebygga VRI och är av 

betydelse för arbetet mot antibiotikaresistens. I arbetet att förebygga VRI har tillämpning 

av basala hygienrutiner en avgörande roll (Socialstyrelsen, 2016b). Hälso- och 

sjukvårdslagen anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard 

och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen (SFS 2017:30). En 

rapport av Socialstyrelsen belyser att det saknas global enighet om hur spridning av 

multiresistenta bakterier ska hanteras förutom vad gäller följsamhet av basala hygienrutiner 

(Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 

anger att den som är yrkesmässig verksam eller under utbildning ska iaktta följande 

föreskrifter gällande arbetskläder; de ska enbart bäras i arbetet, vara kortärmade, bytas 

dagligen eller oftare om det finns behov av det (Socialstyrelsen, 2015). Vid risk att komma 

i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska skyddskläder användas. 

Underarmar ska vara fria från smycken, armbandsur eller material som förband, stödskenor 

med mera. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material. Vad gäller händer 

ska dessa tvättas med vatten och tvål om de är smutsiga och ska torkas innan de 

desinfekteras. Desinfektion ska ske både före och efter patientnära arbete. Skyddshandskar 

ska användas vid risk att komma i kontakt med kroppsvätskor och ska bytas mellan varje 

arbetsmoment (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Visalachy et al. (2016) framhåller att det är möjligt att förebygga VRI om hälso- och 

sjukvårdspersonal strikt följer de riktlinjer som finns. De visar även på att personalens 

händer är bärare av potentiella patogener såsom MRSA. Socialstyrelsen (2006) beskriver 

övriga rekommendationer för hantering vid spridning av multiresistenta bakterier såsom 

MRSA. De menar att det ska finnas system för övervakning och registrering av 

multiresistenta bakterier samt riktlinjer och registrering av antibiotikaanvändning vilket 

kan påverka dessa bakterier. De patienter som konstaterats bärare av multiresistenta 

bakterier, såsom MRSA, bör kohortvårdas i enkelrum med egen toalett och dusch. 

Isoleringsvård kan övervägas när det kommer till patienter med kronisk hudsjukdom, sår 

eller diarré. Patienter ska inte vårdas av hälso- och sjukvårdspersonal som har sår eller 

kroniska hudlesioner. Det är av betydelse att informera andra enheter som undersöker eller 

behandlar patienten (Socialstyrelsen, 2006). Patienter som är bärare av MRSA eller vårdats 

på sjukhus utomlands de senaste sex månaderna bör genomgå screenodling för MRSA. I 

väntan på svar bör patienten vårdas i enkelrum. Vid oväntad upptäckt av multiresistenta 

bakterier hos patienter på vårdavdelning kan det vara aktuellt att screenodla övriga 

patienter och personal på samma avdelning för att utreda smittkedjan. Detta kan medföra 

tillfälligt intagningsstopp samt flyttstopp av patienter till andra avdelningar 

(Socialstyrelsen, 2006). För att minska smittspridning av MRSA har Marshall et al. (2004) 

beskrivit att åtgärder som isolering kan fungera för att minska smittspridning, dock bör 

detta inte vara likvärdigt med personalen följer de rekommendationer som finns. 

Författarna anger också kostnader i förhållande till de olika metoder som föreligger för att 

minska smittspridning. De hävdar att god handhygien, användandet av handskar och 

förkläden är både det billigaste och bästa alternativet. Användning av isolering och 

enkelrum kan ha god effekt men kostnaderna för detta är betydligt högre (Marshall et al., 

2004). McDanel et al. (2014) uppger att ett flertal sjukhus har riktlinjer beträffande 

vårdhygien dock brister uppföljningen av dessa. Genom att följa upp, övervaka och 

rapportera resultat tillbaka till hälso- och sjukvårdspersonal kan följsamhet till riktlinjer 
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öka och därmed minska spridning av VRI.  

Följsamhet till riktlinjer  
Begreppet följsamhet kommer av det engelska ordet compliance, vilket i 

Nationalencyklopedin (NE) (2016) översätts till följsamhet, medgörlighet, uttryck för hur 

väl en patient följer en ordination. Detta begrepp som frekvent använts vad gäller 

följsamhet är något negativt betingat varför begreppet adherence alltmer används (Falk, 

2002). Svenska MeSH (u.å.) definierar guideline adherence till anpassning till officiella 

eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer och anvisningar. SKL (2016) beskriver 

för att identifiera skador som uppstår i vården utförs punktprevalensmätningar av bland 

annat VRI, trycksår och följsamhet till basala hygienrutiner som en del i vårdens 

kvalitetsuppföljning och grund för förbättringsarbete i Sverige. Dessa mätningar kan 

fungera som drivkraft till förändring och utförs på uppdrag av respektive landstings- och 

regiondirektör (SKL, 2016). För att mäta följsamhet kring basala hygienrutiner genomförs 

enligt SKL (2017) observationsstudier minst en gång per år där medarbetarnas följsamhet 

observeras utifrån åtta grundläggande hygien steg och klädregler (SKL, 2017). Av 

mätningarna framkom mer att 75,6% av personal inom landstinget år 2016 genomförde 

samtliga steg korrekt. När mätningen startade år 2010 var följsamheten 55,9% hos hälso- 

och sjukvårdspersonal inom landstinget och har sedan ökat varje år (SKL, 2017).  

 

Pittet (2001) menar att följsamhet av basala hygienrutiner minskar risken att sprida VRI. 

Dock är följsamhet av dessa rutiner låg vilket medför en stor utmaning för vården. Total 

följsamhet kan vara svårt att uppnå men det kan förbättras vilket skulle leda till bättre vård 

och hälsa för patienter (Pittet, 2001). Ericson och Ericson (2009) menar att motverka 

spridningen av resistenta bakterier kräver att samtliga inom vården ska vara medvetna om 

vilka konsekvenser en infektion kan ge. De ska även få ökad kunskap om basala 

hygienrutiner och att möjlighet ges för att utföra hygienrutiner korrekt. Upshaw-Owens 

och Bailey (2012) hävdar att smittspridning av MRSA kan förhindras genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal följer rekommendationer som finns samt uppdaterar sina kunskaper 

kontinuerligt gällande eventuella nya riktlinjer. De bör även besitta kunskap om 

förekomsten, samt förstå att förebyggande åtgärder kan påverka dödlighet och kostnader. 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan utbildar patienter och anhöriga om förebyggande 

åtgärder vilket medför att de kan påverka personal att följa dem. Det är även av betydelse 

att på ledningsnivå se över förebyggande åtgärder och följsamhet samt skapa lämpliga 

åtgärder om det inte efterföljs (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Kilpatrick, Murdoch och 

Storr (2012) betonar betydelsen att följa de åtgärder och riktlinjer som rekommenderas för 

att minska risken för postoperativa infektioner. Författarna hävdar att detta är av betydelse 

hos samtliga patienter och vid alla tillfällen för att uppnå avsedd effekt. Ansvaret ligger på 

såväl sjuksköterska, läkare som hos patienten själv (Kilpatrick et al., 2012). Lederer, Best 

och Hendrix (2009) anser att MRSA kan minska genom följsamhet av riktlinjer vad gäller 

handhygien. Trots detta följs inte riktlinjerna vilket medför att det krävs förändring i 

beteendet hos hälso- och sjukvårdspersonal samt förståelse för att alla i personalgruppen är 

ansvariga för patientens hälsa och välbefinnande. För att öka patientsäkerheten bör 

personalens beteende förändras så att en god handhygien följs automatiskt. 

 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) är brister inom kommunikations- och informationsöverföring 
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en risk för patientsäkerheten vilket kan orsaka vårdskador såsom VRI. Om 

kommunikationen i vårdteamet eller mellan olika vårdlag inte fungerar och/eller 

informationsöverföringen i form av provsvar eller journaldokumentation, kan det resultera 

i att patientsäkerheten brister. Patienter som får otillräcklig information, inkorrekt 

information eller missförstår information gällande vård, behandling, och riktlinjer vid 

MRSA kan medföra risker för patientsäkerheten (Socialstyrelsen, u.å.). Den professionella 

kommunikationen inom hälso- och sjukvård har till syfte att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra patientens lidande. En förutsättning för att detta 

ska lyckas är att personalen är insatt i patientens situation (Eide & Eide, 2009). Genom god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient förbättras omvårdnadens kvalité varför 

kommunikation bör ses som en betydande del och ska inte påverkas av personalbrist eller 

tidsbrist (McCabe, 2004). Kommunikation är en process där ett budskap ska förmedlas 

vilket sker både genom verbal och icke-verbal kommunikation där 75 % av 

kommunikationen sker icke-verbalt, genom kroppsspråk/kroppshållning, beröring och 

ansiktsuttryck. Information innebär till skillnad från kommunikation en förmedling av 

kunskap som bygger på en dialog utifrån patientens premisser. Information måste vara 

nödvändig för patienten och presenteras på ett relevant sätt. Information kan exempelvis 

vara att berätta för patienten om varför och hur ett visst omvårdnadsmoment ska 

genomföras (Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Harrington (2014) menar att sjuksköterskan har ett betydande ansvar vad gäller 

förebyggande av VRI genom implementering och uppföljning av riktlinjer för att 

säkerställa följsamhet. Sjuksköterskans arbete ska utgå från hygieniska principer och 

rutiner såsom att förebygga smitta och smittspridning samt följa gällande författningar, 

riktlinjer och rutiner. För att tidigt upptäcka eventuell VRI och därmed undvika allvarliga 

följder bör sjuksköterskan ha en undervisande och kommunikativ funktion genom att ge 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal kunskap kring sår och infektioner (Harrington, 

2014). Enligt ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 2014) har 

sjuksköterskan ett personligt ansvar för sin profession, vilket innebär att kontinuerligt ta 

del av ny forskning som publiceras i syfte att bedriva vård på ett patientsäkert sätt. 

Sjuksköterskan ska vägleda och stödja medarbetare i syfte att ingen persons hälsa hotas 

(SSF, 2014) vilket även är lagstadgat i SFS 2010:659. Hälso- och sjukvårdspersonal bär 

själva ansvar för att all vård ska genomföras i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning
 

(Socialstyrelsen, 2005) 

beskriver hur sjuksköterskor ska medverka i arbetsmiljöarbete och där uppmärksamma 

risker samt förebygga dessa. Sjuksköterskan, som arbetsledande funktion, har ett ansvar 

där det ingår att utifrån patientens behov och medarbetarnas kompetenser, systematiskt 

leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnad. Vidare ska arbetet bedrivas 

patientfokuserat på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, där det ingår att 

sjukdomsupplevelse och lidande hos patienter ska minimeras. Detta inkluderar även 

följsamheten av riktlinjer relaterat till smittspridning (Socialstyrelsen, 2005). Den 

handlingsplan som Berggren, Lindgren och Wahlberg (u.å.) har tagit fram gällande MRSA 

för Skaraborgs Sjukhus understryker att; oavsett om en patient har misstänkt eller 

konstaterad smitta är det av betydelse att de får samma bemötande och omvårdnad som alla 

patienter samt att de inte får undanhållas medicinsk behandling eller undersökning på 
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grund av sin diagnos (Berggren et al., u.å.). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

framhåller att bemötande bör utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn och ska därför ske med respekt, lyhördhet och empati för patienten. Den ska 

även genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt samt bidra till en god och 

säker vård (Socialstyrelsen, 2005). Ett hot mot individens hälsa kan uppstå när hälso- och 

sjukvårdspersonal till följd av utifrån kommande omständigheter inte kan finnas till för en 

annan människa (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen, 1995). På 

så vis blir patientens hälsa även beskriven och relaterad till sjuksköterskans 

förhållningssätt och ansvar mot patienten för att förhindra vårdlidande, både som 

medmänniska och naturlig vårdare (Eriksson et al., 1995).  

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige drabbas årligen 9 % av de som vårdas på sjukhus av en VRI. Många av dessa 

infektioner beror på spridning av multiresistenta bakterier, bland annat MRSA. Spridning 

sker främst genom indirekt kontaktsmitta vilket medför att vårdhygien och hälso- och 

sjukvårdspersonals basala hygienrutiner kan ha stor påverkan på hur omfattande 

smittspridningen blir. MRSA orsakar lidande för patienter och förlänger vårdtiden som i 

sin tur resulterar i högre kostnader för sjukvården. Trots att kunskap funnits ända sedan 

mitten av 1800-talet kring hur vårdhygien påverkar smittspridning, framkommer att 

riktlinjer kring vårdhygien inte efterföljs optimalt. Vid vård på sjukhus kan spridning av 

MRSA skapa stora problem och det är personalens uppgift och skyldighet att ge vård av 

god kvalitet och främja patienters säkerhet genom att minska smittspridning och därmed 

patientlidande. Ansvaret för att leda omvårdnadsarbetet är hos sjuksköterskan, därför är det 

av intresse att undersöka vad som påverkar hälso- och sjukvårdspersonal följsamhet till 

vårdhygien och riktlinjer. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonals följsamhet till riktlinjer vid MRSA på sjukhus.  

METOD 

Då avsikten var att belysa ett problem kring ett avgränsat område valdes metoden 

litteraturöversikt beskriven av Friberg (2012). Friberg (2012) beskriver litteraturöversikt 

som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt av publicerad forskning med grund i 

beskrivning av texter som söks fram genom relevanta sökord inom det valda området. För 

att ge en så bra överblick som möjligt användes både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar för att besvara syftet. Detta resulterade i en beskrivande översikt 

genom att den utvalda datan analyserades och genomgick kvalitetsgranskning (Friberg, 

2012). 
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Urval 
Urvalet var vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna var 

publicerade mellan perioden 2010 – 2017. Dessa år valdes för att uppmärksamheten kring 

MRSA ökat under de senaste åren, både beträffande spridning, riktlinjer och behandling. 

Östlund (2012) menar att vetenskapligt material är en färskvara och en litteraturöversikt 

ska sammanfatta så aktuell kunskap som möjligt inom området. Inklusionskriterier var att 

artiklarna som granskats var skrivna på engelska samt att de utgick från hälso- och 

sjukvårdspersonals perspektiv i sjukhusmiljö. Artiklarna som valdes ut var publicerade i 

länder som skrivit under WHO:s Clean Care is Safer Care kampanj som syftade till att 

förbättra vårdhygien genom att följa gemensamma riktlinjer. Kampanjen innebär att 

upprätthålla god handhygien och fungerar som ett stöd i förbättringsarbetet kring 

handhygien globalt för att minska antibiotikaresistensen samt skydda patienter från 

infektioner orsakade av direkt eller indirekt smitta (WHO, u.å.). För att besvara syftet 

belyste artiklarna MRSA, riktlinjer och dess följsamhet. Artiklar som användes var peer 

reviewed vilket innebär att de genomgått granskning av forskare inom detta specifika 

område (Henricson & Mårtensson, 2012). 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet söktes genom databaserna CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) samt MEDLINE (Pubmed). 

CINAHL användes på grund av det stora utbudet av omvårdnadstidskrifter och MEDLINE 

som är en stor databas inom biomedicin och hälsa. För att få fram sökord användes 

Svenska MeSH som tog fram synonymer samt korrekt översättning. Svenska ord som 

användes var: Vårdrelaterad infektion, MRSA - Meticillinresistent gul stafylokock, 

sjuksköterska, följsamhet gentemot riktlinjer, Hygien, handhygien och sjukhushygien. 

Engelska ord som framkom genom användandet av MeSH var, Cross Infection, Healthcare 

Associated Infections (HCAI), MRSA, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, 

Nurse, Guideline Adherence och compliance, Hygiene, Hand Hygiene och Infection 

control. Trunkering användes på de sökord där det var aktuellt för att få med alla 

böjningsformer av ordet. När det gäller sökteknik användes Boolesk söklogik för att söka 

på fler än ett ord. De ord som främst användes var AND och OR för att bestämma olika 

ords samband till varandra samt för att få ett utökat sökresultat vilket beskrivs av Östlundh 

(2012). Sökord som användes kombinerades olika i förhållande till varandra. Sökvägarna 

presenteras i Bilaga 1, där det framgår sökord och kombinationer som använts, samt antalet 

träffar vid varje sökning. Först utfördes en övergripande undersökning av sökordens 

relevans till valt ämne och hur mycket som forskats på området under den senaste tiden. 

Detta i enlighet med Friberg (2012) som menar att det är av betydelse att genomföra en 

inledande sökning av tidigare publikationer. Inom VRI, MRSA, vårdhygien och följsamhet 

har det publicerats tillräcklig mängd material för att fortsätta utforska ämnet. Därefter 

genomfördes strukturerade sökningar varpå de framkomna artiklarnas rubriker lästes. 

Vidare lästes abstract under utvalda rubriker kritiskt för att få en bild av hur forskning 

kring problemet såg ut. Därefter fortsatte sökningsprocessen med avgränsning i urval av 

artiklar för att få fram de som var mest relevanta för studien. De artiklar som svarade an 

mot syftet genomgick en kvalitetsgranskning, Där de utvalda artiklarna ska ha ett klart 

syfte, samt tydlig metod, resultat och diskussionsdel som svarar på syftet. enligt Fribergs 
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(2012) granskningsmallar där den ena mallen inriktar sig mot kvalitativa artiklar (Bilaga 3) 

och den andra mot kvantitativa artiklar (Bilaga 4). Detta genomfördes för att kunna 

överväga om artiklarna hade tillräckligt hög kvalitet för att ingå i studien eller ej. 

Artiklarna som inte uppfyllde tillräcklig hög kvalité har uteslutits ur denna 

litteraturöversikt. Granskningen resulterade i 13 artiklar som valdes ut för att ingå i 

resultatet varav tre kvalitativa, sju kvantitativa och tre av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 

Analys  
Datamaterialet analyserades enligt en modell beskriven av Friberg (2012). Analysen går 

från helhet till delar för att sedan kunna skapa en ny helhet. Det insamlade datamaterialet 

är helheten och delas därefter för att få fram olika aspekter som svarar an mot syftet. Av 

dessa delar skapas en ny helhet som blir resultatet (Friberg, 2012).  Datamaterialet lästes 

enskilt flera gånger så att helheten tydliggjordes. Båda författarna läste samtliga artiklar 

och därefter diskuterades dessa sinsemellan för att utvärdera om de tolkats likvärdigt. Som 

stöd skrevs en översiktstabell med sammanfattning av respektive artikel (Se bilaga 2). 

Därefter valdes delar från varje artikel ut som berörde syftet. Likheter och skillnader togs 

fram och genom dessa framkom olika teman som skapade en ny helhet som svarade an mot 

syftet. Likheter och skillnader presenteras för läsaren med både ord och siffror då både 

kvantitativ och kvalitativa artiklar analyserats. Detta torde ge läsaren en tydligare överblick 

hur forskningsresultatet belysts. Friberg (2012) tar upp betydelsen av att presentationen är 

beroende av om det är kvantitativ eller kvalitativ artikel och att en exakt jämförelse inte går 

att göra dem emellan. 

Etiska överväganden 
I denna litteraturöversikt följdes forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2003). 

Det utfördes inte någon fabricering av data, ingen stöld eller plagiering eller förvrängning 

av det som framkommit under processens gång. Wallengren och Henricson (2012) betonar 

värdet av att endast använda sig av artiklar som är etiskt granskade för att öka det 

vetenskapliga värdet.  Samtliga vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet i denna 

litteraturöversikt har fått ett etiskt godkännande och författarna har fört ett etiskt 

resonemang. För att säkerställa korrekt hantering och förståelse användes referenser 

kontinuerligt i texten. Kjellström (2012) påtalar att studenters bristande språkliga och 

metodologiska kunskaper kan leda till feltolkningar. För att minska förekomst av 

feltolkning, och därigenom söka erhålla ett resultat baserat på korrekt uppfattning av data, 

lästes artiklarna upprepade gånger. Författarnas förförståelse har även diskuterats 

sinsemellan och torde inte påverka varken tolkning av de vetenskapliga artiklarna eller 

urval av de data som framkommit.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet har fyra kategorier och nio underkategorier identifierats 

(Tabell 1). Dessa påvisar vilka faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals 

följsamhet av riktlinjer vid MRSA på sjukhus. Resultatet presenteras i löpande text med 

referenser till det analyserade materialet.  

 

Tabell 1: Översikt av kategori och underkategori 

 

Kategori 

 
Underkategori 

Kunskap  Bristande kompetens 

Bristande kommunikation  

Arbetsmiljö  Underbemanning 

Överbeläggning 

Felaktig placering av skyddsutrustning 

Organisation  
 

Professionella ledare och förebilder  

Medarbetares beteende  

Negativt 

förhållningssätt 

Rädsla att bli smittad och att smitta anhöriga 

Negativ attityd till riktlinjer vid vårdhygien 

 

 

Kunskap  
Kunskap handlar om hälso- och sjukvårdspersonals upplevda brister beträffande utbildning 

i ämnet och innefattar bristande kompetens samt bristande kommunikation vilket påverkar 

följsamheten till riktlinjer.  

Bristande kompetens 

Flertalet artiklar i denna litteraturöversikt återkommer till att kunskapsnivån hos hälso- och 

sjukvårdspersonal är låg, ofta på grund av att det saknas utbildning kring MRSA och 

vårdhygien. Enligt Da Silva et al. (2010) är kunskap kring MRSA hos hälso- och 

sjukvårdspersonal begränsad och behöver förbättras så att personal har bättre teoretiskt 

stöd och förståelse gällande förebyggande arbete beträffande MRSA. Denna kunskap är 

ytterst nödvändig för att bryta kedjan av smittsamma utbrott. Andersson, Andreassen 

Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) menar att låg kunskapsnivå gällande MRSA 

även bidrar till osäkerhet samt ovilja att vårda dessa patienter. Ett flertal artiklar redovisar 

nämnda bristfälligheter i procentsatser. Da Silva et al. (2010) rapporterar att cirka 44 % av 

hälso- och sjukvårdspersonal har bristande kunskap angående orsaker till resistens hos 

bakterien S. Aureus, men även att kunskap saknas gällande riktlinjer och behandling tillika 

konsekvenser som följer. Av deltagare i Da Silvas et al. (2010) studie uppger cirka 20 % 
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(318 deltagare totalt) att brist på utbildning och information är en bidragande orsak till 

minskad följsamhet av vårdhygienrutiner, cirka 22 % av deltagarna anser att det inte finns 

risker med MRSA, och här konkluderar författarna att detta kan vara en del i att utbrott av 

MRSA uppkommer. Pedro, Sousa-Uva och Pina (2014) visar på att endast 55 % av 

sjuksköterskor (139 deltagare totalt) enbart har en godtagbar kunskapsnivå om MRSA 

beträffande smittspridning, riskfaktorer och resistensutveckling. Seibert, Gabel Speroni, Mi 

Oh, DeVoe och Jacobsen (2014a) hävdar att det dessutom finns stora skillnader i 

kunskapsnivå mellan olika professioner på sjukhus. Merparten av deltagarna visar att de 

har kunskap gällande förebyggande åtgärder vid MRSA, att bärare av MRSA utan symtom 

kan sprida smitta, att smitta oftast sprids via händer samt att MRSA både förekommer på 

sjukhus och ute i samhället. Däremot finns brister i kunskap angående frågor beträffande 

hur länge MRSA bakterier kan överleva på ytor utanför kroppen och att alkohol i 

desinfektionsmedel är det mest effektiva för att döda MRSA bakterier. I denna studie 

rapporteras att läkare har betydligt mer kunskap kring vårdhygien och MRSA än 

exempelvis vårdbiträden. Mindre än hälften (47,8 %) av deltagarna (totalt 276) tror att 

MRSA inte är ett problem på det sjukhus de arbetar på och 75 % anser att de fått 

tillräckligt med utbildning gällande detta problemområde (Seibert et al., 2014a).  

 

Huis, Schoonhiven, Grol, Donders och Hulscher (2013) genomförde en randomiserad 

studie där en del i interventionen består av att ge personal utbildning, förbättra kunskaper 

och färdigheter vad gäller vårdhygienrutiner. Denna interventionsstudie visar på att 

kunskap är en betydande faktor för ökad följsamhet av vårdhygienrutiner, dock redovisas 

inga procentsatser. Ett år senare framhåller Borg et al. (2014) att hälso- och 

sjukvårdspersonal, genom utbildning, utför handhygien på ett korrekt sätt vilket medför att 

smittspridning av MRSA minskar. Författarna hävdar samtidigt att den kontinuerliga 

utbildningen är en hörnsten i att kunna kontrollera VRI, det vill säga, om personalen 

upprätthåller sin kompetens via regelbunden utbildning inom detta område blir resultatet 

även att MRSA utbrott minskas. Lee et al. (2011) observationsstudie visar att kampanjer 

och enstaka utbildningar inte medför långsiktig effekt på följsamhet (Lee et al. 2011). 

Andersson et al. (2016) påvisar att kunskap och utbildning skapar trygghet gällande 

vårdhygienrutiner. Detta i sin tur minskar oro och rädsla hos personalen vid omvårdnad av 

patienter som är bärare av MRSA. Även Sinkowitz-Cochran et al. (2012) anger att det 

finns ett signifikant samband mellan kunskapsnivå hos hälso- och sjukvårdspersonal och 

deras engagemang i omvårdnadsarbetet vilket medför ökad följsamhet till 

vårdhygienrutiner.  

Bristande kommunikation 

Hälso- och sjukvårdspersonal har bristande kunskap beträffande MRSA och vårdhygien 

vilket kan grundas i att information brister eller att den kommuniceras på ett icke korrekt 

sätt. Okunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal kan bero på att information gällande 

MRSA och vårdhygien brister och kommuniceras på ett icke korrekt sätt beträffande de 

faktorer som berörs. Pedro et al. (2014) samt Seibert, Gabel-Speroni, Mi-Oh, DeVoe och 

Jacobsen (2014b) menar att det finns behov av att förbättra kommunikationen på sjukhus i 

syfte att öka kunskap hos all personal och därigenom förhindra smittspridning. Författarna 

menar även att information gällande MRSA, smittvägar och hygienrutiner är av betydelse 

att kommunicera även till patienter och anhöriga som vistas på sjukhus. Detta 
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exemplifieras med följande citat från en av deltagarna i Seibert et al. (2014b) studie som 

säger, “I think it’s all about education, and I think we have to get buy-in from everybody” 

(s. 407). 

 

Av 26 antal deltagare anser nästan hälften (49 %) att brister i kommunikation är en faktor 

till smittspridning och 75 % anser sig vara bekväma med att sprida information om MRSA 

till berörda patienter och anhöriga (Seibert et al., 2014b). Song, Stockwell, Floyd, Short & 

Singh (2013) visade även på att omkostnader på grund av MRSA, kunde minskas om 

personal hade möjlighet att informera patienter och besökare kring vårdhygien och 

smittorisker.  

 

Williams et al. (2014) visar på konsekvenser av att beslut och åtgärder fördröjs under 

MRSA utbrott på grund av att personalen inte fått information om MRSA smitta. De 

hävdar därför nödvändigheten av en tydlig kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal vid MRSA utbrott samt betydelsen av att engagera all personal för att 

utförandet ska ske korrekt. I Da Silva et al. (2010) studie menar cirka 10 % av deltagarna 

att om information kring en MRSA diagnos inte uppmärksammas i tid, påverkar det 

smittspridningen beträffande hur hälso- och sjukvårdspersonal förhåller sig till riktlinjer 

vid vårdhygien. Deltagarna menar även (ca 7 %) att avsaknad av information om 

isoleringsbehov av MRSA smittad patient hindrar följsamheten till riktlinjer vid 

vårdhygien. 

Arbetsmiljö  
Arbetsmiljö handlar om upplevelser av att miljön på arbetsplatsen kan skapa stress, vilket i 

sin tur hindrar hälso- och sjukvårdspersonal att följa riktlinjer för hygienrutiner. Detta 

innefattar underbemanning, överbeläggning samt felaktig placering av skyddsutrustning. 

Underbemanning 

Bemanning påverkar personal angående hur riktlinjer beträffande MRSA utförs. Låg 

bemanning ökar arbetsbördan och är en avgörande faktor för hur följsamhet av 

hygienrutiner bedrivs på sjukhus.  En arbetsbörda som är för stor leder till minskad 

följsamhet vilket medför en ökad risk för smittspridning av MRSA (Andersson et al., 2016; 

Seibert et al., 2014a). I en studie av Chatfield, Nolan, Crawford & Hallam (2016) hävdar 

deltagarna att en 100 % följsamhet till korrekt handhygien inte är realistiskt på grund av 

underbemanning och hög arbetsbelastning.  Da Silva et al. (2010) visar om tillräcklig 

bemanning finns påverkas följsamhet av vårdhygienrutiner positivt. Här anser cirka 23 % 

av deltagarna ha tillräcklig bemanning.  I Seibert et al. (2014a) studie svarar en tredjedel av 

deltagarna att underbemanning av personal ökar riskerna att sprida MRSA. Seibert et al. 

(2014a, 2014b) menar att en risk med underbemanning är att tillgången av tid för varje 

enskild patient påverkas. Denna tidsbrist ses som en negativ faktor till hur 

vårdhygienrutiner följs. 

 

Seibert et al. (2014b) belyser också att tiden det tar för att utreda och diagnostisera en 

patient för MRSA kan påverka risk för ökad smittspridning då extra försiktighetsåtgärder 

sätts in för sent. Tiden för genomförande av försiktighetsåtgärder påverkar 
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smittspridningen negativt då underbemannad hälso- och sjukvårdspersonal ofta har fler 

patienter än vad de har tid för. Därmed avviker de från de rekommenderade riktlinjer som 

finns (Seibert, et al., 2014b). Flera år tidigare beskriver Da Silva et al. (2010), att cirka 6 % 

av deltagarna, på grund av tidsbrist, inte följer de rekommenderade, extra 

försiktighetsåtgärder av personlig utrustning som krävs vid en akut situation relaterat mot 

patienter med MRSA. Chatfield et al. (2016) tar även upp akuta situationer som ett tillfälle 

där det inte ens finns tid för att utföra handhygien.  

Överbeläggning 

Andersson et al. (2016) menar att arbetsbörda är en faktor som påverkar följsamhet till 

hygienrutiner vid MRSA då vårdhygienrutiner förbises och utförs därmed inte på ett 

korrekt och säkert sätt. Hälso- och sjukvårdspersonal beskriver att överbeläggningar 

resulterar i att patienter tas om hand i korridorer, duschrum och till och med på balkonger. 

Överbeläggningar kan medföra ökad smittspridning mellan patienter då vårdhygienrutiner 

inte följs korrekt, vilket även beskrivs av Williams et al. (2014) och Lee et al. (2011).  I en 

gruppintervju med 40 medarbetare (Sjuksköterskor, ledare/chef, undersköterskor, 

vårdbiträde, koordinator, arbetsterapeut, övrig personal) som genomfördes av Morrow, 

Griffiths, Gopal Rao och Flaxman (2011) uppger en av deltagarna:  

 

When it is just you and you have maybe 13 patients to look after there’s not that much 

space between you handling the MRSA patients and going to the other patients. So no 

matter how hard you try, sometimes it’s cross infection, the risks will be there (s. 288).  

 

Deltagaren menar att smittspridning ibland kan vara oundvikligt vid överbeläggning vilket 

är en betydande faktor till varför följsamheten kring riktlinjer vid MRSA utbrott blir 

negativt påverkad (Morrow et al., 2001).  Sinkowitz-Cochran et al. (2012) beskriver att 

överbeläggningar leder till stress och känsla av kaos hos personal som medför sämre 

följsamhet till riktlinjer vid handhygien. Det som hindrar följsamhet uppges vara att 

utförandet av handhygien faller i glömska eller att handdesinfektion och tvål inte finns i 

närheten alternativt var slut.   

 

Att överbeläggning påverkar smittspridning negativt menar även Williams et al. (2014) 

som visar på att för att begränsa spridningen av MRSA och andra VRI bör kohortvård, 

isoleringsvård samt frekventa provtagningar genomföras. Borg et al. (2014) beskriver att 

isolering av patienter är förknippat med lägre utbredning av MRSA. Dessvärre finns inte 

alltid isoleringsvård att erbjuda på grund av otillräckliga resurser (personal eller plats) 

vilket även Andersson et al. (2016) och Pedro et al. (2014) anger. Andersson et al. (2016) 

menar att detta är en bidragande orsak till ökad stress och arbetsbörda hos hälso- och 

sjukvårdspersonal på grund av ständig omflyttning av patienter. Seibert et al. (2014a, 

2014b) har också lyft miljöns betydelse vid vård av patienter i isolering då utmaningar 

framkommer såsom rengöring av utrustning och kontaminering av patientrummet.  

Felaktig placering av skyddsutrustning  

Merarbete som följd av utökade vårdhygienrutiner och brist på skyddsutrustning, såsom 

handskar, förkläde, munskydd, placering av handfat och handdesinfektion framkommer 

som betydande faktorer som hindrar följsamhet till handhygien och riktlinjer vid MRSA 
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(Seibert, et al., 2014a, 2014b; Song, et al., 2013; Huis, et al., 2013).  

 

I Da Silva et al. (2010) studie hävdar cirka 40 % av deltagarna att placering av 

skyddsutrustning är en faktor som underlättar förebyggande åtgärder vid omvårdnad av 

patienter med MRSA.  Song et al. (2013) menar att placering av handdesinfektion bör vara 

anpassad efter hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsflöde samt tillgängligt även för 

patienter. I Seibert et al. (2014a) studie listar cirka 11 % av deltagarna att placering av 

handdesinfektion samt tvål och vatten hindrar följsamheten till att följa riktlinjer korrekt, 

då det inte är placerade inom räckhåll. Det framkom även att smittspridning påverkas av 

brister i rengöring av närmiljön. En interventionsstudie visar att optimal placering av 

handsprit och skyddsutrustning medför en ökad frekvens av handhygien (från 50,3 % - 84 

%). Detta resulterade i reducerat antal sjukdagar för patienter vilket i sin tur ger minskade 

kostnader för sjukhuset (Song et al. 2013). Borg et al. (2014) anger att ett flertal länder står 

inför en stor utmaning då arbetsmiljön på sjukhus påverkar smittorisken av VRI vilket 

också påverkar hur arbetet ska ledas.  

Organisation 
 

Organisation handlar om att organisationens struktur samt arbetsplatsens normer och kultur 

påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till riktlinjer beträffande vårdhygien. 

Detta innefattar professionella ledare och förebilder samt hur medarbetares beteende 

påverkar.  

Professionella ledare och förebilder 

Sinkowitz-Cochran et al. (2012) samt Pedro et al. (2014) menar att ett bra ledarskap och 

professionella förebilder är kopplat till bättre följsamhet till riktlinjer hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Även Borg et al. (2014) beskriver att en effektiv och engagerad ledning 

kan vara avgörande för att uppnå en optimal infektionskontroll. Andersson et al. (2016) 

beskriver att det är ledarens ansvar att angivna riktlinjer gällande vårdhygien följs hos 

personal genom att de exempelvis inte bär ringar eller armband. Sinkowitz-Cochran et al. 

(2012) menar att ledarskapet har betydelse för hur hälso- och sjukvårdspersonals attityder 

och kunskaper beträffande basala hygienrutiner ser ut samt att ledarskapet även påverkar 

hur hygienrutiner följs. Personal som upplever engagemang från chefer samt stöd i 

ledarskapet är därmed mer benägna att följa hygienrutiner för att förebygga MRSA. Teman 

som framkom i studiens resultat var engagemang, stress och ledarskap. Engagemang och 

ledarskap är associerat med ökad kunskap, bättre följsamhet till handhygien och positiv 

attityd hos personalen. Däremot är stress associerat med minskad följsamhet av 

vårdhygienrutiner och negativa attityder. Organisationskulturen påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonals upplevda hinder och attityder till handhygien, oavsett profession eller 

ansvar på enheten (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). Chatfield et al. (2016) visar på hur 

personal kan påverkas av ett ledarskap. Några deltagare upplever att ledningen anklagar 

dem för smittspridning vid MRSA utbrott och uttrycker “Personally, I sometimes feel like 

they come down on the nursing staff. It’s the first thing. Oh, what did you guys not do?” 

(s.6).  
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Upplevelsen av att bli granskad av ledningen medför känslor av förnedring hos deltagarna 

(Chatfield et al., 2016).  Huis et al. (2013) jämför två strategier (“State-of-art strategy” och 

“Team and leaders-directed strategy”) i syfte att utvärdera förbättring av följsamhet 

gällande handhygien. Skillnaden mellan dessa strategier är att “Team and leaders-directed 

strategy” innefattar förändring genom att fastställa normer och mål inom arbetslaget, skapa 

aktivt engagemang och initiativ hos ledningen samt införa informella ledare på 

avdelningen som föregick med gott exempel. En signifikant skillnad mellan dessa två 

strategier finns till fördel för “Team and leaders-directed strategy”, där ledarskap, effektivt 

lagarbete och social påverkan är avgörande för förändring av beteenden såsom handhygien. 

Följsamheten ökar från 20 % till 53 % vid “Team and leaders-directed strategy” till 

skillnad från “State-of-art strategy” där följsamheten ökar från 23 % till 42 % (Huis et al., 

2013).  

Medarbetares beteende 

Seibert et al. (2014a) visar att de flesta deltagare känner sig bekväma med att säga till, och 

påminna medarbetare som inte följer riktlinjer beträffande vårdhygien. Om samtliga i 

teamet arbetar efter samma riktlinjer menar Morrow et al. (2011) och Huis et al. (2013) att 

uppmuntran och påminnelser medarbetare emellan ger stöd i arbetet med vårdhygien vilket 

medför en ökad följsamhet till vårdhygienrutiner. Hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetar nära varandra skapar starka åsikter om vad som är normalt och accepterat kring 

vårdhygien och genom detta kan de övervaka samt motivera varandra (Morrow, et al., 

2011). Da Silva et al. (2010) påvisar att cirka 30 % av deltagarna blir positivt påverkade av 

sina medarbetares följsamhet och om brister förekommer påverkas hela teamet negativt. 

Dock anser cirka 60 % av deltagarna att teamets beteende inte påverkar följsamhet till 

riktlinjer vid vårdhygien. Trots evidens bakom riktlinjerna till MRSA, är det få deltagare 

som ökar sina försiktighetsåtgärder och de flesta behåller ett oförändrat beteende vid 

MRSA utbrott. Endast 10 % rapporterar en ökad frekvens på handtvätt (Da Silva et al., 

2010).  

Negativt förhållningssätt 

Negativt förhållningssätt handlar om hälso- och sjukvårdspersonals attityder, känslor och 

tankar och hur detta påverkar följsamhet till riktlinjer vid MRSA. Detta innefattar rädsla att 

bli smittad och att smitta anhöriga samt negativ attityd till riktlinjer för vårdhygien. 

Rädsla att bli smittad och att smitta anhöriga 

Vid omvårdnad av MRSA-smittade patienter beskrivs en rädsla och oro hos personalen för 

att själva bli smittade eller att ta med sig smitta hem till familj och anhöriga (Andersson et 

al., 2016; Seibert et al., 2014a, 2014b; Da Silva et al., 2010).  I Da Silva et al. (2010) studie 

framkommer att 93 % av deltagarna uttrycker oro att själva bli smittade. I Seibert et al. 

(2014a) studie uppger cirka 50 % (av totalt 276 deltagare) att de upplever oro för att ta med 

sig MRSA hem och smitta övriga i familjen. Denna oro och rädsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonal skapar negativa uppfattningar vilket frambringar en barriär mellan 

personal och patienter (Andersson et al., 2016; Seibert et al., 2014b). Att vårda patienter 

med MRSA kan till och med vara en skrämmande upplevelse (Andersson et al., 2016).  
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Hälso- och sjukvårdspersonals negativa förhållningssätt till patienter med MRSA får 

konsekvenser. Detta påverkar omvårdnaden bland annat genom att personalen medger att 

de inte går in till en patient med MRSA lika frekvent som de ska göra (Seibert et al., 

2014b). Hälso- och sjukvårdspersonal uppger att patienterna var medvetna om personalens 

rädsla och ovilja att vårda dem, där de upplever sig som infekterade och motbjudande 

(Andersson et al., 2016). Personalen drar paralleller mellan MRSA, HIV och pest 

(Andersson et al., 2016). Det förekommer även att hälso- och sjukvårdspersonal hellre 

sjukskriver sig, på grund av rädsla, än att vårda patienter med MRSA. En av deltagarna i 

Andersson et al. (2016) studie berättar “I am afraid of becoming infected myself, and since 

I have young children at home, I worry - if I get it, what will happen then?” (s.236). 

 

Da Silva et al. (2010) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonals oro för att bli smittad 

själv, eller att föra smittan vidare, påverkar följsamhet till riktlinjer vid vårdhygien till det 

bättre då de på grund av sin oro är mer noggranna att genomföra vårdhygienrutiner korrekt. 

Chatfield et al. (2016) beskriver att deltagarna blir mer noggranna med sin hygien och 

duschar därför efter arbetet för att undvika smittspridning till familj och anhöriga. I Da 

Silva et al. (2010) studie menar cirka 95 % av deltagarna att följsamhet till 

rekommenderade riktlinjer är till fördel för personalens hälsa och cirka 98 % av deltagarna 

anser att det även är till fördel för samtliga patienter på avdelningen om att riktlinjer följs, 

vilket bidrar till minskad förekomst av VRI på sjukhus. Några år senare i Seibert et al. 

(2014a) studie uppger deltagarna att risken att bli smittad eller smitta andra minskar till 

följd av utförandet av förebyggande åtgärder.  

Negativ attityd till riktlinjer vid vårdhygien 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en negativ följsamhet och attityd till vårdhygienrutiner. 

 Bland annat framkommer negativa attityder till användande av handdesinfektion. 

Chatfield et al. (2016) beskriver att personalen har funderingar kring hur handdesinfektion 

påverkar deras hälsa genom den kontinuerliga användningen. Vissa deltagare tvättar sig 

hellre med tvål och vatten på grund av att de upplever sig renare, medan andra inte gillar 

hur desinfektionsmedlet känns på huden då det skapar en beläggning på händerna 

(Chatfield et al., 2016). Det beskrivs en nonchalans till vårdhygien där cirka 22 % av 

deltagarna i Da Silva et al. (2010) studie anser att det inte finns några risker med MRSA. 

Detta påverkar hälso- och sjukvårdspersonals inställning till att använda sig av 

skyddsutrustning och handdesinfektion (Seibert et al., 2014b; Da Silva et al., 2010). En av 

deltagarna i Seibert et al. (2014b) studie berättar “Well I’m only doing this one little task; 

it doesn’t matter”, (s. 406).  

 

En överdriven användning av skyddsutrustning framkommer i Andersson et al. (2016) 

studie att hälso- och sjukvårdspersonal använder handskar vid all omvårdnad av patienter 

med MRSA trots att handskar, enligt riktlinjerna, endast rekommenderas vid risk för 

kontakt med kroppsvätskor. Detta i sin tur resulterar, per automatik, i en betydligt mindre 

fysisk beröring av patienter med MRSA i jämförelse med andra, icke smittobärande 

patienter (Andersson et al., 2016).  
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Resultatsammanfattning  
Genom analysen framkommer kategorierna kunskap, arbetsmiljö, organisation och negativt 

förhållningssätt vilka påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till riktlinjer vid 

MRSA på sjukhus. Då en lägre kunskapsnivå råder, skapas osäkerhet kring 

vårdhygienrutiner och i omvårdnad av smittbärande patienter. För att minska detta behövs 

kontinuerlig utbildning, kommunikation och information som medför ett ökat engagemang 

och säkerhet i omvårdnaden. En högre kunskapsnivå tillika god information och 

kommunikation ökar engagemang och säkerhet i omvårdnaden. Arbetsmiljön påverkar 

smittspridningen negativt om överbeläggningar, underbemanning och brister beträffande 

utrustning förekommer. Detta bidrar till stress hos hälso- och sjukvårdspersonal vilket kan 

resultera i att vårdhygienrutiner brister. Organisationens struktur och ledarskapets styrning 

påverkar arbetsplatsens normer och kultur.  Genom ett aktivt och engagerat ledarskap där 

utbildning och följsamhet mäts kontinuerligt, skapas förutsättningar för att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna följa och genomföra vårdhygienrutiner utifrån de riktlinjer 

som finns. En bra atmosfär på arbetsplatsen, med gemensamma mål gällande vårdhygien, 

gör att personalen kan känna sig bekväm med att påminna och stötta varandra i 

omvårdnaden av MRSA patienter. Ur kategorin negativt förhållningssätt framkommer att 

hälso- och sjukvårdspersonal upplever rädsla och oro beträffande omvårdnad av patienter 

med MRSA så pass mycket att det bidrar till ett negativt förhållningssätt. Detta medför ett 

avståndstagande och en barriär i vårdandet av patienten. Av rädsla skapades ofta en rigorös 

följsamhet till att följa riktlinjerna. Samtidigt förekommer att användning av 

skyddsutrustning förbises på grund av tidsbrist och/eller nonchalans, ofta i kombination 

med underbemanning och/eller överbeläggningar.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
För att svara an mot syftet har en litteraturöversikt gjorts enligt Fribergs (2012) modell. 

Denna metod gav en uppfattning om tidigare studier som presenterats inom valt ämne och 

gav resultat för att senare kunna sammanställa denna litteraturöversikt. Det valda området 

var intressant att studera både ur en kvalitativ och kvantitativ synvinkel, vilket gav ett brett 

resultat utifrån den vida sökningen av artiklar. Två stora databaser inom hälso- och 

sjukvård (MEDLINE och CINAHL) användes, vilket Henricson (2012) menar, stärker 

arbetets validitet, reliabilitet och trovärdighet då ett stort område undersökts för att finna 

flera relevanta artiklar. Sökningarna begränsades med sökorden Cross Infection, 

Healthcare Associated Infections (HCAI), MRSA, Methicillin-Resistant Staphylococcus 

aureus, Nurse, Guideline Adherence och compliance, Hygiene, Hand Hygiene och 

Infection control. Dessa ord framkom genom att författarna förde en diskussion 

sinsemellan. Artiklarna som söktes var peer rewiewed vilket innebär att artiklarna är 

granskade och publicerade i vetenskaplig tidsskrift (Östlund, 2012). För att belysa aktuella 

resultat inom forskningsområdet önskades artiklar att redovisa, som var publicerade år 

2010 och framåt. Trots detta gav sökningarna ett brett resultat vilket medförde en bra 

överblick av det granskade området.  Vid de olika sökningarna framkom även samma 

artiklar vid flera olika sökningar vilket tolkades som positivt då de olika sökorden var satta 

för att få svar mot syftet.  

 

Totalt valdes tretton artiklar till resultatet. Ingen avgränsning gjordes gällande artiklarnas 

metod. Sökningarna gav en spridning mellan artiklar som var kvantitativa (n=7), 

kvalitativa (n=3) och artiklar med både kvantitativ och kvalitativ metod (n=3) vilket gav en 

god bild på hur olika faktorer påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet kring 

riktlinjer vid MRSA. En sekundärsökning utfördes genom att läsa artiklarnas referenslistor, 

dock resulterade inte detta i någon fler utvald artikel. Analysen genomfördes enligt 

Fribergs (2012) modell.  Artiklarna lästes var och en för sig för att sedan diskutera de 

framtagna kategorierna och tolkningar tillsammans. Diskussionerna resulterade i en 

samstämmighet om vilka artiklar som svarade mot syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades 

utifrån Fribergs (2012) granskningsmall både individuellt och gemensamt vilket kan stärka 

trovärdigheten enligt (Henricson 2012). Tre artiklar uteslöts från studien då det inte ansågs 

ha tillräckligt hög kvalité och/eller alternativt inte svarade på syftet.  De utvalda tretton 

stycken artiklarna var engelskspråkiga användes Google translate för att översätta vissa ord 

och meningar för att få en ökad förståelse av dess betydelse. Dessa översättningar 

diskuterades sedan för att motverka eventuella feltolkningar. Det finns en medvetenhet 

kring att tidigare erfarenheter och tankar har en risk att påverka resultatet av det område 

som studeras. För att undvika detta diskuterades författarnas förförståelse sinsemellan och 

tillsammans med handledaren. Det finns säkerligen mer forskning kring området som valts 

att utforska, dock valdes att begränsa sökningen med ytterligare artiklar. Dels på grund av 

att den avsatta tiden inte skulle räcka till för att göra det med tillräckligt hög kvalité samt 

att de redan utvalda artiklarna ansågs räcka för att svara an mot syftet.  

 

Det geografiska urvalet av artiklarna gav en internationell bredd då dessa var publicerade 

från; England (N=2), USA (n=5), Malta (n=1), Schweiz (n=1), Portugal (n=1) Brasilien 
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(n=1), Sverige (n=1), och Nederländerna (n=1). Alla dessa länder har skrivit under WHO:s 

kampanj ”Clean care is safer care” vilket var en av inklusionskriterierna då de har samma 

målkriterier gällande riktlinjer kring vårdhygien och arbetet mot antibiotikaresistens. De 

utvalda artiklarna i denna litteraturöversikt har publicerat liknande resultat vilket tyder på 

att en samstämmighet och trovärdighet finns beträffande riktlinjer och faktorer som 

påverkar smittspridning på sjukhus, bland de länder som skrivit under WHO:s Clean Care 

is Safer Care (Tabell 2).  

 

Tabell 2: Översikt över de kategorier som identifierats från de olika länderna inom WHO:s 

Clean Care is Safer Care. 
Artikel: Land Kunskap Arbetsmiljö Organisation Negativt 

förhållningssätt 

Williams et al (2014) England X X   

Borg et al. (2014)   Sammanst. 

29 länder 

X X X  

Seibert et al. (2014a) USA X X X X 

Seibert et al. (2014b) USA X X  X 

Song et al. (2013) USA X X   

Sinkowitz-Cochran et 

al. (2012) 

USA X X X X 

Lee et al. (2011) Sammanst. 

9 länder 

X X X  

Pedro et al. (2014) Portugal X X X  

Da Silva et al. (2010) Brasilien X X X X 

Andersson et al. (2016) Sverige X X X X 

Huis et al. (2013) Neder-

länderna 

X X X  

Chatfield et al. (2016) USA  X X X 

Morrow et al. (2011) England  X X  

 

När kategorier började utkristalliseras, delades resultatet upp i olika områden för att senare 

kunna urskilja vilka olika faktorer som påverkar följsamheten av riktlinjer vid MRSA på 

sjukhus. Från början var syftet att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet 

men de flesta studier har undersökt all hälso- och sjukvårdspersonal inom detta område. 

Under arbetets gång, och utifrån de artiklar som fanns, har författarna därför diskuterat 

utifrån vems perspektiv problemet ska speglas utifrån, sjuksköterskans eller personalens 

(utan närmare specifikation).  Att bara ta med artiklar som återspeglar sjuksköterskans 

följsamhet, där fann endast två, upplevdes komplicerat för att belysa ett trovärdigt resultat. 

Därför ändrades perspektivet i syftet för att inte utesluta någon. De professioner som 

nämns i artiklarna var sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, läkare, chefer, 

arbetsterapeuter samt annan personal (se perspektiv bilaga 2). Därför valdes att skriva om 

all hälso- och sjukvårdspersonal för att sjuksköterskor har en arbetsledande funktion och 

därigenom ett betydande ansvar gällande att riktlinjer kring vårdhygien följs. Det är därför 

betydelsefullt att sjuksköterskor är medvetna om vilka faktorer som kan påverka enskilda 

individers följsamhet, oavsett profession. Genom att ha analyserat olika professioner inom 

hälso- och sjukvård samt olika länder, anser författarna till denna litteraturöversikt att 

överförbarheten av resultatet ökar, oavsett verksamhet och situation. Priebe och Landström 

(2012) menar att överförbarhet är då studiens resultat fungerar utanför det studerade 

området samt att kunskap blir giltig för alla människor, vid olika tidpunkter och 

situationer. Det är dock upp till varje enskild läsare att göra en bedömning om resultatet är 
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överförbart till den egna verksamheten.  

Resultatdiskussion 

Vid analys av valda artiklar framträdde fyra kategorier såsom Kunskap, Arbetsmiljö, 

Organisation samt Negativt förhållningssätt med nio underkategorier. Dessa kategorier har 

gemensamma beröringspunkter vad gäller att belysa faktorer som påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonals följsamhet till riktlinjer vid MRSA på sjukhus samt hur dessa kan 

påverkas genom ett förändrat arbets- och förhållningssätt. 

 

Av resultaten framkommer behovet av ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal för 

att påverka följsamhet kring riktlinjer beträffande MRSA och smittspridning. Kunskap om 

vårdhygien är betydelsefullt för patientens återhämtning varför det är viktigt att denna 

införskaffas. Då kunskap i vårdandet av patienter brister medför detta ett vårdlidande och 

därmed negativa konsekvenser för deras välbefinnande (Eriksson 1994), samt för hälso- 

och sjukvårdens kostnader (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Kunskapsnivån bland det 

anställda är dock ojämn. Lindh, Kihlgren och Perseius (2013) menar att personal med 

högre kunskap har större förståelse för vårdhygien och arbetsrutiner samt vilka 

konsekvenser det kan medföra patienten. Dessvärre framkommer det att nästan 44 % av 

deltagarna har en bristande kunskap kring smittspridning och vad som orsakar resistens 

samt behandling, riktlinjer och konsekvenser. Detta är i linje med flera studier som visar att 

kunskap om resistenta bakterier hos hälso- och sjukvårdspersonal motverkar smittspridning 

då medvetenheten om vilka konsekvenser en infektion kan ge ökar (Eriksson & Eriksson, 

2009; Upshaw-Owens & Bailey, 2012; Burkitt et al., 2010; Silva 2014).  

 

Henderson (1991) beskriver betydelsen av att undervisa hälso- och sjukvårdspersonal 

likväl som patienter för att undvika smittspridning. Resultaten tydliggör betydelsen av att 

höja hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens genom att få tillgång till kontinuerlig 

utbildning för att kunna uppnå långsiktig förändring i följsamhet till riktlinjer. Detta 

konstaterar även Upshaw-Owens och Bailey (2012) som beskriver att personal behöver 

uppdatera sina kunskaper kontinuerligt då utbildning/ökad kompetens skapar trygghet och 

ökat engagemang vilket i sin tur förbättrar omvårdnaden av patienter med MRSA. ICN:s 

etiska kod (SSF, 2014) anger att det ligger i sjuksköterskans personliga ansvar att 

kontinuerligt tillgodose sig ny kunskap i syfte att på bästa sätt vårda patienter i enlighet 

med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) så att en god och säker vård kan bedrivas enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).  

 

Av resultaten framkommer att okunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal kan bero på 

bristande information och kommunikation. Socialstyrelsen beskriver nödvändigheten av 

korrekt kommunikation och informationsöverföring. Om den brister eller missförstås, inte 

bara mellan personal, utan även mot patient och anhöriga, påverkas patientsäkerheten och 

medför därmed en ökad risk för vårdskador (Socialstyrelsen, u.å.). Eide och Eide (2009) 

beskriver, likt ICN:s etiska kod (SSF, 2014), att professionell kommunikation hos hälso- 

och sjukvårdspersonal har till syfte att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra patientens lidande. Även McCabe (2004) menar att god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient förbättrar omvårdnadens kvalité och bör därför ses som en 

betydande faktor till följsamhet av vårdhygienrutiner. En tydlig och konsekvent 
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kommunikation bidrar alltså till följsamhet av vårdhygienrutiner då detta medför ökad 

kunskap varpå smittspridning minskar (Lindh, Kihlgren & Perseius, 2013). Barrat, Shaban 

och Moyle (2011a) konstaterar att om personal har kunskap och kan informera patienter 

kring MRSA för att öka deras medvetenhet, medför det att de behärskar situationer som 

annars kan orsaka försämrat psykiskt mående. För att kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet 

krävs en god kommunikation (Eide & Eide, 2009). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att vården ska vara av god kvalitet med en 

god hygienisk standard. Av resultaten framkommer att arbetsmiljön på sjukhus är en 

betydande faktor till varför följsamhet till riktlinjer vid MRSA brister då bland annat stress 

hindrar hälso- och sjukvårdspersonal att utöva sitt arbete optimalt. Stress utgör ett hinder 

för att kunna utföra en säker och trygg vård för patienterna då den ökar arbetsbördan och 

påverkar följsamhet av riktlinjerna negativt och därmed även smittspridningen. I Silva 

(2014) studie uppger 84 % av deltagarna att vid ökade arbetsbördor försvåras möjligheten 

att genomföra vårdhygienrutiner korrekt. Nightingale (1859) menar att orsaker till 

sjukdomar finns i de förhållanden människor lever i, det vill säga utanför människans 

kropp. Därav påverkas sjukdom och ohälsa genom arbetsmiljö på sjukhus. Borg (2003) har 

kommit fram till att det finns samband mellan underbemanning och överbeläggningar 

relaterat till en ökning av MRSA utbrott på sjukhus. Orsaken kan vara att riktlinjer vid 

vårdhygien blir mindre uppmärksammade vid hög arbetsbelastning. Underbemanning kan 

även påverka den tid som finns för omvårdnad av patienter vilket medför att hälso- och 

sjukvårdspersonal medvetet avstår från att följa riktlinjer vid vårdhygien. Loveday, Lynam, 

Singleton och Wilson (2014) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal anser att det är 

bortkastad tid att byta handskar mellan arbetsmomenten. Det finns även tillfällen då 

personal tar handdesinfektion utanpå handskar samt att de hellre använder handskar än att 

tvätta händerna för att spara tid. 

 

Av resultaten framgår även att risker med överbeläggningar (förutom stress) på grund av 

platsbrist och/eller avsaknad av rum till patienter, ger ökad smittspridning. Enligt 

rekommenderade riktlinjer bör patienter med MRSA vårdas i enskilda rum med privat 

toalett (Socialstyrelsen, 2006). Även tidigare studier visar att överbeläggning har en direkt 

koppling till ökad smittspridning av MRSA när extrasängar med patienter ställs in i 

rummen (Borg, 2003). En annan konsekvens till överbeläggning är att placering eller 

tillgång på utrustning brister då exempelvis handdesinfektion saknas, eller att tillgång på 

rinnande vatten inte finns i det patientnära arbetet. Detta leder onekligen till en ökad risk 

för smittspridning, inte bara till andra patienter utan även till anhöriga likväl som personal 

vilket även Silva (2014) konstaterat. Florence Nightingale (1859) var redan på sin tid 

medveten om miljöns betydelse för att förbättra förutsättningar för patienters tillfrisknande 

såsom att hålla dörrar stängda för att undvika att andra patienter smittas. Resultaten visar 

att placering och tillgång av utrustning, såsom handdesinfektion, tvål och vatten, 

skyddsförkläde, handskar och munskydd påverkar hälso- och sjukvårdspersonals 

användning av dessa samt i vilka situationer de används. Då skyddsutrustning inte finns 

tillgängligt bortprioriteras det eller glöms av på grund av tidsbrist. Detta är i linje med en 

studie av Lindh et al. (2012) som beskriver att tillgång på tid och utrustning är nödvändiga 

för att uppnå en högre följsamhet till vårdhygienrutiner. 

 

Av resultaten framkommer att organisationen påverkar hur följsamhet till riktlinjer vid 
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MRSA ser ut genom dess struktur, normer och kultur. Engagerat ledarskap är en faktor 

som lyfts i ett flertal artiklar och som även har stor inverkan på andra faktorer som 

framkommer i resultatet. Även Lindh et al. (2013) konstaterar att ledningens engagemang 

och stöd för vårdhygien kan påverka hela organisationen. Författarna hävdar även att 

ledarskapet är av betydelse för hur attityder och engagemang utvecklas hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att den arbetsledande 

funktion som sjuksköterskor har innebär ett stort ansvar där det ingår att leda, prioritera, 

fördela och samordna omvårdnaden utifrån patientens behov och medarbetarnas 

kompetenser (Socialstyrelsen, 2005). Detta medför även ett betydande ansvar för den 

arbetsledande funktion som sjuksköterskor har då de ska ombesörja att övrig, underordnad, 

personal, följer riktlinjer gällande vårdhygien.  

 

Ett engagerat ledarskap och en strukturerad organisation möjliggör förändringar i form av 

kunskap, kommunikation/information, arbetsmiljö, förhållningssätt, vilket i sin tur 

påverkar omvårdnad för patienter med smitta.  reativitet och engagemang är därför 

förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap samtidigt som det medför motivation i 

arbetet mellan medarbetare (Rosengren, Athlin & Segesten, 2007). Sjuksköterskan som 

ledare ansvarar för huruvida riktlinjer följs och därmed hur smittspridningen på 

avdelningarna påverkas. På ledningsnivå bör därför förebyggande och lämpliga åtgärder 

skapas inom detta kontext (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Arbetsgivaren har även krav, 

enligt arbetsmiljölagen, att säkerställa personalens säkerhet (SFS 1977:1160). Därför är det 

betydelsefullt att kontinuerligt bedöma smittoriskerna, samt försäkra sig att personalens 

kunskapsnivå är optimal. Rosengren et al. (2007) lyfter även ledarskapets betydelse då en 

ökad kvalité på omvårdnaden ses genom att skapa en positiv atmosfär på avdelningen, 

hålla ihop enheten samt att all hälso- och sjukvårdspersonal arbetar mot gemensamma mål.  

 

Resultaten visar att medarbetares beteende påverkar hur enskilda personer följer 

rekommenderade riktlinjer vid MRSA på sjukhus. Lindh et al. (2013) och Loveday et al. 

(2014) beskriver betydelsen av bra förebilder på en arbetsplats, då personal tar efter 

positivt beteende och följsamhet till riktlinjer blir högre. Det är av betydelse att tänka på att 

själv i sin professionella roll ses som en förebild för alla. Det framkommer även i resultatet 

att om hälso- och sjukvårdspersonal har öppenheten att säga till och påminna varandra, det 

vill säga att det är en tillåtande atmosfär på arbetsplatsen, ökar följsamhet till riktlinjer vid 

vårdhygien vilket även Lindh et al. (2013) beskriver. 

 

Resultaten tydliggör att hälso- och sjukvårdspersonals attityder, känslor och tankar 

påverkar följsamhet av vårdhygienrutiner. Situationen gällande dessa aspekter är 

komplicerad då personalens förhållningssätt till patienter med MRSA påverkar hur 

benägna de är att vårda och bemöta dem. Rädsla och oro skapade högre följsamhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonal.  Även Loveday et al. (2014) beskriver att personal följer 

riktlinjer gällande vårdhygien i större utsträckning vid omvårdnad av smittbärande patient i 

syfte att skydda sig själv och sin familj. Ett negativt förhållningssätt skapar en barriär och 

ett avståndstagande mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta medför att 

omvårdnaden blir påverkad och att personal ofta inte vill vårda patienter med MRSA. 

Detta i sin tur skapar ett lidande hos patienten. Eriksson (1994) menar att vårdlidande är 

oberoende av sjukdomen och är kopplat till fyra olika områden; kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 
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Avståndstagande framkommer mer bland annat genom att hälso- och sjukvårdspersonal 

undviker att gå in till patienter med MRSA lika frekvent som till andra patienter. Detta 

avståndstagande och rädsla är oftast baserad på okunskap gällande smittspridningens vägar 

vid MRSA. 

 

Loveday et al. (2014) beskriver att personal undviker att gå in till smittbärande patienter då 

de inte anser sig ha tid att följa de extra rutiner som gäller vårdhygien. Även Barratt, 

Shaban och Moyle (2011a) framhåller att patienter med MRSA får en sämre vård, då 

hälso- och sjukvårdspersonal väljer att inte besöka de lika frekvent som andra patienter. 

Patienterna nekas exempelvis hårklippning och medicinsk fotvård på grund av att de är 

bärare av MRSA. Detta medför att patientsäkerheten minskar då risken föreligger att 

patienter går miste om betydelsefull vård. Barrat, Shaban och Moyle (2011a, 2011b) har 

undersökt patienters upplevelser av isoleringsvård där deras mänskliga möten blir drastiskt 

begränsade. Isoleringsvård innebär en negativ konsekvens för patientens psykiska 

välbefinnande. En slutsats i studien är att en MRSA-infektion i sig inte torde leda till sämre 

psykisk hälsa. Här handlar det mycket om vilken kunskap och vilket förhållningssätt 

personal har till den drabbade patienten. Ett flertal landsting i Sverige lyfter i sina PM och 

riktlinjer att misstänkt, eller konstaterad MRSA smitta inte får försena eller hindra 

nödvändiga insatser eller påverka vårdens kvalité (Berggren, Lindgren & Wahlberg, u.å.; 

Almqvist et al., 2006; Carlsson, 2016; Wetterbrandt, 2015; Melander, 2013). Det är tydligt, 

vilket även vårt resultat påvisar, att det är av stor betydelse för omvårdnaden hur hälso- och 

sjukvårdspersonals förhållningssätt gentemot patienter med MRSA ser ut.  

 

Av resultaten tydliggörs en negativ attityd till riktlinjer av vårdhygien genom att hälso- och 

sjukvårdspersonals attityd till bland annat användandet av handdesinfektion. Burkitt et al. 

(2010) uppger att personalen anser att ständig användning av handdesinfektion skadade 

deras hud, varför de ibland undviker att använda medlet trots att risken för smittspridning 

ökar. Tankar framkommer även om en obehagskänsla på händerna vid användning av 

medlet. Detta medför ett medvetet val att inte nyttja desinfektionsmedel, alternativt att de 

tvättar av medlet med tvål och vatten. Vårt resultat tar även upp hälso- och 

sjukvårdspersonals okunskap gällande hur rutiner beträffande vårdhygien bör följas vilket 

medförde att de inför egna rutiner och tankar som saknar evidens. Till exempel användes 

skyddshandskar onödigt mycket vilket resulterar i minskad fysisk beröring av patienterna. 

Loveday et al. (2014) fann att handskar ses som ett skydd så fort de används, oavsett 

situation och då används de konstant. Personalen uttrycker att de inte ville beröra, eller ens 

vill gå nära, en patient utan handskar. En annan konsekvens till överanvändning av 

handskar visar sig i en ökad smittspridning då handskarna inte tas av mellan 

omvårdnadsåtgärderna. Författarna menar att om hälso- och sjukvårdspersonal använder 

handskar vid all kontakt med MRSA bärande patienter kan tankar skapas hos dem såsom 

att ingen bör komma i närheten på grund av allvarlig smitta. Dessa känslor och tankar hos 

patienter är av betydelse att lyfta då det kan påverka patientens välbefinnande negativt. För 

att minska dessa känslor och tankar hos såväl patienter som anhöriga är det viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonal informerar om betydelsen av att följa rutiner beträffande 

vårdhygien samt förklara varför de bör följas (Eide & Eide, 2009). Okunskap om MRSA 

hos personalen kan skapa en nonchalans till de förebyggande åtgärderna som 

rekommenderas.  Detta förhållningssätt resulterar i att ingen skyddsutrustning används 

vilket ökar risken för smittspridning, inte bara för att själv bli smittad, utan även att sprida 
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smittan till andra patienter. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om faktorer som kan påverka hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer vid MRSA på sjukhus. Av resultaten  

framkommer det att kunskap gällande MRSA ökar följsamheten till riktlinjer vid 

vårdhygienrutiner samt att en stressande arbetsmiljö ofta utgör ett hinder. Kunskapen 

inkluderar, och ger en signal om, att utbildning, god kommunikation och information ska 

genomföras kontinuerligt till alla som är verksamma inom den somatiska vården. Brist på 

kunskap kommer till uttryck via en nonchalans till smittförebyggande åtgärder, en 

orkeslöshet och ett slarv men också ett överbeskyddande, genom exempelvis användandet 

av onödig skyddsutrustning och då på grund av rädsla för att själv bli smittad.  Detta kan 

resultera i konsekvenser som minskar patientsäkerheten och bidrar till ett patientlidande. 

Hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker mestadels en positiv inställning till förebyggande 

åtgärder relaterat till MRSA, dock påverkas denna inställning av stress, grundad i tidsbrist 

orsakad av underbemanning och överbeläggningar.  Det finns ett ansvar på organisationen 

och ledarskapet då arbetsmiljön, inkluderande stress och tidsbrist, påverkar personalens 

möjligheter, och ibland vilja, att följa givna riktlinjer om vårdhygienrutiner optimalt. En 

enkel åtgärd att öka användandet av handdesinfektionsmedel vore exempelvis att byta till 

bättre, mindre uttorkande desinfektionsmedel. 

 

Resultaten belyser ett negativt förhållningssätt som påverkar arbetet vid direkt omvårdnad 

av MRSA smittade patienter. Både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter upplever här 

en känsla av avståndstagande till varandra, ofrivilligt eller frivilligt, i vårdandet. Detta 

skapar, oavsett vad, ett vårdlidande och är ett aktivt val av den som vårdar dock inte av den 

som blir vårdad. Personal har en skyldighet att vårda patienter med MRSA respektfullt och 

på lika villkor som alla andra patienter. De behöver därför reflektera och diskutera sitt 

förhållningssätt, inte bara gentemot patienter och anhöriga utan också med medarbetare 

och organisation. En god kunskapsnivå påverkar alltså hälso- och sjukvårdspersonals 

förhållningssätt till patienter med MRSA positivt. Detta i sin tur bidrar till trygghet och 

säkerhet i omvårdnaden av dessa patienter. Den slutsats som dras är att hälso- och 

sjukvårdspersonal är i behov av ökad kunskap, förbättrad arbetsmiljö och ett professionellt 

ledarskap för att reducera spridning av MRSA på sjukhus. I syfte att minska patientens 

vårdlidande, personalens rädsla att bli smittad i samband med vårdande samt att reducera 

onödiga kostnader för hälso- och sjukvården.  

Kliniska implikationer 

Genom denna litteraturöversikt kan hälso- och sjukvårdspersonal och verksamhetsledning i 

organisationen få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar följsamhet gällande 

riktlinjer vid vårdhygien samt vad som behöver förbättras. Samspelet mellan de olika 

faktorerna som framträder är relevant, och skapar de viktigaste och största möjligheterna 

till att nå klinisk följsamhet beträffande sjukhusens, tillika vårdhygienens rekommenderade 

riktlinjer. Det är även betydelsefullt att all hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och 

anhöriga, har en medvetenhet om det egna ansvaret kring hur smittspridning på sjukhus 

skapas och att ett gemensamt processarbete kan möjliggöra förändringar till det bättre på 
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sikt.  

 

Det finns starka incitament för, och en klinisk relevans till att mer forskning behövs kring 

hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt påverkar patientens omvårdnad samt 

vilka förändringar som behöver genomföras. Kunskapsnivån behöver ökas via utbildning, 

information och kommunikation, arbetsmiljön förbättras, en strukturerad organisation och 

ett aktivt ledarskap skapas. Dessa faktorer tillsammans kan realisera att personalens rädslor 

minskar i vårdandet av MRSA smittade patienter vilket i sin tur inte bara förändrar 

förhållningssättet gentemot dessa patienter utan även mot organisationen. Genom fortsatt 

forskning som visar på att vårdkostnader och vårdlidande minskar, via förbättring av denna 

litteraturöversikts nämnda faktorer, underlättas implementeringen av dessa åtgärder. 

Fortsatta studier behövs som undersöker hur patienter som är bärare av någon form av 

multiresistent bakterie upplever hälso- och sjukvårdspersonals förhållningssätt och 

attityder, samt hur det påverkar deras vård. Detta är intressant för att få en större förståelse 

i hur patienterna påverkas.  
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Översikt över analyserade vetenskapliga artiklar   Bilaga 2 

Titel: 
Survey of neonatal unit outbreaks in North London: identifying causes and risk factors. 

Författare: 
Williams, K., Hopkins, S., Turbitt, D., Seng, C., Cookson, B., Patel, B.C. & Manuel, R.J. 

Tidsskrift:  
Journal of Hospital Infection 

Land:  
England 

Årtal:  
2014 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal 

Syfte:  
Syftet med studien var att undersöka antal utbrott av vårdrelaterade infektioner på neonatalavdelningar i 

England. Fastställa potentiella källor och bidragande faktorer samt identifiera utrednings processer samt hur 

kontrollåtgärder genomförs. 

Metod:  
Kvantitativ studie. Genom ett strukturerat standardiserat frågeformulär samlades data in genom HPT databas 

i England från alla neonatalavdelningar som rapporterat utbrott mellan 1 januari 2010 och 28 februari 2011. 

Resultat:  
Tio utbrott rapporterades från totalt sju avdelningar, varav sex av dessa var orsakade av MRSA. Potentiella 

smittkällor rapporterades utifrån sex utbrott där bland annat smitta mellan moder och barn, smitta mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient samt miljö var källa till smitta. Bidragande faktorer var 

underbemanning, miljöfaktorer såsom överbeläggning samt otillräcklig sterilisering av gemensamt amnings 

material. 

 

Titel:  
Prevention of methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infections in European hospitals: 

moving beyond policies. 

Författare:  
Borg, M.A., Hulscher, M., Scicluna, E.A., Richards, J., Azanowsky, J.-M., Xuereb, D., Huis, A., Moro, M.L., 

Maltezou, H.C. & Frank, U. 

Tidsskrift:  
Journal of Hospital Infection 

Land:  
Malta (Resultat redovisas från: Austria, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Luxemburg, Polen, Belgien, 

France, Danmark, Estland, Finland, Island, latvia, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige, Kroatien, Cypern, 

Grekland, Italien, kosovo, Malta, Portugal, Spanien, Turkiet, Irland och England) 

Årtal:  
2014 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal 

 

Syfte:  
Att kartlägga infektionskontroll och praxis gällande antibiotikaanvändning på sjukhus i Europa samt 

identifiera åtgärder som reducerar MRSA utbrott. 

Metod:  
Kvantitativ studie. Ett online frågeformulär sändes till europeiska sjukhus mellan mars och december 2011.  

Resultat:  
Frågeformulär besvarades av 269 sjukhus från 29 olika länder. I resultatet framkommer att isolering av 

högrisk patienter, obligatorisk träning i handhygien för sjuksköterskor samt gemensamma ronder med andra 

professioner, såsom mikrobiologer och infektionsläkare, var förknippade med lägre utbredning av MRSA. 

 



 

Titel:  
Knowledge, perceptions and practices of meticillin-resistant Staphylococcus aureus transmission prevention 

among healthcare workers in acute settings. 

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

Tidsskrift:  
American Journal of Infection Control 

Land:  
USA 

Årtal:  
2014a 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (Läkare, läkarassistenter, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, 

arbetsterapeut, övrig personal) 

Syfte:  
Syftet var att utvärdera kunskap, uppfattningar och arbete relaterat till MRSA hos hälso- och 

sjukvårdspersonal inom akutsjukvård. 

Metod: 
Kvantitativ studie, en tvärsnittsstudie vid ett sjukhus i USA med 182 vårdplatser, mellan september och 

november 2012. All personal med direkt patientkontakt tillfrågades att svara på ett frågeformulär. 

Resultat: 
Resultatet visar på brister i kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Signifikanta skillnader i kunskapsnivå 

framkom och resultatet visar även på stora skillnader gällande utförande av handhygien: innan, under och 

efter patientkontakt. Hinder som framkom för att utföra rutiner vid vårdhygien var brist på tid, ta på handskar 

och rock, handdesinfektion med alkohol, arbetsbörda, renlighet i miljön samt att handdesinfektionsmedel inte 

fanns inom räckhåll. Det framkom även att personalens självskattning var högre beträffande följsamhet av 

riktlinjer vid vårdhygien än vad observationernas resultat visar. 

 

Titel:  
Preventing transmission of MRSA: A qualitative study of health care workers´attitudes and suggestions. 

Författare:  
Seibert, D., Gabel-Speroni, G., Mi-Oh, K., DeVoe, M. & Jacobsen K. 

Tidskrift:  
American Journal of Infection Control 

Land:  
USA 

Årtal: 
2014b 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, övrig hälso- och sjukvårdspersonal) 

Syfte:  
Kvalitativ studie. Undersöka vårdpersonals attityder kring MRSA, uppfattningar om utmaningar och hinder 

för att förebygga MRSA samt förslag som kan förhindra överföring av MRSA inom akutsjukvård. 

Metod:  
Kvalitativ studie. Strukturerad intervju med 26 personer varav 16 sjuksköterskor, 1 läkare och 9 hälso- och 

sjukvårdspersonal. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och genomfördes mellan september och oktober 

2012. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Resultat:  
Analysen identifierade 18 teman utifrån sju kategorier. De kategorier som presenteras är: “Uppfattningar och 

attityder”, “Försiktighetsåtgärder vid patientkontakt”, “Tid”, “ unskap och utbildning”, “ ommunikation”, 

“Handhygien” samt “ ontaminering”.  

 

 

 

 



 

Titel:  
Improving hand hygiene compliance in health care workers: Strategies and impact on patient outcomes. 

Författare:  
Song, X., Stockwell, D.C., Floyd, T., Short, B.L. & Singh, N. 

Tidsskrift: 
American Journal of Infection Control 

Land: 
USA 

Årtal: 
2013 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, övrig hälso- och sjukvårdspersonal) 

Syfte:  
Syftet var att beskriva implementering av FMEA för att förbättra följsamhet beträffande handhygien hos 

hälso- och sjukvårdspersonal samt utvärdera klinisk och ekonomisk förbättring som var associerad med 

handhygienisk praxis. 

Metod:  
Kvantitativ retrospektiv kohortstudie genomfördes på ett nationellt barnmedicinskt centrum i Washington, 

mellan juli 2008 och september 2011. Sjukhuset bestod av 13 slutenvårdsavdelningar med 303 vårdplatser 

där både neonatal, pediatrik, hjärtintensiv, operation, specialist neurovetenskap, hematologi och onkologi 

ingick. 

Resultat:  
Resultatet visar på att följsamhet av rutiner vid handhygien ökade från 50,3 % till 84 % efter studien. 

Betydelsen av den förbättrade följsamheten av rutiner vid handhygien minskade risken av förvärvad MRSA. 

De åtgärder som korrigerades i interventionen var placering av handsprit för att matcha arbetsflödet, utbilda 

patienter och besökare att använda handsprit och utveckla enhetsspecifika strategier. 

 

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. 

Författare:  
Sinkowitz-Cochran, R.L., Burkitt, K.H., Cuerdon, T., Harrison, C., Gao, S., Obrosky, D.S., Jain, R., Fine, 

M.J. & Jernigan, J.A. 

Tidsskrift: 
American Journal of Infection Control 

Land:  
USA 

Årtal: 
2012 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal) 

Syfte:  
Syftet med studien var att utvärdera sambandet mellan organisationskultur, kunskap, attityder och 

självskattad arbetsinsats relaterat till MRSA. 

Metod: 
 vantitativ tvärsnittsstudie. Frågeformulär skickades till sexton medicinska center som ingick i “A Veterans 

Affairs MRSA prevention initiative”, under två perioder. 

Resultat:  
Totalt svarade 2314 personer på frågeformuläret. Av dessa var 43% genomförda av sjuksköterskor, 9% av 

läkare och 48% av annan sjukvårdspersonal. Personal engagemang (Staff Engagement), stress och kaos 

(Overwhelmed/Stress-Chaos) och sjukhusets ledarskap (Hospital Leadership) var teman som uppkom i 

resultatet. Alla dessa teman hade signifikant samband med personalens kunskaper, attityder och 

självskattande praxis. 

 



 

Titel:  
Hand hygiene practices and adherence determinants in surgical wards across Europe and Israel: A 

multicenter observational study. 

Författare: 
Lee, A., Chalfine, A., Daikos, G.L., Garilli, S., Jovanovic, B., Lemmen, S., Martínez, J.A., Aumatell, C.M., 

McEwen, J., Pittet, D., Rubinovitch, B., Sax, H. & Harbarth, S. 

Tidsskrift: 
American Journal of Infection Control 

Land:  
Schweiz (Resultat redovisas från: Israel, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Skottland, Serbien och 

Spanien) 

Årtal:  
2011 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal 

Syfte:  
Syftet var att undersöka hur handhygien utförs på operationsavdelningar. 

Metod: 
Kvantitativ observationsstudie genomfördes mellan juni 2008 och januari 2009 i 9 olika länder. 

Resultat:  
Resultatet visar på att sjuksköterskor har högre följsamhet av rutiner vid handhygien än läkare (43% vs. 

37%). Följsamhet av rutiner var högre efter patientkontakt (risk för exponering kroppsvätskor, vidrört patient 

eller deras närmaste miljö) än innan patientkontakt (genomförande av aseptisk rengöring). Följsamhet av 

handhygien påverkades negativt av hög arbetsbelastning och överbeläggningar. I studien framkom att det 

fanns viss variation mellan länderna gällande hur handhygien följdes. 

 

Titel:  
Endemic Methicillin-resistent Staphylococcus aureus: Nurses’ risk perceptions and attitudes. 

Författare:  
Pedro, A.L., Sousa-Uva, A & Pina, E. 

Tidsskrift:  
American Journal of Infection Control 

Land:  
Portugal 

Årtal:  
2014 

Perspektiv:  
Sjuksköterskeperspektiv 

Syfte:  
Syftet var att identifiera sjuksköterskors kunskap beträffande spridning av MRSA, sjuksköterskors 

uppfattning om risker, överföring och förvärv av MRSA. 

Metod:  
Tvärsnittsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats som utgick från sjuksköterskor från tio vårdavdelningar 

på ett “medical teaching center”. 212 frågeformulär skickades ut och totalt 139 godkända svar användes i 

studien. Intervjuer genomfördes sedan med en frivillig sjuksköterska från varje enhet. 

Resultat:  
Resultatet visar på att sjuksköterskors kunskap kring MRSA, spridning, överföring, riskfaktorer och 

resistensutveckling är begränsad. Resultatet visar även på att uppfattningar kring infektionskontroll skiljer sig 

mellan sjuksköterskor varför behov av förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor betonades. 

Resultatet visar på brister i arbetsmiljö då exempelvis isolering inte alltid var möjlig. Resultatet visar även på 

att daglig desinfektion av patientrum genomfördes i högre grad på intensivvårdsavdelning än på 

medicinavdelning. 

 

 

 



 

Titel:  
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: Knowledge and Factors Related to the Nursing Team’s 

Adherence to Preventive Measures. 

Författare:  
Da Silva, A.M., De Carvalho, M.J., Da Silva Canini, S.R., De Almeida Cruz, E.D., Simões C.L. & Gir, E. 

Tidskrift:  
Revista Latino-americana de Enfermagem 

Land:  
Brasilien 

Årtal: 
2010 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträde) 

Syfte: 
Utvärdera kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus beträffande rekommenderade förebyggande 

åtgärder vid omvårdnad av patienter med MRSA samt identifiera faktorer som ökar eller minskar följsamhet 

till förebyggande åtgärder. 

Metod:  
Beskrivande studie med kvantitativ och kvalitativ ansats. Deltagare var hälso- och sjukvårdspersonal på ett 

sjukhus i São Paulo. Datan samlades in från 2007 och 2008. Frågeformulär innehöll både öppna och slutna 

frågor och datan analyserades i SPSS version 15.0. Svaren på de slutna frågorna utvärderades genom 

beskrivande statistik och de öppna frågorna enligt innehållsanalys. 

Resultat:  
Personalens kunskap och förståelse för MRSA var begränsad, vilket indikerade på behov att förbättra 

förståelsen för de förebyggande åtgärderna bland de anställda som vårdade och behandlade patienter som var 

bärare av MRSA. Bristande kunskap visades hos 43,7 % av deltagarna. 

 

Titel:  
Experiences of nursing staff caring for patients 

with methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 

Författare:  
Andersson, H., Andreassen Gleissman, S., Lindholm, C. & Fossum, B. 

Tidsskrift: 
International Nursing Review 

Land:  
Sverige 

Årtal:  
2016 

Perspektiv:  
Hälso - och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor och undersköterskor) 

Syfte: 
Syftet var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda patienter med MRSA i Sverige.  

Metod:  
Beskrivande kvalitativ ansats användes och intervjuer genomfördes med sjuksköterskor och undersköterskor 

från olika sjukhus och vårdenheter såsom akutvårdsavdelning, geriatrisk vårdavdelning och äldreboenden i 

Stockholm. Intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat:  
Tre teman framkom: “kände sig okunniga”, “rädd och osäker” samt “stressad och överarbetad”. Desto större 

kunskap sjuksköterskor hade om MRSA desto mer positiva var de till att utföra omvårdnad av patienter. I 

studien framkom betydelsen av utbildning vid omvårdnad av patienter med MRSA. 

 

 

 

 

 



 

Titel:  
Impact of a team and leaders-directed strategy to improve nurses’ adherence to hand hygiene guidelines: A 

cluster randomised trial. 

Författare:  
Huis, A., Schoonhiven, L., Grol, R., Donders, R. & Hulscher, M. 

Tidsskrift:  
International Journal of Nursing Studies 

Land: 
Nederländerna 

Årtal:  
2013 

Perspektiv:  
Sjuksköterskeperspektiv 

Syfte:  
Undersöka om “Team och ledare”-strategi skulle förbättra följsamhet kring handhygien mer än en 

litteraturbaserad “State-of-the-art”-strategi. 

Metod:  
Kvantitativ, Kluster randomiserad studie på 67 vårdavdelningar. Mellan september 2008 och november 2009. 

Grundinformation samlades in precis innan studien startades. 

Resultat:  
Resultatet visade en stor ökning av följsamhet genom implementering av båda strategierna. “State-of-the-

art”-gruppen förbättrades från 22% till 48% och i “Team and leaders”-gruppen ökade följsamheten från 20% 

till 53%. Det fanns en signifikant skillnad mellan strategierna och analysen fick fram p=<0.001 till fördel för 

“Team and leaders” gruppen. Slutsatsen av studien är att social påverkan, effektivt lagarbete, roll modellering 

och ledarskap är relevanta för att framgångsrikt förändra beteende gällande handhygien.  

 

 

Titel:  
Experiences of hand hygiene among acute care nurses: An interpretative phenomenological analysis. 

Författare:  
Chatfield, S., Nolan, R., Crawford H. & Hallam, J.  

Tidsskrift: 
SAGE Open Medicine 

Land: 
USA 

Årtal: 
2016 

Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

Syfte:  
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar beträffande hygien för att få en ökad 

förståelse för hur individuella eller subjektiva tolkningar kan påverka kommunikation, utbildning och 

information.  

Metod: 
Kvalitativ tolkande fenomenologisk analys 

Resultat:  
I resultatet framkommer sjuksköterskors oro för att ta med mikroorganismer hem från arbetet då de ansåg att 

deras arbetsmiljö var “farlig” med smuts, mikroorganismer, virus med mera. Attityder kring handtvål och 

vatten framkommer.  
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Staphylococcus aureus. 

Författare:  
Morrow, E., Griffiths, P., Gopal, R. & Flaxman, D. 

Tidsskrift:  
American Journal of Infection Control 

Land:  
England 

Årtal:  
2011 

Perspektiv:  
Hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, ledare/chef, undersköterskor, vårdbiträde, koordinator, 

arbetsterapeut, övrig personal) 

Syfte:  
Syftet var att fastställa huruvida vårdpersonal har falska uppfattningar gällande MRSA som överensstämmer 

med orsak och att utforska potentiella effekter på personalens beteende vad gäller infektionskontroll, på 

individuell och team nivå utifrån både sjukhusvård och hemvård. 

Metod:  
Blandad metod användes. Individuella frågeformulär och gruppdiskussioner genomfördes med hälso- och 

sjukvårdspersonal från ett universitetssjukhus samt sex vårdhem. Frågeformulären analyserades med SPSS 

15.0. Gruppdiskussionerna transkriberades och kodades för att få fram nyckelord och kategorier. 

Resultat:  
Hälso- sjukvårdspersonal tenderade att skylla orsaker till MRSA på andra än sig själva. Personalens 

uppfattning gällande förekomst av MRSA på arbetsplatsen varierade kraftigt. All personal uppgav brist på 

information eller försenad information gällande patienter med MRSA. Ett annat problem som framkom var 

kunskap gällande orsaken till MRSA hos patienter vilket medförde att de inte kände ansvar för 

smittspridningen. Sällan diskuterade hälso- och sjukvårdspersonal beträffande möjligheten att själva vara 

delaktiga i MRSA utbrott.  

 

  



 

Granskningsmall för kvalitativa studier enligt Friberg (2012).  Bilaga 3 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det formulerat och avgränsat? 

● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa formulerade? 

● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

beskriven? 

● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

● Hur har data analyserats? 

● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

● Vad visar resultatet? 

● Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras den? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

  



 

Granskningsmall för kvantitativa studier enligt Friberg (2012).  Bilaga 4 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det formulerat och avgränsat? 

● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa formulerade? 

● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

beskriven? 

● Vad är syftet? är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur har urvalet gjorts? 

● Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

● Vad visar resultatet? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras den? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 


