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Abstrakt 
Bakgrund: Multiresistenta staphylococcus aureus sprids särskilt lätt i sjukhus 

miljöer. Precis som andra staphylococcer kan MRSA orsaka sårinfektioner, bölder 

eller i sällsynta fall allvarligare infektioner som sepsis. Infektioner orsakade av 

dessa bakterier är ett välkänt internationellt problem och sjukdomsfall med MRSA 

klassas från 2004 som allmänfarliga sjukdomar. Sjuksköterskan bär ansvaret för 

omvårdnaden kring patienten vilket inkluderar att förhindra smittspridning. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll i att förhindra 

smittspridning av sjukhusrelaterade Multiresistenta staphylococcus aureus samt 

patientens upplevelse av smittorisk och isolering. Metod: Denna litteraturstudie 

baserades på 15 vetenskapliga original artiklar. Resultat: Underbemanning och 

dålig handhygien ökade risken för spridning och det var dålig följsamhet på 

sjukhus runt om i världen. Utbildning och information om MRSA till 

sjuksköterskor var en viktig del för att hindra spridning. Isolerade patienter som 

bar på MRSA kände sig kränkta, orena, rädda och dessutom fanns det en stor 

känsla av skuld och skam. Diskussion: Vikten av fullbemannad avdelning 

bestyrktes, handhavandet av infektionssjuksköterska skulle vara optimalt och det 

var samställighet med resultatet gällande utbildning. Sjuksköterskans ansvar över 

patientens omvårdnad krävde god empati och förståelse kring patientens 

upplevelse av att vara smittad. Slutsats: Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

smittspridningen av MRSA. Genom tydliga riktlinjer angående hygien och 

utbildningar om MRSA kan sjuksköterskor bidra till att minska spridningen och 

patientens lidande. 

 

Nyckelord: Förebygga spridning, Multiresistenta staphylococcus aureus, 

Litteraturstudie, Patient, Sjuksköterskeroll. 
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Bakgrund 

På 1940-talet kom de första penicillinerna. Man fann en möjlighet att bota många 

av de infektioner som utgjorde ett dödligt hot och möjligheterna ansågs 

obegränsade. Då var alla staphylococcer känsliga för penicillin och användes 

flitigt. Detta medförde att staphylococcus aureus under 1960- och 1970-talet 

började utveckla resistens genom att bilda enzymet penicillinas (betalaktamas). 

Dessa bakterier blev på nytt ett hot och svåra sjukhusinfektioner drabbade åter 

personal och patienter. Intensiv forskning pågick under 1970-talet för att 

framställa penicilliner, så kallade ”stabila penicilliner”, som var oberoende av 

betalaktamas. De i sin tur användes flitigt eftersom nästan alla staphylococcer 

producerade penicillinas. Under 1980-talet utvecklade staphylococcerna nya 

resistenta stammar. Dessa benämndes bland annat multiresistenta staphylococcus 

aureus, som även bryter ner de så kallade ”stabila penicillinerna”. Infektioner 

orsakade av dessa bakterier är numera ett välkänt internationellt problem 

(Ericsson & Ericsson, 2007, s. 38-39).  

 

Bakterier bildar ett enzym som heter betalaktamas, vilket bryter ner 

betalaktasringen så att antibiotikum blir verkningslöst. Liksom majoriteten 

staphylococcer kan staphylococcus aureus producera flera varianter av 

betalaktamas och detta är en orsak till att multiresistenta staphylococcus aureus, 

MRSA (M även beteckning för methicillin) har utvecklats (Ericsson & Ericsson, 

2007, s. 37-38). Multiresistenta staphylococcus aureus sprids särskilt lätt i 

sjukhus/sjukhems miljöer. Precis som andra staphylococcer kan MRSA orsaka 

sårinfektioner, bölder eller i sällsynta fall allvarligare infektioner som sepsis. 

Äldre och multisjuka personer drabbas lättare av MRSA, än hos för övrigt friska 

personer. Det huvudsakliga skälet till den snabba utvecklingen av MRSA- smittan 

anses vara en kombination av hög beläggningsgrad, bristande hygienrutiner och 

isoleringsmöjligheter samt en oförmåga från sjukhusledningar och 

ekonomiavdelningar att i tillräckligt hög grad åtgärda problemet (Carlstedt & 

Olsen, 2004, s.7). 

 

Sjukdomsfall med MRSA klassas från 2004 som allmänfarliga sjukdomar enligt 

smittskyddslagen (Lindskog, 2004, s. 397). ”Med allmänfarliga sjukdomar avses 
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smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom 

eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns 

möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den 

smittade” (Smittskyddslagen). 

 

MRSA och andra Staphylococcus aureus bakterier sprids huvudsakligen via 

kontaktsmitta. Blir man smittad kan detta leda till infektion med kliniska symtom. 

Det vanligaste är dock att en, för övrigt frisk individ, blir smittbärare utan att ha 

några symtom. Dessa personer kan emellertid i ett senare skede utveckla en 

symtomgivande infektion och kan även under tiden vara smittbärare. Det finns 

även tillfälligt bärarskap i samband med överföring av MRSA då bakterien kan 

finnas kvar i luftvägarna en kort period för att därefter läka ut, utan att senare 

bärarskap etableras. Om ett MRSA-prov tas under tillfälligt bärarskap kan provet 

vara positivt, medan kontrollproverna för att fastställa bärarskapet sedan är 

negativt. Uppföljande provtagning bör ske mellan en och två veckor efter första 

provtagningstillfället för att undvika ett dröjsmål och ändå inkludera en rimlig 

intervall för att bäraren ska kunna bli fri från MRSA-bakterien (Socialstyrelsen 

2010). Eftersom bakterierna kan kapsla in sig och överleva i hudens talgkörtlar 

finns det, trots upprepade kontrollodlingar utan bakterieväxt, risk för ett 

uppblossat bärarskap och infektion vid sårskada eller eksem även efter många år 

(Smittskyddsinstitutet 2010). 

 

Enkla sårinfektioner med MRSA är oftast inte allvarligare än andra sårinfektioner 

och behöver sällan behandlas. I de flesta fall tar kroppens immunförsvar själv 

hand om bakterierna och oskadliggör dem utan behandling. Det är emellertid 

viktigt att infekterade sår sköts noggrant för att förhindra ytterligare infektioner 

och att smitta sprids. Det är först när bakterierna orsakar svårläkta infektioner, 

som det kan bli nödvändigt att sätta in ytterligare behandling (Vårdguiden 2010). 

Svåra staphylococcinfektioner kan då enbart behandlas med ett fåtal, mycket dyra, 

intravenösa antibiotikum med besvärande biverkningar, t ex vancomycin 

(Smittskyddsinstitutet 2010). De vanligaste biverkningarna för vancomycin är 

pseudoallergiska reaktioner, smärta, blodtrycksfall, inflammation och mindre 

blodproppar i blodådror på injektionsstället, klåda, hudutslag, andningsproblem 

muskelspasmer och njurpåverkan (Fass 2010).  
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Ansvaret för att begränsa och förebygga MRSA är tydligt enligt gällande 

lagstiftning. Många är inblandade men huvudansvaret vilar på smittskyddsläkaren.  

Landstinget ansvarar för att förordna smittskyddsläkaren samt tillse att det finns 

resurser för smittskyddsläkarens och smittskyddsenhetens arbete. 

Smittskyddsläkaren ansvarar för att landstinget uppfyller skyldigheterna i 

smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Verksamhetschefen ansvarar för 

att uppställda regler och vårdprogram följs. Verksamhetschefen har också ett 

arbetsmiljöansvar som är viktigt vid arbetet med MRSA. Chefsläkarna vid 

respektive sjukhus har ett informellt övergripande ansvar. Den behandlande 

läkaren ansvarar för att informera patienten, smittspåra samt anmäla förekomsten 

till smittskyddsläkaren och smittskydds- institutet. Sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar att bedriva vård av god kvalitet och medverka till minskad 

smittspridning. Den enskilde patienten ska genomgå undersökning och 

provtagning, följa förhållningsregler samt lämna information om sitt tillstånd 

(Carlstedt & Olsen, 2004, s.3-4). 

 

Sjuksköterskan bär ansvaret för omvårdnaden kring patienten vilket inkluderar att 

förhindra smittspridning enligt Andersson (2003, s 4) och grunden för att stoppa 

spridningen är kompetent vårdpersonal (Dunaway, 2008). Sjuksköterskans 

kunskapsområde är omvårdnad och arbetsuppgifterna är många och skiftande men 

mötet med människor är och förblir det centrala trots att vården ständigt utvecklas 

och blir mer avancerad. Detta medför att sjuksköterskans vardag till stor del består 

av konkret patientkontakt och förflyttningar mellan olika patienter, även om dessa 

vårdas med resistenta bakterier (Vårdförbundet 2010). Att skriva om detta ämne är 

angeläget, då spridning av MRSA sker på sjukhus runt om i världen. Det skulle 

därför vara av intresse att fördjupas i sjuksköterskans roll angående 

smittspridningen av MRSA på sjukhus samt patienters upplevelse av 

infektionssmittan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll i 

smittspridning av sjukhusrelaterade Multiresistenta staphylococcus aureus samt 

patientens upplevelse av smittorisk och isolering. 

 

Hur var sjuksköterskans roll i förhindrandet av MRSA spridning på sjukhus? 

Hur upplever MRSA smittade patienter sin sjukhusvistelse i isolering samt hur 

upplever patienten att hygienen sköts bland vårdpersonal på sjukhus? 

Metod 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie, som baserades på 

forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (Friberg, 2006, s. 33). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades skulle vara publicerade efter år 2001, publicerade i 

Nursing Journals, skrivna på engelska samt överstämma med studiens syfte. 

Innehållet i artiklarna skulle handla om sjuksköterskans roll i smittspridning av 

MRSA och patienters upplevelse av smittorisk samt isolering. De skulle innehålla 

etiska överväganden samt ha minst medel eller hög vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmall, se tabell 2 och 3.  

Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades om de hade låg vetenskaplig kvalitet, inte besvarade syftet 

eller inte var originalartikel. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar. Sökningar är 

gjorda i databaserna PubMed och Chinal som redovisas i Tabell 1. 

Avgränsningarna vid artikelsökning var Engelsk text, publicering i Nursing 

Journals och utgiven inom de 10 senaste åren. Använt fritextsökning och MeSH-

termerna MRSA och disease transmission. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning som gjordes 2011-01-19. Den visar databas, 

sökord, antal träffar, antal förkastade, antal utvalda och inkluderade i studien. 

Databas  Sökord Antal 

träffar 

Antal 

förkastade  

Antal Utvalda Inkluderad 

i studien 

Chinal Nurs* AND 

MRSA 
172 30 * 

133 ** 
5 *** 

10 5 

PubMed Nurs* AND 

MRSA 
123 21 * 

94 ** 
1 *** 

8 7 

Prevent AND 

disease 

transmission 

AND MRSA 

6 5 ** 1 1 

Patient AND 

MRSA AND 

prevent  

28 23 *  
4 ** 

 

1 1 

Nurs* AND 

patient and 

MRSA 

77 11* 
65** 

 

1 1 

 

* Antal förkastade efter läsning av titel 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

Bearbetning och analys av data 

Bearbetning skedde enligt SBU/SSF nr 3 år 1999, som är modifierad från 

Goodman (1993).                           

 

Fas 1 

Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar var av intresse. Den första 

bedömningen skedde via genomläsning av titlar och abstrakt för att sedan göra ett 

urval för mer ingående granskning.  

Fas 2 

Från fas 1 lästes 21 artiklar i sin helhet som motsvarade syftet och granskades 

med hjälp av SBU för rapporter (1999), se bilaga 1, granskningsmall.  

 

Fas 3 

Från fas 2 bedömdes slutligen 19 vetenskapliga artiklar enligt SBU/SSF nr 3 
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(1999, s. 39), se tabell 2 och 3. Efter värdering valdes 15 artiklar ut för att ingå i 

studien och 4 exkluderades på grund av låg kvalité. Artiklarnas författare, årtal, 

land, syfte, design, deltagare (bortfall), analysmetod, resultat och kvalitet 

dokumenterades och redovisas i tabellform, se bilaga 2. 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier av kvalitativ 

metod 

 I = Hög II = 

Medel 

III = Låg 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

- Vagt definierad 

frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. 

Otillräckligt beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier av 

kvantitativ metod 

 I = Hög II = 

Medel 

III = Låg 

RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive 

behandlingstekning. 

Patientmaterialet tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie 

med för få patienter 

och/eller för många 

delstudier. Vilket ger 

otillräckligt statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskriver eller stort 

bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning. 

Tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder  

(t ex multivariatanalys, fall- 

kontrollmetodik, etc.). Lång 

uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata 

statistiska metoder. 
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Analys – sortering 

Artiklarna analyserades genom en innehållsanalys för att få ett textnära resultat 

som åsidosätter egna åsikter. För att få en helhetsförståelse för studiernas 

huvudresultat, lästes artiklarna i flera omgångar. Därefter kondenserades de 

bärande meningarna i texten och sorterades beroende på likheter in under 

kategorier och sub-kategorier (Friberg, 2006, s. 110 -111). Studiernas resultat 

genererade två huvudkategorier; sjuksköterskans roll och patientens upplevelse 

samt fem subkategorier; MRSA-spridning, inventering i hygienfrågor och 

följsamhet, utbildning och kunskap, upplevelse av smittorisk samt upplevelse av 

isolering som preciserar syftet, se bilaga 3, analys av huvudresultat. 

Etiska överväganden 

I all vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt. Forskaren ska, innan 

studien startat, ha ansökt om etiskt tillstånd vid lokal eller regional etisk 

kommitté. Att etiska överväganden var gjorda var ett krav för alla vetenskapliga 

studier (Forsberg & Wengström, 2008, s. 144). Enbart artiklar med etiska 

överväganden har inkluderats i litteraturstudien. 

Resultat 

Sjuksköterskans roll       

MRSA-spridning 

Sjukvårdsavdelningar i Skottland som var underbemannade med sjuksköterskor, 

löpte större risk att öka smittspridningen av MRSA, speciellt inom intensivvården. 

Orsaken var bland annat sämre handhygien hos personalen. Risken att patienter 

skulle drabbas av MRSA var sju gånger högre än om avdelningen skulle ha varit 

fullbemannad (Dancer et al. 2006). Jernigan, Pullen och Partin (2003) visade med 

sin studie från USA att MRSA-bärarna mest troligt blivit smittade på sjukhus, än i 

öppenvården och i samhället. Ett kontroll-program som såg hur MRSA-

spridningen utvecklades borde införas för att förhindra smittspridning vidare från 

sjukhus enligt Jernigan et al. (2003).   

 

I Fishbain et al. (2003) studie från Hawaii granskades prover som togs på 

patienterna vid in- och utskrivning från avdelning gällande MRSA-smittan. De 

visade att tjugo av femhundratrettiofem patienter var MRSA-bärare vid 
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inskrivning och vid utskrivning var det ytterligare sex patienter som hade drabbats 

av MRSA-smitta under vårdtiden. Patienter som fick MRSA under sjukhusvistelse 

hade i genomsnitt tre gånger så lång vårdtid än andra patienter som inte bar på 

smittan. Enligt studiens slutresultat begränsades överföringar och infektioner då 

sjuksköterskor övervakade patienterna. En liknande studie från Australien av 

Marshall et al. (2003) visade även den att patienter smittades med MRSA under 

sjukhusvistelsen. Då en sjuksköterska med ansvar för provtagning och utbildning 

anställdes, blev dessutom flera MRSA-infektioner identifierade och spridningen 

kunde kontrolleras bättre.  

Inventering i hygienfrågor och följsamhet 

Richet et al. (2003) inventerade hygienfrågor på nittio sjukhus runt om i världen. 

Resultatet visade att femtioen sjukhus hade minst en sjuksköterska som 

kontrollera infektionsspridningen per sjukhus, med ett medelvärde på en 

sjuksköterska på fyrahundrafemtio sängar. Vid vård av MRSA-smittade patienter 

fann studien följande: patienten isolerades i enkelrum på trettien sjukhus, 

handskar användes på femtiosex sjukhus, hygienrockar på fyrtio och handhygien 

utfördes rutinmässigt i patientens rum på fyrtioåtta av nittio sjukhus i världen. 

Tolv erfarna och nio nyutexaminerade sjuksköterskor deltog i en studie från USA, 

där det samlades in 150 bakterieodlingar från sjuksköterskornas händer. Antal 

bakterier vid första odlingen visade inte signifikanta skillnader mellan grupperna, 

däremot hade de erfarna sjuksköterskorna fler typer av bakterier. Vid den andra 

provtagningen, 1-4 månader senare, var det inte längre någon skillnad mellan de 

två grupperna (Cimiotti, Wu, Della-Latta, Nesin & Larson, 2004). Ett sjukhus i 

England visade att genom att införa en säkrare, nyproducerad kanyl och bättre 

hygienrutiner så minskade antalet rapporterade MRSA fall med 53 procent. 

Sjuksköterskorna trodde att minskningen berodde på förbättrade hygienrutiner i 

kombination med genomförandet av kanylerna enligt studien (Easterlow, 

Hoddinott & Harrison, 2009).  

I december 1999 börjades det ges feedback varje månad till ansvarig vårdpersonal 

och enhetschefer på ett engelskt sjukhus. Via ett kontrolldiagram visades varje 

månad förändringarna i MRSA-infektioner. Två månader efter att feedback 

började ges sågs en minskning av MRSA-spridningen. Fram till september 2000 
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hade spridningen minskat med 50 procent. Läkare, sjuksköterskor och 

enhetscheferna rapporterade att det var ett effektivt sätt att stoppa spridningen på. 

Studiens slutsats var att feedbackprogram på presenterat sätt är effektiva när det 

gäller att förhindra MRSA på sjukhus. Vidare i studien beskrevs att 

infektionssjuksköterskan tillkallades till avdelningen när nya patienter infekterats 

av MRSA, som samlade in grundläggande epidemiologiska data från patienten 

och gav förebyggande råd till patienten gällande smittspridning av MRSA. Varje 

månad gjordes en analys av läget, tillsammans med infektionskontrollgruppens 

uppdaterade diagram, för att snabbt kunna vidta åtgärder. Även om inte alla 

smittade fall kunde stoppas, hade avdelningen kontroll över situationen, kunde 

åtgärda ev. problem samt motivera vårdpersonalen till förbättrade rutiner (Curran, 

Benneyan & Hood 2002).  

Utbildning och kunskap 

Jennings-Sanders och Jury (2010) studie från USA belyste regelbunden MRSA-

utbildning till och av arbetande sjuksköterskor. Erfarna sjuksköterskor delade med 

sig av sin kunskap till studenter gällande infektionsspridning och avdelningarnas 

policy. Det i sin tur ökade studenternas kunskap och de kunde engagera sig 

praktiskt gällande evidens baserad omvårdnad i spridningen av MRSA. Enligt 

studiens slutsats är kunskap om MRSA nyckeln för sjuksköterskor och 

sjuksköterske- studerande i förhindrandet av spridningen.  

På ett Belgiskt sjukhus spelade sjuksköterskan en viktig roll i smittspridning av 

MRSA. Sjuksköterskan hade ansvar för screening, karantän, isolering, sanering, 

förberedelser och det administrativa arbetet av antimikrobiell behandling i 

samband med en ”sök och tillintetgöra” policy. Studien visade vikten av att ge bra 

information och utbildning till sjuksköterskorna om just MRSA. Genom att 

informera om god handhygien på vårdavdelningar såg man en stor minskning av 

spridningen. Utbildningar behövdes för att öka medvetenheten om 

konsekvenserna av MRSA-spridningen och att vara tydlig för sjuksköterskorna 

vilken sjukhuspolicy som gällde. Genom att införa en ”sök och tillintetgöra” 

policy minskades spridningen och kostnaden (Simoens, Ophals & Schuermans 

2009). 

På ett sjukhus i Brasilien studerades sjuksköterskornas och annan vårdpersonals 
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kunskap om MRSA. De flesta visste att MRSA-bakterien kunde medföra en risk, 

både för sig själv och för patienterna och använde sig av de standardiserade 

försiktighetsåtgärderna. Däremot visste inte hälften av personalen orsaken till 

varför staphylococcus aureus blivit resistenta mot antibiotika. Endast 33 av 318 

tillfrågade tvättade händerna mer noggrant om patienten var smittad. Faktorer som 

sjuksköterskorna och vårdpersonalen tyckte skulle underlätta förebyggandet vid 

vård av patienter med MRSA var flera, som tillgång till personlig 

skyddsutrustning, lämpligt antal arbetande personal, lagarbete, utbildning, en tidig 

identifiering av mikroorganismer och information om behovet av att isolera 

patienterna (Silva at el. 2010). 

Med övervakning av smittspridning tillsammans med regelbunden utbildning och 

korrekt handhygien ökade medvetenheten hos sjuksköterskestudenter. För att 

skydda både sjukvårdspersonal och studenter som gör praktik på sjukhus borde 

försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra vårdrelaterade infektioner främst 

orsakade av MRSA. Detta kom Akpinar, Celebioglu, Uslu och Uyanik (2008) 

fram till i sin studie från Turkiet efter att det visats att fem av sextiosex 

sjuksköterskestuderande smittats under praktiktid.  

Patientens upplevelse  

 

Upplevelse av smittorisk 

På ett sjukhus i England kände sig patienter med färre sjukhusvistelser mer 

ångestfyllda över att fråga vårdpersonalen om de tvättat händerna än patienterna 

med många sjukhusvistelser. Patienterna tyckte att skulle det underlätta om 

personalen bar en bricka där det stod ”Det är okej att fråga”. Mer än hälften av 

patienter ansåg att det inte fanns tillräckligt med information om MRSA och 

handhygien på sjukhuset (Duncan & Dealey, 2006). Luszczynska och Gunson 

(2007) gjorde en liknande studie i samma land där de ville se om patienter frågade 

sjuksköterskor och läkare om de tvättat händerna innan undersökning. Merparten 

hade aldrig frågat personalen. Patienter med MRSA, både yngre och äldre, 

frågade oftare än patienter som ej drabbats. Mellan dessa två grupper var det 

ingen skillnad på deras kunskap om MRSA. Vårdpersonalen tyckte att 

patienternas frågor angående handhygienen var till hjälp, just för att bli påmind 

om att tvätta sina händer. 
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Upplevelse av isolering 

På ett svenskt sjukhus kände sig smittade MRSA-patienter begränsade och 

kränkta vid isolering men accepterade det för att undvika smittspridning. 

Patienterna vårdades på sjukhus för allvarliga sjukdomar då de fick MRSA och 

kände att de blev nekade behandling och terapi för sina tidigare sjukdomar efter 

att de fått MRSA. De fick inga besök utav personalen förutom när de fick medicin 

eller omvårdnad, vårdgivarna visade även ett oprofessionellt beteende. Patienterna 

var medvetna om hur viktigt det var med handhygienen och observerade hur 

personalen skötte den. De drog sina egna slutsatser då de märkte att de slarvade 

med hygienen vid förflyttning mellan olika patienter. Patienterna förstod 

konsekvenserna av att vara smittad med MRSA och de kände sig orena och rädda. 

Dessutom fanns det en stor känsla av skuld, skam och patienterna kände sig som 

pestsmittade. Det enda som tröstade var utsikten mot parken. När de lämnade 

sjukhuset fanns det många tankar om återvändandet till sina vardagliga aktiviteter. 

Ingen av de intervjuade patienterna beskrev att de fått information om hur de fått 

MRSA (Skyman, Thunberg, Sjöström & Hellström, 2009).  

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll i 

smittspridning av sjukhusrelaterade Multiresistenta staphylococcus aureus samt 

patientens upplevelse av smittorisk och isolering. 

    En tolkning av resultatet är att patienter löpte sju gånger högre risk att drabbas 

av MRSA om avdelningen var underbemannad med sjuksköterskor. En orsak var 

sämre handhygien som ansågs vara tidsrelaterat. Övervakning av patienter och 

bättre rutiner för provtagning vid in- och utskrivning begränsade smittan och fler 

MRSA-bärare blev identifierade (Dancer et al. 2006; Fishbain et al. 2003; 

Marshall et al. 2003). Genom ett feedback system fick avdelningar kontroll över 

situationen och kunde åtgärda eventuella problem samt att personalen blev 

motiverad till förbättrade rutiner (Curran et al. 2002). Regelbunden utbildning till 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter var viktigt för att minska spridningen 

av MRSA (Akpinar et al. 2008; Jennings-Sanders & Jury, 2010; Simoens et al. 

2009). Resultatet visade dålig följsamhet på sjukhus runt om i världen. Endast 31 
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av 90 sjukhus isolerade MRSA-smittade patienter i enkelrum (Richet et al. 2003). 

Patienter som drabbades av smittan under pågående sjukhusvistelse hade tre  

gånger så lång vårdtid än patienter som ej drabbats (Fishbain et al. 2003).                          

Patienter hade svårt för att fråga personalen om deras handhygien före 

undersökning och tyckte inte det fanns tillräckligt med information angående 

MRSA (Duncan & Dealey, 2006; Luszczynska & Gunson, 2007). Patienter som 

fått MRSA på sjukhus och blev isolerade kände sig kränkta och begränsade, men 

accepterade isoleringen (Skyman et al. 2009). 

Resultatdiskussion  

Studierna Dancer et al. (2006), Fishbain et al. (2003) och Marshall et al. (2003) 

visade vikten av en fullbemannad vårdavdelning och sjuksköterskans viktiga roll i 

att förhindra smitta.  

    På underbemannade vårdavdelningar i Sverige jobbar sjuksköterskan i ett hårt 

tempo för att hinna med sina uppgifter. Möjligtvis kan handhygien prioriteras 

lägre vid förflyttning mellan patienter. Detta bestyrks av Socialstyrelsen (2006, s. 

27) då överbeläggningar blir vanligare och till en viss del personalbrist som följd 

ökar riskerna för att personalen brister i viktiga delar som handhygien. Liknande 

har framkommit i Myatt och Langley (2003) som visar vikten av en fullbemannad 

vårdavdelning, för att upprätthålla det låga antalet smittade.  

    Infektioner orsakade av MRSA-bakterier är ett välkänt internationellt problem 

världen över och i studier framgår att sjuksköterskan är en viktig del i 

utvecklingen av smittspridningen. På ett sjukhus där en ökning av MRSA ses, kan 

ett feedback system förbättra övervakningen och reducera smittspridningen. 

Infektionssjuksköterskan kan ha viktiga uppgifter då det gäller att förhindra 

spridning, vilket studien av Curran et al. (2002) visat. Ett kaos kan möjligen 

uppstå när en patient smittas och vid försöken att lokalisera uppkomsten. 

Handhavandet vid ett sådant tillfälle skulle kunna optimeras om erfaren 

infektionssjuksköterska finns tillgänglig. Simoens et al. (2009) tog upp betydelsen 

av en bra struktur på sjukhusen för att minska spridningen av MRSA. Det beskrivs 

ytterligare av Fairclough (2006) att det blir bättre om det finns en bra 

sjukhuspolicy som sjuksköterskor kände till och att ”sök och tillintetgöra” i 

kombination med en försiktig antibiotikaanvändning bidrog till att hålla nere 

antalet MRSA-infektioner.  
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    Sjuksköterskan har ett personligt ansvar att bedriva vård av god kvalitet, det 

innefattar att man är väl påläst om vilken policy det finns om förhindrandet av 

smittspridning på vårdavdelningen man arbetar på. I artiklarna Akpinar et al. 

(2008), Jennings-Sanders och Jury (2010), Silva et al. (2010) och Simoens et al. 

(2009) framkom det tydligt betydelsen av regelbunden MRSA-utbildning till 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter för att komma till insikt av innebörden 

med god handhygien och andra skyddsfaktorer. Det stämmer överrens med vad 

socialstyrelsen beslutade 27 november 2007; hälso- och sjukvårdspersonal ska följa 

nya riktlinjer som inkluderar bland annat att arbetskläder ska vara kortärmade och 

bytas varje dag eller vid behov oftare, händerna ska vara fri från smycken och dylikt 

(SOSFS, 2007:19. s. 3). Vid regelbunden utbildning för sjuksköterskor, studenter 

och annan vårdpersonal skulle både spridningen av MRSA och vårdtiderna 

minska, därmed kostnaderna, då det överensstämmer med att MRSA-patienter har 

tre gånger så lång vårdtid enligt Fishbain et al. (2003). I litteraturstudier framkom 

det att patienters egen kunskap om MRSA möjligtvis kunde påverka upplevelsen 

av sjuksköterskans hygienskötsel (Duncan & Dealey, 2006; Luszczynska & 

Gunson, 2007). Det kan eventuellt bero på vetskap om betydelsen av god hygien 

och det kan även finnas en rädsla för att bli smittad igen hos patienterna med en 

MRSA anamnes. För sjuksköterskan kan det vara värdefullt att ha vetskap om hur 

patienterna upplever smittorisk, eftersom det är deras ansvar att patienten får god 

omvårdnad. Skulle det finnas bättre hygienrutiner, skulle kanske inte patienterna 

behöva vara orolig över att sjuksköterskans handhygien brister.   

    Sjuksköterskans ansvar över omvårdnaden kräver bra kunskap och förståelse 

för den isolerade patientens upplevelser, eftersom sjuksköterskan ska se till 

patientens helhet och inte bara till smittan. Vilket studien av Skyman et al. (2009) 

visade brister på. Sjuksköterskan ska ha empati för patientens känslor oavsett 

utsatt miljö eller situation för att kunna ge så god omvårdnad som möjligt. 

Patientens upplevelse av infektionen i sig är påfrestande och det är 

sjuksköterskans uppgift att se till att sjukhusupplevelsen blir bra för patienterna.  

 

Metoddiskussion 

Vid studiens start gjordes en litteratursökning där utgångspunkten var 

sjuksköterskans roll gällande spridning av MRSA. De sökningar som gjordes var 

relevanta och täckte frågorna som skulle besvara syftet. Däremot märktes att 
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ämnet var svårt och begränsat när artiklar skulle väljas ut för mer ingående 

granskning. Det fanns inte lika många originalartiklar som väntat, som 

överensstämde med syftet. Det fanns nästan bara kvantitativa artiklar vilket 

orsakade svårigheter då de redovisade hur många som drabbats av MRSA och vi 

ville även belysa sjuksköterskans roll gällande spridning. Har även valt att 

inkludera artiklar som handlar om sjuksköterskestudenter för att det var 

hithörande. En artikel som belyste patientens upplevelse av att vara MRSA-

smittad hittades och valde då att även inkludera patienters upplevelse av att blivit 

smittad på sjukhus och isolerad. Ytterligare två artiklar inkluderades som 

handlade om patienter, men kring deras upplevelse av sjukvårdspersonalens 

handhygien. Syftet ändrades från att enbart behandla sjuksköterskans roll gällande 

spridning till att även belysa patientens upplevelse av smittorisk och isolering. Att 

endast en artikel belyste patienters upplevelse av att vara smittad och två belyser 

hur de upplever personalens handhygien kan ses som en brist i vår litteraturstudie. 

Dessa artiklar var ändå intressant för studien och valdes att inkluderas. Styrkan 

med denna litteraturstudie är dess breda innehåll, artiklarna kommer från hela 

världen och mycket olika aspekter tas upp angående MRSA-smittan med 

sjuksköterskan i fokus. Däremot kan det bli en svaghet då kulturer, rutiner och 

skyddsåtgärder ser olika ut runt om i världen.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i smittspridningen av MRSA och en 

vårdavdelning fullbemannad med sjuksköterskor minskar risken för spridning. 

Genom tydliga riktlinjer angående hygien och utbildningar om MRSA kan 

sjuksköterskor bidra till att minska spridningen och därigenom minska patientens 

lidande. Ytterligare forskning behövs kring patientens upplevelser av smittorisk 

och isolering för att öka kunskap och förståelse hos vårdpersonalen. 
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aeroba mikro-

biella floran 

på händerna 

på erfarna och 

ny-

examinerade 

sjuksköterskor 

Kvantitativ 

prospektiv 

cohort 

design 

Erfarna och 

ny-

examinerade 

sjuk-sköterskor 

 

N = 21 

B-fall = 4  

SAS 

software 

användes 

för att 

analysera 

data. T-test 

användes 

för att 

jämföra de 

två 

grupperna. 

Första 

bakterieodlingen var 

inte signifikant olika, 

på antal bakterier 

hos 

sjuksköterskorna, 

däremot hade de 

erfarna fler olika 

typer av bakterier. 

Vid andra 

bakterieodlingen 1-4 

månader senare var 

det inte längre någon 

skillnad. 

DS I 

Curran, 

Benneyan & 

Hood 

2002 

Chicago 

Syftet var att 

undersöka 

fördelarna 

med ett 

feedback  

program.  

Kvantitativ 

prospektiv 

design. 

Data 

samlades in 

under 46 

månader  

Sjukhus 

 

N = 1 sjukhus 

deltog med 

1116 platser  

Resultatet 

togs varje 

månad från 

24 

statistiska 

kontroll 

diagram  

Feedback program 

hjälpte till att stoppa 

spridningen av 

MRSA på 

vårdavdelningar 

DS I 

Dancer, 

coyne, 

Samavedam 

& Wallace 

2006 

Skottland 

Syftet var att 

undersöka 

MRSA- 

spridningen 

på 

Intensivvårds- 

avdelning 

Kvantitativ  

retrospektiv 

design. 

Studien på-

gick under 

5 månader 

med 

oplanerade 

besök för 

att granska 

renligheten 

Inskrivningar 

på  vård-

avdelning  

 

N = 174 

patient 

inskrivningar 

Klinisk 

data med 

inkludering 

av 

terapeutisk 

interventio

n score 

(TIS) för 

varje 

patient 

En vårdavdelning 

underbemannad av 

sjuksköterskor löper 

högre risk att öka 

MRSA-spridningen.  

Handhygienrutiner 

på vårdavdelningar 

blev sämre med en 

underbemannad 

sjuksköterskegrupp. 

 

DS 1 

Duncan & 

Dealey 

2006 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska 

patientens 

åsikt  om att 

fråga vård-

personalen om 

de tvättat 

händerna före 

undersökning.  

Kvantitativ 

deskriptiv 

design med 

ett semi- 

strukturerat 

fråge-

formulär 

Patienter  

 

N = 224 

B-fall = 39 

Spearmans 

Rank Order 

och 

Kendalls 

Tau-b 

statistiska 

test 

användes 

för att 

analysera 

data  

Patienter med färre 

sjukhusvistelser 

kände större ångest 

över att fråga 

personalen. 

Majoriteten av 

patienterna tyckte att 

personalen skulle 

bära en bricka där 

det stod det är OK 

att fråga. 74/128 st 

rapporterade att de 

inte hade fått någon 

information eller 

dålig information när 

de skrevs in på 

sjukhuset. 

DS II 

Easterlow, 

Hoddinott & 

Harrison 

Syftet var att 

bedöma 

effekterna av 

Kvantitativ 

retrospektiv 

studie  

Testade den 

nya kanylen på 

sjukhus 

I analysen 

jämfördes 

statistik 

8 månader före 

införandet av den 

nya kanylen var det 

DS I 

 

 



 

 

2009 

Storbritannien 

en förändring 

i användning 

av intravenösa 

kanyler 

angående 

hälso-

förvärvade 

infektioner på 

ett kutsjukhus 

i  London  

N = 1 sjukhus 

deltog 

från 

tidigare år 

30 rapporterade fall 

av MRSA, varav 9 

var relaterade till 

kanyler. Samma 

period med den nya 

kanylen var det 14 

rapporterade fall av 

MRSA och endast 1 

relaterad till kanyler.   

Fishbain et al. 

2003 

Hawaii 

Syftet var att 

definiera 

omfattningen 

av 

vårdrelaterad 

överföring av 

MRSA hos 

patienter 

inlagda på 

sjukhus 

Kvantitativ

blind  

prospektiv 

studie  

Inskrivningar 

på vård-

avdelning  

 

N = 1077 

patient 

inskrivningar 

Data 

analyserad

es olika 

beroende 

variabler. 

Det var via 

Tukey-

Kramer 

ärligt 

signifikant 

skillnads- 

test, 

Student´s  

t-test och 

chi-square 

test 

Det var 1077 

inskrivningar och 

endast 535 

inskrivningsprover 

och 374 

utskrivningsprover. 

20 patienter som var 

koloniserade med 

MRSA vid 

inskrivning och 6st 

blev koloniserade 

med MRSA under 

sjukhusvistelsen. 

Patienter som fick 

MRSA på sjukhuset 

hade längre 

vårdtider. 

 

DS II 

Jennings-

Sanders & 

Jury et al. 

2010 

USA 

Syftet var att 

undersöka om 

sjuksköterske 

studenter hade 

tillräckligt 

med kunskap 

om MRSA 

Kvantitativ 

design, en 

pilotstudie. 

Under en 

termin 

intervjuades

studenter 

med 8 

frågor. 

Sjuksköterske 

studenter  

 

N = 119 

Anova och 

Chi-square 

Kunskap är nyckeln 

till att stoppa 

MRSA-spridningen 

på vårdavdelningar 

och att erfarna  

sjuksköterskor ska 

dela med sig av sin 

kunskap gällande 

MRSA till 

sjuksköterske- 

studenter 

DS 1 

Jernigan, 

Pullen, 

Flowers, 

Bell & 

Jarvis. 

2003 

USA 

Syftet var att 

se 

förekomsten 

av MRSA-

kolonisering 

utanför 

sjukhuset 

och 

identifiera 

riskfaktorer 

Kvantitati

v, fall-

kontrollstu

die 

N = 495 SAS 

statistical 

software, 

wilcoxon 

rank sum 

test, 

Mantel-

Haenszel 

chi-square 

och 

Fisher´s 

exact test. 

MRSA-bärare har 

sällan blivit 

smittade utanför 

sjukhusen. Studien 

tycker att man ska 

införa 

kontrollprogram 

för att förebygga 

spridning från 

sjukhusen till 

samhällsnyttiga 

anläggningar 

(vårdcentraler). 

DS II 

Luszczynska 

& Gunson 

2007 

Storbritanni

en 

Syftet var att  

undersök 

patienters 

beteende 

gällande 

MRSA. 

Kvantitati

v retro-

spektiv 

studie 

Patienter 

 

N = 171 

Strukturel

la 

ekvations-

modeller 

användes 

för att 

analysera 

data.  

61,4% hade inte 

försökt fråga  

vårdpersonalen om 

att tvätta händerna 

före undersökning. 

Patienter med 

MRSA  frågade 

oftare personalen 

än patienter utan 

MRSA.  

DS II 



 

 

Marshall, 

Harringtong, 

Wolfe, 

Fairley, 

Wesselingh & 

Spelman 

2003 

Australien 

Syftet var att 

fastställa 

förekomsten 

av MRSA 

kolonisering 

vid 

inskrivning på 

IVA och 

smittspridning

en under 

vårdtiden 

Kvantitativ 

prospektiv 

cohort 

studie 

Inskrivningar 

på vård-

avdelning 

 

N = 1662 

Risk-

faktorer för 

MRSA  

analyserad

es med 

logistisk 

regression. 

Analyser 

utfördes 

med hjälp 

av stata 

program-

vara 

1185/1662 tog 

svabbprover vid 

inskrivning, 80 st 

visade sig vara 

positiv för MRSA. 

Ytterligare 63 

patienter var positiv 

för MRSA vid 

utskrivning. När en 

sjuksköterska 

anställdes för att 

ansvara för proverna 

och utbilda 

sjuksköterskor  

identifierades fler 

MRSA-bärare. 

DS II 

 Richet et al. 

(2003) 

Afrika, Öst- 

& 

Västeuropa, 

Sydamerika, 

USA, 

Mellanöstern, 

Asien  

Syftet var att 

bedöma hur 

sjukvårds- 

inrättningar 

diagnostiserar, 

undersöker/ 

kartlägger och 

kontrollerar 

MRSA  

Kvantitativ, 

Retrospekti

v ansats. 

Ett fråge- 

formulär 

skickades 

ut till alla 

INSPEAR 

center.  

The 

International 

Network for 

the Study and 

Prevention of 

Emerging 

Antmicrobial 

Resistance  

center 

 

N = 110 

B-fall = 20 

Data 

analyserad

es med 

hjälp av 

Epi-info 

software. 

chi-square 

test, 

fischers 

exact test 

och 

student´s t-

test 

Det var det endast 

31/90  sjukvårds-

inrättningar som 

systematisk 

hospitaliserade 

MRSA-smittade 

patienter i enkelrum, 

bar handskar (56/90) 

rockar (40/90), 

rutinmässig 

handtvätt i patientens 

rum (48/90). 

DS I 

Silvia, 

Carvalho, 

Silvia Canini, 

Almeida 

Cruz, Pimenta 

Simões & Gir 

2009 

Brasilien 

Syftet var att 

se över 

kunskapen 

hos 

omvårdnads- 

team på ett 

offentligt 

sjukhus i 

Brasilien med 

avseende på 

MRSA 

Kvantitativ, 

deskreptiv 

design 

Sjuk-

sköterskor och 

vårdpersonal 

 

N = 318 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

analys. 

Data 

organiserad

es och 

bearbeta- 

des i SPSS 

version 

15,0. Data 

från de 

slutna 

frågorna 

utvärderad

es genom 

statistik 

och öppna 

frågor 

analyserad

es genom 

en 

innehålls-

analys 

 Endast 43,7 % av 

deltagarna visste 

orsaken till varför 

MRSA blivit 

resistent.  70,1 % 

rapporterade att de 

använde sig utav 

standardiserade 

försiktighets-

åtgärder vid 

omvårdnad av en 

patient med MRSA. 

Faktorer som 

personalen skulle 

tycka underlätta 

förebyggandet var 

personlig skydds-

utrustning, ett 

lämpligt antal som 

arbetade, lagarbete, 

utbildning och tidig 

identifiering av 

mikroorganismer  

DS I  



 

 

Simoens, 

Ophals& 

Schuermans 

2009 

Belgien 

Syftet var att 

se fördelarna 

med ”search 

and destroy” 

policy 

gällande 

MRSA-

spridningen 

på vårda-

vdelningar 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie, data 

samlades in 

från  

sjuk-

sköterskor, 

patient- 

journaler, 

sjukhusets 

databas och 

litteratur 

Vård-

avdelningar 

 

N= 3005 tester 

på 2 vård-

avdelningar 

Microsoft 

Excel 

Studien visade hur 

mycket man kan 

tjäna på att ha en 

tydlig "search and 

destroy" policy på ett 

sjukhus avseende 

MRSA. 

Sjuksköterskan 

spelade en viktig roll 

i att stoppa  

spridningen av 

MRSA.  

Sjuksköterskan hade 

ansvar gällande 

screening, karantän, 

isolering, sanering, 

förberedelser och det 

administrativa av 

antimikrobiell 

behandling. Viktigt 

att utbilda 

sjuksköterskor 

avseende MRSA och 

handhygien för att 

stoppa spridningen.  

DS 1 

Skyman, 

Thunberg 

Sjöström & 

Hellström 

2009 

Sverige 

Syftet var att 

få kunskap om 

patienters 

upplevelser 

efter att ha 

blivit smittad 

av MRSA på 

sjukhus och 

därefter blivit 

isolerade på 

Infektions-

kliniken 

Kvalitativ 

metod. De 

använde sig 

utav 

fördjupade 

intervjuer 

Patienter  

 

N = 6 

 

Inter-

subjektiva 

tillväga- 

gångsätt 

utfördes för 

att öka  

tillförlitlig-

heten och 

värdet av 

resultatet.  

Sju 

kategorier 

sorterades 

ut från 

intervjuern

a 

Patienterna kände sig 

kränkta över att ha 

fått MRSA på 

sjukhuset och tyckte 

att isoleringen var 

traumatiskt men de 

godtog den, efter-

som de tog ansvar 

för att inte sprida 

MRSA vidare.  

Patienterna upplevde 

att de inte fick 

rehabilitering på 

samma villkor som 

andra patienter och 

saknade information 

om MRSA. De 

tyckte 

 att personalen 

arbetade 

o-professionellt. De 

kände sig utsatta på 

grund av negativa 

reaktioner från vård-

personalen och andra 

patienter 

K I 

 

Redovisning av exkluderade artiklar 

 
Bennet, Bull, 

Dunt, Gurrin, 

Spelman, 

Russo & 

Richards 

2007 

Australien 

Syftet var att 

se hur MRSA 

infektioner är 

på mindre 

sjukhus i 

Victoria, 

Austrailen 

Kvantitativ 

metod.  

Sjuksköters

kor fick till 

uppgift att 

samla in 

data 

angående 

påkommen 

smittspridni

ng av 

MRSA vid 

Patientplatser 

 

N = 10000 

Stata version 

9.0 

Studien menar att 

smittan inte börjar på 

mindre sjukhus i 

Victoria, utan 

smittan ”ärvs” från 

samhället och andra 

vårdinrättningar 

DS III 



 

 

inskrivning 

och under 

vårdtid 

Cromer, 

Hutsell, 

Latham, 

Bryant, 

Wacker, 

Smith, 

Bendyk, 

Valainis & 

Carney 

Följder av 

införandet av 

feedbacksyste

m och att  

försiktighetsåt

-gärder vid 

kontakt följs 

Kvantitativ Sjuk-

sköterske-

enheter 

 

N = 20 

Fish-bone 

analys 

Vid ökat ansvar 

under en 1-års period 

såg man en 

minskning av 

MRSA- spridningen 

DS III 

Larsson, 

Quiros, 

Giblin & Lin 

2007 

USA 

Syftet var att 

bedöma 

vilken 

utsträckning 

resistens  

övervakas i  

infektions-

kontroll-

program 

Kvantitativ 

delstudie  

Sjukhus 

 

N = 33 

Innehålls-

analys 

utfördes för 

att beskriva 

antimikrobie

ll Kontroll 

policy på 

varje 

sjukhus. 

Chi-square 

och t-test 

användes i 

studien 

Av de 33 sjukhusen 

som deltog var det 

endast 10 som hade 

en strikt 

antimikrobiell 

policy. Det var ingen 

skillnad mellan 

personalen på de 

olika sjukhusen 

angående praktiska 

riktlinjer  

DS II 

Verhoeven, 

Steehouder, 

Hendrix & 

Gemert-

Pijnen 

2009 

Holland 

Syftet var att 

bedöma hur 

sjuksköterskor 

söker 

information 

på internet 

med sökord 

MRSA  

Kvantitativ, 

deduktiv 

delstudie  

Sjuk-

sköterskor 

 

N = 20 

SPSS 16.00 

och t-test  

Sjuksköterskornas 

informationssökning

s färdigheter var 

basala eftersom de 

hade begränsade 

sökord och antal 

webbsidor. 

Sjuksköterskorna 

verkade lita på 

underförstådd 

kunskap under 

sökprocessen  

DS III 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Analys av huvudresultat  

Författare Huvudresultat Subkategori  Kategori 

Akpinar, Celebiglu, 

Uslu & Hamidullah 

Uyanik 

2008 

Turkiet 

Ingen av sjuksköterskestudenterna hade MRSA 

på händerna innan praktiken och 4 studenter 

visade positivt MRSA-test efter praktiken.   

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll 

Cimiotti, Wu, 

Della-Latta, Nesin 

& Larson 

2004 

USA 

150 prover från den dominanta handen 

samlades in från dels erfarna och dels 

nyutexaminerade sjuksköterskor.  De erfarna 

hade fler olika typer av bakterier på handen. 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Curran, Benneyan 

& Hood 

2002 

Chicago 

Feedbackprogram hjälper till att stoppa 

spridningen av MRSA på vårdavdelningar.  

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Aktuell information om MRSA-spridningen ges 

till ansvarig personal. 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Blir en patient smittad, kopplar man direkt in 

infektionssjuksköterskan som då samlar in 

information från patienten och ger  

förebyggande råd till patienten så att smittan ej 

förs vidare. 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Dancer, coyne, 

Samavedam & 

Wallace. 

2006 

Skottland 

En vårdavdelning med underbemanning av 

sjuksköterskor löper högre risk att sprida 

MRSA-smitta. 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll  

På en vårdavdelning med underbemanning av 

sjuksköterskor försämras rutinerna vid 

handhygienen. 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll  

Duncan & Dealey 

2006 

Storbritannien 

Patienter med färre vistelser på vårdavdelningar 

kände större ångest för att fråga personalen om 

de hade tvättat händerna.  

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse  

Av dessa 102 respondenter hade 9 haft MRSA 

och 6st visste inte. De som hade haft MRSA var 

mer villiga att delta i en kampanj där man 

frågade personalen om deras handhygien. 

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse  

73 ville att sjukvårdspersonalen skulle bära en 

skylt där det stod att det är OK att fråga, vilket 

skulle underlätta för patienten .  

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse  

Av 99st var det 74st som rapporterade att de 

inte hade fått någon information när de blev 

inskrivna. 54st kände att det inte var tillräckligt 

med information om MRSA och handhygien.  

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse  

Easterlow, 

Hoddinott & 

Harrisson 

2009 

Storbritannien 

8 månader före introduktionen av den nya 

kanylen rapporterades 30 fall av MRSA. Under 

samma period efter de nya kanylerna var det 14 

rapporterade fall av MRSA varav endast 2 st 

var relaterade till kanyler.  

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll   

Sjuksköterskorna trodde att minskningen 

berodde på förbättrade hygienrutiner i 
kombination med genomförandet av kanylerna 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll   

Fishbain et al.  

2003 

Hawaii 

Sammanlagt var det 1077 inskrivningar och det 

togs 535 svabbprover vid inskrivning och 374 

vid utskrivning.  

MRSA-spridning Sjusköterskans 

roll 

20 patienter var koloniserade med MRSA vid 

inskrivning och 6st patienter fick MRSA under 

sjukhusvistelsen.  

MRSA-spridning Sjusköterskans 

roll 

Patienter som hade fått MRSA under sjukhus- 

vistelsen hade i snitt fler sjukhusdagar (17,7) än 

patienter som inte blivit smittade med MRSA 

på sjukhus (5,3) dagar.  

MRSA-spridning Sjusköterskans 

roll 

Jennings-Sanders 

& Jury  

2010 

USA  

Kunskap är nyckeln till att stoppa MRSA-

spridningen på vårdavdelningar. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterkans 

roll  

Erfarna sjuksköterskor ska dela med sig av sin 

kunskap gällande MRSA till sjuksköterske- 

Utbildning och kunskap Sjuksköterkans 

roll  



 

 

studenter. 

Jernigan,Pullen, 

Flowers,Bell & 

Jarvis. 

2003 

USA 

Visar att MRSA-bärare sällan har blivit 

smittade utanför sjukhusen 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

Studien tycker att man ska införa 

kontrollprogram för att förebygga spridning 

från sjukhusen till samhällsnyttiga anläggningar 

(vårdcentraler) 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

Luszczynska & 

Gunson 

2007 

Storbritannien  

Generellt sett var det stor del av deltagarna som 

inte hade försökt att fråga personalen om hur de 

tvättade händerna (61,4 %) och 56,7 % hade 

aldrig frågat vårdpersonal.  

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse 

Patienter med MRSA försökte och frågade 

ibland personal om handtvätt oftare än patienter 

utan MRSA. 

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse 

Det var ingen skillnad mellan grupperna 

gällande kunskap om MRSA. 

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse 

Vårdpersonalen tyckte att patienternas frågor 

angående handhygien var till hjälp. 

Upplevelse av smittorisk Patientens 

upplevelse 

Marshall et al. 

2003 

Australien 

Av de 1662 inskrivningar på IVA under studien 

var det 1328st som hade minst ett svabbprov 

taget.  

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

1185st hade tagit svabbprov vid inskrivningen 

och 596st hade tagit prov både vid in- och 

utskrivning. 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

MRSA hittades på 122st av alla inskrivnings-

prover och 63st från utskrivningsproverna. 

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

Vid första screeningsperioden var det endast 

358st av 1354 patienter som tagit både in- och 

utskrivningsprov jämfört med den andra 

screeningsperioden. Då var det 238st av 308 

patienter då en sjuksköterska hade ansvar för att 

dessa svabbprover skulle tas.  

MRSA-spridning Sjuksköterskans 

roll 

Richet et al.  

2003 

Afrika, Öst-

västeuropa, 

Sydamerika, USA, 

Mellanöstern, 

Asien 

51 sjukvårdsinrättningar av 90 rapporterade att 

det fanns minst 1 infektionssjuksköterska. 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Gällande försiktighetsåtgärder var det endast 31 

av sjukvårdsinrättningarna som systematisk 

hospitaliserade  MRSA-smittade patienter i 

enkelrum, bar handskar (56) rockar (40), 

rutinmässig handtvätt i patientens rum på 48 

vårdinrättningar.  

 

Inventering i hygienfrågor 

och följsamhet 

Sjuksköterskans 

roll  

Silva et al. 

2009 

Brasilien 

Av 318st anställd vårdpersonal visste endast 

139st orsaken till varför Staphylococcus blivit 

resistenta. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll 

249st visste att MRSA vara en risk för dem 

själva och för patienterna. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll 

Avseende handtvätt var det endast 33st som 

tvättade händerna mer frekvent vid vård hos en 

patient med MRSA. 285st tvättade händerna 

lika ofta vid vård av en patient med eller  utan 

MRSA-smitta. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll 

Personlig skyddsutrustning, ett lämpligt antal 

yrkesverksamma, lagarbete, träning och 

utbildning, tidig identifiering av 

mikroorganismer och information om när det är 

behov av isolering av patienten var några av de 

faktorer som personalen ansåg skulle underlätta 

förebyggandet av smitta..  

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll 

Simoens, Ophals & 

Schuermans 

2009 

Belgien 

Studien visar hur mycket man kan tjäna på att 

ha en tydlig "search and destroy" policy på ett 

sjukhus avseende MRSA. 

 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll  

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att stoppa 

spridningen av MRSA på vårdavdelningarna. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll  

Sjuksköterskan har ansvar gällande screening, Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 



 

 

karantän, isolering, sanering, förberedelser och 

det administrativa av antimikrobiell terapi.  

roll  

Viktigt att man ger utbildning till 

sjuksköterskor avseende MRSA och 

handhygien, då det har påvisats att det stoppar 

spridningen. 

Utbildning och kunskap Sjuksköterskans 

roll  

Skyman, Thunberg 

Sjöström & 

Hellström  

2009 

Sverige 

Patienterna kände sig kränkta efter att ha blivit 

smittade med MRSA på sjukhus.  

Upplevelse av isolering Patientens 

upplevelse 

Tyckte att isoleringen var väldigt traumatiskt 

och kände sig ensamma då de inte fick några 

spontana besök av personalen. 

Upplevelse av isolering Patientens 

upplevelse 

Tyckte att sjuksköterskorna jobbade  

o-professionellt och fick negativa reaktioner 

från dem samt ingen, eller dålig, information.  

Upplevelse av isolering Patientens 

upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


