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”Do not wait for fortune to smile on you; prepare yourself with knowledge.” 
- A. Fleming 

 
 
 



 
Abstrakt 
Bakgrund: Resistenta bakterier (ESBL och MRSA) ökar runtom i Europa och anses 
vara ett hot mot människors hälsa. Det finns en kunskapslucka bland sjuksköterskor 
vad gäller smittvägar för dessa bakterier och hur omvårdnad bör ges till smittade 
patienter. Syfte: Att undersöka resistenta bakteriers smittvägar och vilka åtgärder i 
omvårdnaden av patienter som kan bryta dessa smittvägar. Metod: Vetenskapliga 
artiklar söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl. Kvalitetsgranskning utfördes 
och därefter analyserades totalt 34 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Analysen, som 
utfördes i enlighet med metod beskriven av Friberg (2012), mynnade ut i fyra 
kategorier efter att meningsenheter och huvudsakligt innehåll grupperats. Resultat: 
Huvudresultatet visade att resistenta bakterierna kan spridas via föremål och ytor i 
patientrum och på avdelningar samt via patienten och/eller sjuksköterskan, där 
händerna spelar störst roll. Åtgärder för minskad smittspridning innefattar bland 
annat desinficering av ytor, föremål och händer. Diskussion: Bristande handhygien, 
från hälso- och sjukvårdspersonalens sida, verkar vara en central faktor för 
smittspridning av resistenta bakterier. Detta skulle kunna bero på bristande kunskap 
om dessa bakterier, överbeläggningar eller tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskan är 
oumbärlig i arbetet för minskad smittspridning av resistenta bakterier. Sjuksköterskan 
behöver kunskap om smittvägar och hur de kan brytas för att kunna förmedla detta 
vidare till övrig personal. Detta för att säkerställa att samtliga på arbetsplatsen arbetar 
för samma mål. 
 
 
Nyckelord: Betalaktamaser, Handhygien, Litteraturöversikt, Meticillinresistent 
Staphylococcus aureus, Sjuksköterskor, Smittspridning. 
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Bakgrund 
Sjuksköterskan har historiskt sett alltid varit en oumbärlig del i vården av sjuka 

människor (Groft, 2006). Enligt Hegge (2011) har Gill samt McDonald kommit fram 

till att soldaterna under Krimkriget på 1850-talet i högre grad dog av 

infektionssjukdomar än av krigsskador, något som sjuksköterskan Florence 

Nightingale försökte motverka med sin specifika omvårdnad. Nightingale (1859, s. 5) 

pekade på flera viktiga områden för att motverka sjukdom, bland annat sanitet, ren 

luft och rent vatten. Nightingale (1859, s. 53) framhävde också vikten av handhygien 

via tvätt med tvål och vatten, något som bör göras ofta under arbetspasset.  

1922 började Alexander Fleming det arbete som senare skulle leda till upptäckten av 

penicillin (Fleming, 1944). 1944, tre år efter att penicillinet börjat användas 

framgångsrikt på människor med infektionssjukdomar kunde en penicillin-resistent 

typ av Staphylococcus observeras (Kirby, 1944; Abraham et al., 1941). Idag är 

antibiotikaresistenta bakterier vanligt förekommande i flera länder i Europa och anses 

vara ett hot mot människors hälsa (European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2011).  

All hälso-och sjukvårdspersonal har skyldighet att uppmärksamma allmänfarliga och 

samhällsfarliga sjukdomar, vilka är anmälningspliktiga enligt lag. Till de 

allmänfarliga sjukdomarna räknas bland annat fyra typer av antibiotikaresistenta 

bakterier; meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), pneumokocker med 

nedsatt känslighet för penicillin (PRP) (Smittskyddslagen, 2004:168), 

vancomycinresistenta enterokocker (VRE) samt extended spectrum β-lactamase 

(ESBL) producerande enterobacteriacae, (Smittskyddsförordningen, 2004:255). I 

Sverige kan man, mellan 2009 och 2013, se en nedåtgående trend i förekomst av 

smittade fall vad gäller PRP och VRE (Smittskyddsinstitutet, 2013a; 2013b). Den 

inhemska trenden för förekomst av smittade fall av MRSA och ESBL, under samma 

period, är däremot stigande och detsamma gäller för fall smittade utomlands 

(Smittskyddsinstitutet, 2013c; 2013d). 

Gemensamt för ESBL och MRSA är att de är resistenta mot betalaktamantibiotika. 

Inom gruppen betalaktamantibiotika finns ett antal undergrupper, till exempel 
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penicilliner och cefalosporiner (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning 

och minskad antibiotika resistens [Strama], 2007; 2010). I bakteriens 

resistensutveckling anskaffar den sig ett enzym som bestämmer hur bakterien ska 

reagera på olika antibiotika (Strama, 2007). Både ESBL och MRSA kan vara 

resistenta mot ett antal olika antibiotika beroende på vilket enzym de producerar 

(Zhou, Bordon, Sirot, Kitzis & Gutmann, 1994; Henwood et al., 2000). ESBL är ett 

enzym som kan produceras av fler olika bakterier, däribland Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli (Strama, 2007) och Serratia marcescens (Su et al., 2010). Då ESBL 

och MRSA omnämns i den här studien åsyftas alla antibiotikaresistenta varianter av 

respektive bakterie.  

Att vara bärare av MRSA (koloniserad) ger inte alltid synliga symtom. För att klassas 

som MRSA-koloniserad ska personen någon gång haft en infektion som gett symtom, 

varit MRSA-positiva mer än en gång eller odlats positiv för MRSA från ett sår eller 

perineum (Socialstyrelsen, 2010). ESBL-koloniserade personer uppvisar inte heller 

alltid symtom (Valverde et al., 2004), men kan ändå sprida denna bakterie (Doi, 

Adams-Haduch, Peleg & D'Agata, 2012).  Detsamma gäller för MRSA, angående 

asymtomatisk kolonisering och smittspridning, om än med mycket liten risk 

(Socialstyrelsen, 2010). Med kolonisering menas i denna studie asymtomatiskt 

bärarskap; med infektion avses patienter som uppvisar symtom. 

MRSA kan orsaka bland annat sårinfektioner, sepsis (Kluytmans et al., 1995) och 

pneumoni (Joo et al., 2012), och i förlängningen kan en sådan infektion leda till 

döden (Joo et al., 2012; Kluytmans et al., 1995). Det råder delade meningar kring 

huruvida infektioner av ESBL medför högre mortalitet eller inte (Hsieh, Shen, & 

Hwang, 2010; Park, et al., 2011), men patienter som får en ESBL-inducerad infektion 

löper större risk att utveckla en svår sjukdomsbild och har en längre vårdtid jämfört 

med patienter som inte har ESBL (Lee et al., 2009).  

Enligt Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska ligger ansvaret för den 

egna kompetensutvecklingen och kunskapsinhämtandet på den enskilda individen 

(Socialstyrelsen, 2005). Det har visat sig att det, i jämförelse med läkare, finns en 

kunskapslucka bland sjuksköterskor vad gäller MRSA och ESBL (Mamhidir, 

Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2011). Kunskapen är främst bristande i 

fråga om hur bakterierna sprids (Hannon-Engel & Collins Fantasia, 2011) samt hur 
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smittade patienter bör vårdas för att undvika vidare smittspridning (Easton et al., 

2007). Med tanke på att resistenta bakterier är ett problem som ökar och att det, bland 

sjuksköterskor, finns ett behov av mer kunskap om bakterierna, är det av stor vikt att 

belysa problemområdet. 

Syfte 
Syftet var att beskriva resistenta bakteriers smittvägar och de åtgärder sjuksköterskan 

kan vidta för att bryta dessa smittvägar i omvårdnaden av patienter.  

Metod 
Design 

Studien utformades som en litteraturöversikt, vilken syftar till att utvärdera och 

beskriva nuvarande forskningsläge inom valt område (Friberg, 2012, s. 133). 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden var i 

första hand MeSH-termer (i PubMed) eller Headings (i Cinahl), med tillägg av 

fritext. Sökorden härleddes från syftet och redovisas i tabell 1. Databasen Cinahl 

tillgängliggör artiklar och studier som publicerats i tidskrifter med hälso- och 

omvårdnadsfokus. PubMed är en databas som samlar och tillgängliggör forskning 

inom det medicinska området i stort (Polit & Beck, 2012, s. 100). För att få ett 

omvårdnadsperspektiv på träffarna användes därför nurs* eller nurse* som fritext 

främst i PubMed. 

                    Tabell 1, översikt över sökord 
Sökord utifrån syfte PubMed (MeSH) Cinahl (Headings) 
Resistenta bakterier Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus, 
Methicillin Resistance, 
Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, beta-
Lactamases, Enterobacteriaceae 
 

Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli Infections, 
Klebsiella Infections, 
Enterobacteriaceae Infections 

Smittvägar Disease Transmission, 
Infectious 

Disease transmission 
 

Åtgärder Communicable Disease Control, 
Infection Control, 

Infection Control, hygiene, 
patient isolation 
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Inklusionskriterier för studien var att artiklarna publicerats på engelska eller svenska i 

en vetenskaplig tidskrift samt att de var originalartiklar. Kontexten som 

eftersträvades var att studien hade utförts på ett sjukhus eller vårdinrättning där en 

eller flera sjuksköterskor fanns tillgängliga dygnet runt. Etiska krav var ytterligare ett 

inklusionskriterium, vilket beskrivs mer utförligt på sidan 7: Etiska överväganden. 

Efter kvalitetsbedömning inkluderades artiklar graderade till grad I och II. 

Ålderskategorier på patienter eller studiedeltagare var inte ett exklusionskriterium då 

smittspridning sker, oss veterligen, på samma sätt för människor i alla åldrar. Årtal 

användes som begränsning vid sökningar där antalet träffar var stora. Om sökningen 

genererade färre träffar exkluderades inte äldre studier då åtgärder för att motverka 

smittspridning inte har förändrats nämnvärt.  

Urvalet gjordes i fem steg. Artiklarnas titel utgjorde en första del i sållningen, där 

artiklar vars titel innehöll fel sorts bakterie eller rätt bakterie utan att vara 

antibiotikaresistent förkastades. I det andra steget lästes artiklarnas abstrakt och 

artiklar där sjuksköterske- eller omvårdnadsperspektiv saknades avfärdades. I det 

tredje steget kontrollerades artiklarna gällande om de fanns i fulltext, om fulltext inte 

var tillgänglig sparades abstraktet för att vid behov komplettera övriga artiklar. I det 

fjärde steget lästes hela artikeln igenom en gång för att bestämma om artikeln var 

lämplig att gå vidare till vetenskaplig granskning. Artiklar som förkastades i detta 

skede hade uppenbar låg vetenskaplighet med avsaknad av antingen syfte, metod, 

resultat och diskussion eller hade dålig relevans till studiens syfte. Det femte steget 

bestod i att värdera vetenskaplig kvalitet, se vidare sida 6: Värdering av vetenskaplig 

kvalitet. Sökningar och urvalsprocessen redovisas i sin helhet i tabell 2, sida 5. 

 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 



5	  
	  

                    Tabell 2, översikt över databassökningar 
Databas 
och datum  

Sökord Limits Antal 
träffar 

Kvarvarande Slutligen utvalda 

PubMed 
10.01.13 

Disease 
Transmission, 
Infectious AND 
Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus OR 
Methicillin 
Resistance AND 
nurs* 

- 49 *21 
**10 
***3 
****2 
*****2 

Kotsanas, Scott, 
Gillespie, Korman 
& Stuart (2008)  
Girou et al. (2004) 

Pubmed 
21.01.13 

Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus AND 
Communicable 
Disease Control AND 
nurse* 

- 35 *16 
**12 
***11 
****11 
*****7 

Bloemendaal et al. 
(2009) 
Gaspard et al. 
(2008) 
Sakamoto, Yamada, 
Suzuki, Sugiura & 
Tokuda ( 2010) 
Cheng et al. 2010 
Shelly, Scanlon, 
Ruddy, Hannan & 
Murray (2011) 
Zoabi, Keness, 
Titler & Bisharat 
(2011) 
Ho, Seto, Wong & 
Wong (2012) 

Pubmed 
21.01.13 

Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus AND 
Infection Control 
AND nurs* 

- 76 *23 
**15 
***14 
****3 
*****2 
 

Murphy et al. ( 
2012) 

Pubmed 
21.01.13 

Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus AND 
Communicable 
Disease Control AND 
nurs* 
 

- 89 *3 
** 
*** 
****3 
*****1 

Elhassan & Dixon 
(2012) 

PubMed 
20.01.13 

Klebsiella 
pneumoniae OR 
Escherichia coli AND 
nurs* 

5 years 66 
 

*21 
**11 
***8 
****3 
*****1 
 

Ustun & 
Cihangiroglu 
(2012) 

PubMed 
20.01.13 
 
 
 

Klebsiella 
pneumoniae OR 
Escherichia coli AND 
Communicable 
Disease Control AND 
nurs* 

- 55 *5 
**4 
***4 
****4 
*****4 

Bird et al. (1998) 
Gupta et al. (2004) 

PubMed 
20.01.13 

beta-Lactamases 
AND Infection 
Control 

5 years 55 *25 
**10 
***9 
****3 
*****3 

Prospero et al. 
(2010) 
Ransjö et al. (2010) 
Ivanova et al. 
(2008) 
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Cinahl 
21.01.13 
 

Infection Control 
AND Escherichia 
Coli Infections OR 
Klebsiella Infections 
 

200701
01-
201312
31, 
English 

40 *10 
**7 
***7 
****3 
*****3 

Ciobatoro et al. 
(2011) 
Demir, Soysal, 
Bakir, Kaufmann & 
Yagci (2008) 
 

Cinahl 
23.01.13 

Disease 
Transmission, 
Horizontal/PC AND 
Enterobacteriaceae 
Infections AND 
hygiene 

- 14 *4 
**4 
***4 
****3 
*****3 

Guet-Revillet et al. 
(2012) 
Scheithauer et al. 
(2010) 
Zahar et al. (2011) 

Cinahl  
23.01.13 

Disease 
Transmission, 
Horizontal/PC AND 
Enterobacteriaceae 
Infections AND 
patient isolation 

- 11 *3 
**3 
***3 
****3 
*****3 

Eveillard et al. 
(2001) 
Kola et al. (2007) 

Cinahl 
21.01.13 
 

Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
Aureus AND 
Infection Control 
AND nurs* 

- 40 *15 
**12 
***10 
****3 
*****2 

Russel, Secrest & 
Schreeder (2012) 
Baldwin et al. 
(2010) 

*Antal kvar efter läsning av rubrik, **Antal kvar efter läsning av abstract, ***Antal kvar efter 
”finns inte i fulltext”, ****Antal kvar efter artikeln läst i sin helhet, *****Antal kvar efter 
kvalitetsbedömning 
 
Manuella sökningar gjordes i referenslistorna på de artiklar som hittades via 

databaserna och inkluderades utefter de kriterier som tidigare beskrivits. De manuella 

sökningarna resulterade i åtta artiklar, se tabell 3.  

Tabell 3, manuella sökningar 
Referenslista tillhörande artikel Antal artiklar Valda 

Baldwin et al. (2010) 1 Ben-David, Mermel & Parenteau 
(2008) 

Bloemendaal et al. (2009) 3 Cepeda et al. (2005) 

Gaspard et al. (2008) 2 Shiomori. (2002) 
Sexton, Clarke, O'Neill, Dillane & 
Humphreys (2006) 

Russel, Secrest & Schreeder (2012) 1 Whittington, Whitlow, Hewson, 
Thomas & Brett (2009) 

Guet-Revillet et al. (2012) 1 Huang, Datta & Platt (2006) 

Huang, Datta & Platt (2006) 2 Bures, Fishbain, Uyehara, Parker & 
Berg (2000) 
Devine, Cooke & Wright (2001) 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

För att bedöma artiklarnas vetenskaplighet och kvalitet användes en bedömningsmall 

av Carlsson och Eiman (2003), se Bilaga 1. Mallen anpassades för denna studie. 

Poängsättning för ”patienter med lungcancerdiagnos” togs bort helt då 
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patientgruppen inte var relevant för syftet och markerades med en stjärna (*) i Bilaga 

1. Under etiska krav utökades poängalternativen med ”delvis angivna” (en poäng) 

som komplement till ”ej angiva” (noll poäng) och ”angivna” (en poäng). Vilket 

innebar att alternativet ”angivna” flyttades upp en grad i poängskalan till två poäng.  

De artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning delades jämt mellan författarna. I 

första skedet granskade författarna tre artiklar var som sedan byttes och granskades 

av den andra författaren. Granskningarna jämfördes för att säkerställa likvärdig 

bedömning av artiklarnas vetenskaplighet. Slutligen inkluderades 34 kvantitativa 

artiklar som graderades till grad två eller högre i studien. Dessa redovisas i bilaga 2.  

Etiska överväganden 

Enligt Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003) är vårdforskaren skyldig att 

redovisa samtliga resultat, även motstridiga och negativa sådana. I denna studie hade 

författarna i åtanke att inkludera artiklar oavsett resultat för att belysa problemet från 

olika perspektiv. Under arbetet med att framställa resultatet var objektivitet något 

som eftersträvades. Endast artiklar med etiska överväganden, så som informerat 

samtycke och frivilligt deltagande inkluderades. I avsaknad av tydliga etiska 

överväganden inkluderades artiklar om de hade publicerats i tidskrifter vars krav för 

publicering innefattar att artiklarna utförts i enlighet med etiska riktlinjer.  

Analys 

Under perioden då artikelsökningarna utfördes fokuserade författarna på var sin 

resistent bakterie (MRSA eller ESBL). Efter bedömning av artiklarnas 

vetenskaplighet och kvalitet skiftade författarna artiklar för att på så vis få ett nytt 

perspektiv på artiklarnas resultat. Dataanalys gjordes med Friberg (2012, ss. 140-142) 

som utgångspunkt. Analysen gjordes i tre steg där det första steget innebar 

genomläsning av artiklarna upprepade gånger för att få en förståelse för artiklarnas 

innehåll. Därefter identifierades nyckelfynden i varje artikel. Nyckelfynden kunde 

relateras till syftet och vid oklarheter angående relevansen diskuterades fyndet mellan 

båda författarna för att undvika att viktiga data missades eller feltolkades. I det sista 

steget sorterades nyckelfynden in i sex grupper med liknande huvudsakligt innehåll 

och kategoriserades sedan utefter detta. Analysen resulterade i fyra kategorier, se 

tabell 4. 
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              Tabell 4, analysprocess 

Nyckelfynd Huvudsakligt innehåll Kategorier 
There were 89 patients who shared the 
same room with ESBL-positive cases. Of 
these, 63 were still in the hospital when 
patients with ESBL-positive strains were 
diagnosed and possible transmission was 
investigated. Seven of these patients 
were found to be positive for an ESBL-
producing strain of the same species 
(Kola et al., 2007). 

Patient-patient 
smittspridning 

Patientrummet och 
avdelningsmiljön som 
reservoarer för ESBL och 
MRSA 
 

The environment was contaminated by 
ESBL-PE in 18 cases (19%). The 
contaminated surfaces were as follows: 
the bath (8 times), sinks (5 times), bed 
bars (twice), bed remote control (once), 
baby scale (twice) (Guet-Revillet et al., 
2012). 

Kontaminering av 
patientens miljö 

 

In total, 179 (97,8%) culture-positive 
specimens were isolated from the 183 
mobile phones (Ustun & Cihangiroglu, 
2012).  

Kontaminering av 
tillhörigheter 

Sjukvårdspersonalens 
tillhörigheter som 
reservoarer för ESBL och 
MRSA 
 

Table 1 indicates MRSA contamination 
at the ’waist-zone’ with and without 
plastic apron protection. When care was 
provided without protection, MRSA 
contamination ranged from 27,3% to 
80% (Gaspard et al., 2008). 

Kontaminering av 
arbetskläder 

Kläder och sängkläder som 
reservoarer för ESBL och 
MRSA 
 

Eight of 112 (6,77 %) hand rinse cultures 
from health-care personnel were positive 
for ESBL-KP (Demir, Soysal, Bakir, 
Kaufmann & Yagci, 2008). 

Kontaminering av händer Sjukvårdspersonalens 
händer som reservoarer för 
ESBL och MRSA 

…the amount of alcohol-based hand 
sanitizer used for 1 patient per day (lag 
time, 0 month; P=.011) was the only 
factor significantly associated with the 
MRSA incidense density rate (Sakamoto, 
Yamada, Suzuki, Sugiura & Tokuda, 
2010). 

Desinfektion  

 

Resultat 

Patientrummet och avdelningsmiljön som reservoarer för ESBL och 

MRSA 

Risken för att drabbas av ESBL ökar för patienter som delar rum med en ESBL-

bärande patient (Kola et al., 2007). Att dela rum med en MRSA-positiv patient 

innebär en ökad risk för patient-till-patientsmitta (Bloemendaal et al., 2009), även 

patienter som vårdas i ett rum där det tidigare vårdats en MRSA-positiv patient löper 
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högre risk att själva få MRSA (Huang, Datta & Platt, 2006). Patient-till-patientsmitta 

med ESBL kan ske på såväl pediatriska- som vuxenavdelningar där smittade och 

osmittade patienter delar rum (Demir, Soysal, Bakir, Kaufmann & Yagci, 2008; Kola 

et al., 2007), däremot finns ingen förhöjd risk att drabbas av ESBL då icke-

koloniserade patienter delar gemensamma utrymmen, till exempel matsal och 

vardagsrum, med smittbärare (Bird et al., 1998).  

Isolering av patienter med MRSA har visat sig vara en effektiv åtgärd för att minska 

incidensen av denna bakterie (Bloemendaal et al., 2009; Cheng et al., 2010) i 

jämförelse med ESBL, vars incidens ökat vid vård i öppna salar (Cheng et al., 2010). 

Att vårda MRSA-patienter i kohortvård eller i isolering behöver å andra sidan inte 

resultera i en minskad spridning av bakterien (Cepeda et al., 2005). Problem med 

överbeläggning, där patienter vårdas i korridorer eller undersökningsrum, kan ses 

som en av flera risker för att sprida ESBL mellan patienter (Ransjö et al., 2010). 

Isolering av patienter med ESBL är en åtgärd som leder till reducering av bakteriens 

förekomst (Eveillard et al., 2001; Ransjö et al., 2010). 

Datorer med tillhörande tangentbord i patientrum och på sjuksköterske- och 

läkarexpeditioner är en potentiell reservoar för MRSA (Bures, Fishbain, Uyehara, 

Parker & Berg, 2000; Devine, Cooke & Wright, 2001). Kontaminering av MRSA på 

tangentbord, datormus och musmatta sker i högre grad på sjukhus där det vårdas ett 

stort antal patienter med MRSA, i jämförelse med sjukhus där MRSA-prevalensen är 

låg (Devine et al., 2001). Kontaminering av tangentbord och datorer sker oberoende 

av dess placering i förhållande till MRSA-koloniserade eller infekterade patienter 

(Bures et al., 2000). Det finns sällan någon vedertagen rutin för städning av datorer 

och dess tillbehör (Devine et al., 2001). 

Föremål i patientens närmiljö kan vara kontaminerade av samma bakteriestam som 

patienten är bärare av, vilket gäller för både ESBL (Guet-Revillet et al., 2012) och 

MRSA (Sexton, Clarke, O'Neill, Dillane & Humphreys, 2006). Föremål där ESBL 

kan återfinnas innefattar bland annat badkar, handfat (Bird et al., 1998; Guet-Revillet 

et al., 2012), sänggrindar och sängkontrollen som styr sänglägesfunktionen (Guet-

Revillet et al., 2012). Vad gäller MRSA kan både tangentbord till patientbundna 

datorer och vattenkranar vara kontaminerade med bakterien (Bures et al., 2000). 

Trånga, svåråtkomliga (Shelly, Scanlon, Ruddy, Hannan & Murray, 2011) samt 
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oregelbundna ytor (Murphy et al., 2012), vilka är besvärliga att rengöra, är ställen där 

MRSA förekommer (Shelly et al., 2011).  

Rutinstädning är inte nog för att minska förekomsten av ESBL i patienters närmiljö 

(Guet-Revillet et al., 2012), rutinstädning vid slutstäd efter en patient med MRSA är 

inte heller nog för att minska risken för nästkommande patient att drabbas av MRSA 

(Huang, Datta & Platt, 2006). Om rutinstädning utförs mer frekvent kan det däremot 

vara tillräckligt för att minska förekomsten av ESBL i miljön (Ransjö et al., 2010). 

Rutinstädning med tillägg av starka rengöringsmedel är en effektiv åtgärd för att 

eliminera både ESBL (Ciobatoro et al., 2011) och MRSA (Shelly et al., 2011). 

Sjukvårdspersonalens tillhörigheter som reservoarer för ESBL och 

MRSA 

Nyckelband med nycklar, och även identitetsbrickor, är möjliga reservoarer för 

MRSA på avdelningar där det finns patienter som är infekterade med MRSA 

(Kotsanas, Scott, Gillespie, Korman & Stuart, 2008). Nycklar, pennor, 

anteckningsblock och mobiltelefoner med mera som många inom hälso- och 

sjukvården bär med sig i fickorna på sin arbetsdräkt är även de potentiella reservoarer 

för MRSA (Gaspard et al., 2008). Mobiltelefoner är en källa för både MRSA och 

ESBL, då dessa föremål sällan eller aldrig blir rengjorda eller desinficerade (Ustun & 

Cihangiroglu, 2012).  

Privata och avdelningsbundna stasband, vare sig de är synligt rena eller smutsiga, är 

tänkbara smittkällor för MRSA, särskilt då det sällan finns vedertagna rutiner för hur 

och när stasband bör rengöras (Elhassan & Dixon, 2012). Stetoskop är ett annat 

föremål där effektiva rutiner för rengöring saknas (Whittington, Whitlow, Hewson, 

Thomas & Brett, 2009) och dessa utgör en källa för kontaminering av både ESBL 

och MRSA (Gupta et al., 2004; Whittington et al., 2009). Stetoskopets membran och 

dess örondel är de delar där MRSA kan fästa sig (Whittington et al., 2009). Men det 

finns bevis för det motsatta, det vill säga att stetoskop inte utgör en källa för 

smittspridning av varken ESBL (Demir et al., 2008) eller MRSA (Russel, Secrest & 

Schreeder, 2012).  
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Kläder och sängkläder som reservoarer för ESBL och MRSA 

Det har konstaterats att sängkläder kan vara en källa för smittspridning vad gäller 

både MRSA och ESBL (Shiomori et al., 2002; Ivanova et al., 2008). Hos patienter 

som är koloniserade eller infekterade med MRSA finns bakterien i många fall i 

patientens säng, där förekomsten främst är lokaliserad till madrassen och 

sängkläderna (Sexton et al., 2006). Under bäddning, men även då personal rör sig i 

rum där patienter med MRSA vårdas, stiger mängden MRSA i luften. Efter 

bäddningen kan en minskning av MRSA i luften ses först efter 15 minuter, vilket kan 

bidra till kontaminering av andra ytor i patientrummet (Shiomori et al., 2002). 

Riktlinjer gällande hygienrutiner vid vård av MRSA-patienter inbegriper användning 

av handskar, förkläden och god följsamhet till handhygien (Zoabi, Keness, Titler & 

Bisharat, 2011). Trots användning av engångsförkläden vid omvårdnadsmoment, så 

som såromläggning, kontamineras sjuksköterskekläder av MRSA. Detta är något som 

även kan observeras vid icke-smutsigt arbete, till exempel medicindelning, där 

användning av engångsförkläden inte är indikerat (Gaspard et al., 2008). Det har visat 

sig att användning av engångsförkläden är den skyddsåtgärd som är mest bristande 

vad gäller följsamhet till riktlinjer för hygienrutiner vid vård av MRSA-smittade 

patienter (Zoabi et al., 2011). 

Midjeområdet är den zon på arbetsdräkten som mest troligt kontamineras av MRSA 

(Gaspard et al., 2008; Kotsanas et al., 2008) och fickorna har visats sig vara särskilt 

utsatta. Användning av engångsförkläden kan vara ett effektivt sätt att minska 

MRSA-kontaminering av arbetskläder om personalen samtidigt desinficerar 

tillhörigheter eller annat som kan finnas i fickorna (Gaspard et al., 2008). En 

förutsättning för att engångsförkläden ska fungera som en effektiv åtgärd för att 

minska spridning av MRSA, är att så många som möjligt i personalstyrkan använder 

sig av dessa i kombination med korrekt användande av handskar och följsamhet till 

handhygienrutiner (Gaspard et al., 2008; Zoabi et al., 2011). 

Sjukvårdspersonalens händer som reservoarer för ESBL och MRSA 

Händerna hos hälso- och sjukvårdspersonal framkommer som en smittspridningskälla 

vid ESBL-utbrott (Demir et al., 2008; Gupta et al., 2004), vilket även gäller för 

MRSA. Trots att personalen inte är koloniserad med MRSA, kan bakterien 
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förekomma på händerna (Ben-David, Mermel & Parenteau, 2008). En orsak till 

spridning av både MRSA och ESBL i sjukhusmiljö är bristande handhygien och 

felanvändning av handskar (Girou et al., 2004). 

Trots adekvat utbildning i handhygien är bristande följsamhet fortfarande ett 

problem, då långa naglar och lösnaglar förekommer hos vårdpersonalen (Baldwin et 

al., 2010). Risken att smittas med ESBL ökar för patienter som vårdas av en 

sjuksköterska med lösnaglar, då lösnaglar bidrar till att härbärgera ESBL på 

händerna. Genom att avlägsna lösnaglar och hålla naglarna korta minskas risken att 

ESBL får fäste på händerna och sprids vidare till patienter (Gupta et al., 2004). 

Följsamheten till rutiner för handhygien är högre vid vård av patienter med ESBL än 

MRSA och sjukvårdspersonal är mer benägen att följa rutinerna efter direktkontakt 

med patienter än före (Scheithauer et al., 2010), även efter patientkontakt finns brister 

i följsamhet till handhygien (Girou et al., 2004). Följsamhet till handhygien är låg 

innan aseptiska moment (Scheithauer et al., 2010), ett exempel är när handskar inte 

avlägsnas efter ett omvårdnadsmoment och åter används vid ett efterföljande 

aspetiskt moment. Felanvändning av handskar på detta sätt kan bidra till spridning av 

ESBL och MRSA (Girou et al., 2004). God följsamhet till handhygienrutiner är 

viktigare än andra åtgärder, till exempel screening, för att minska förekomsten av 

MRSA (Zoabi et al., 2011). Utbildning i handhygien är en viktig del för att förbättra 

följsamheten inom detta område (Ho, Seto, Wong & Wong, 2012). 

Att använda sig av alkoholbaserad handdesinfektion är en åtgärd som associeras med 

minskad incidens av MRSA (Cheng et al., 2010; Sakamoto, Yamada, Suzuki, Sugiura 

& Tokuda, 2010), något som förstärks ytterligare om sjukvårdspersonalen har god 

följsamhet till gällande hygienrutiner (Cheng et al., 2010). För ESBL kan liknande 

samband ses vid användning av alkoholbaserad handdesinfektion (Prospero et al., 

2010). Enbart en ökad förbrukning av alkoholbaserad handdesinfektion kan inte 

relateras till en minskad incidens av vare sig ESBL (Zahar et al., 2011) eller MRSA 

(Bloemendaal et al., 2009; Zahar et al., 2011). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

När artiklarna söktes fokuserade författarna på varsin bakterie (MRSA eller ESBL), 

vilket gjordes för att ge författarna ett specifikt område att fördjupa sig i och på så 

sätt underlätta sökningarna. Detta skulle kunna ha resulterat i att relevanta artiklar har 

missats och information som skulle ha varit värdefull för resultatet har fallit bort. 

Orsaken till detta skulle kunna vara att författarna kanske hade hittat olika artiklar om 

författarna skiftat bakterie eller gjort sökningarna tillsammans. Under sökningarna 

hade författarna diskussioner kring eventuella oklarheter i artiklarna, vilket innebar 

att bådas perspektiv genomsyrade sökprocessen.  

De manuella sökningarna resulterade i att åtta artiklar inkluderades i studien, vilket 

skulle kunna tyda på att databassökningarna inte genererade de önskade artiklarna. 

Orsaken till detta skulle kunna vara att sökorden inte varit tillräckligt specifikt 

kopplade till syftet eller att fler kombinationer av sökorden skulle kunna ha använts 

vid databassökningarna. Sökningarna skulle även kunna gjorts i flera olika databaser. 

Resultatet från artiklarna funna genom manuella sökningar skiljer sig inte nämnvärt 

från resultatet i artiklar som återfanns via databassökningarna.  

I en del av de utvalda artiklarna redovisades inte etiska överväganden vilket 

diskuterades författarna emellan. Avsaknad av etiska överväganden skulle kunna ge 

artikelförfattaren och studien lägre trovärdighet och då indirekt även påverka 

trovärdigheten för den här studien. Därför granskades dessa artiklar, samt den 

publicerande tidskriften, mer ingående innan de inkluderades i studien.  

Totalt inkluderades 34 kvantitativa artiklar i litteraturöversikten, detta kan anses vara 

orimligt många med tanke på den tidsbegränsning som var utsatt. Då studien 

fokuserade på två olika bakterier och dessa sällan förekommer i samma artiklar 

krävdes ett större antal artiklar för att få ett fylligt material att utgå ifrån vid analys. 

Samtliga artiklar var kvantitativa vilket i de flesta fall ger ett begränsat resultat att 

analysera och även detta motiverar antalet artiklar. 
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I sökningarna användes endast MeSH-termer i PubMed och Headings i Cinahl med 

tillägg av nurs* eller nurse* som sökord. Det skulle kunna anses vara en begränsning 

att endast använda sig av MeSH-termer eller Headings utan att göra några sökningar 

med alternativa ord i fritext. Enligt Polit och Beck (2012, s. 103) är MeSH-termer ett 

systematiskt verktyg för att identifiera liknande sökord under artikelsökning i 

PubMed. I Cinahl används ett liknande verktyg som där kallas Headings (Polit & 

Beck, 2012, s. 101). Träffarna som Mesh-termer och Headings genererade i 

sökningarna var tillfredsställande för syftet och det var därmed inte nödvändigt att 

göra ytterligare sökningar med sökord i fritext.  

Vid värdering av artiklarnas vetenskapliga kvalitet samt under analysen tillämpades 

forskartriangulering. Polit och Beck (2012, ss. 592-593) beskriver 

forskartriangulering som en metod för att stärka trovärdigheten genom att via olika 

perspektiv se på datamaterialet. Detta var till hjälp för författarna, både under 

urvalsprocessen och analysen, för att säkerställa god kvalitet på artiklar och de fynd 

som inkluderades i studiens resultat.  

Majoriteten av inkluderade artiklar faller inom kategorin icke-experimentella studier. 

Icke-experimentella studier har ett lägre bevisvärde än experimentella studier (Polit 

& Beck, 2012, s. 28), vilket skulle kunna sänka trovärdigheten för denna 

litteraturöversikt. Artiklarna som inkluderades i den här studien hade en hög 

vetenskaplig kvalitet (grad två eller högre) och resultaten i artiklarna samstämmer i 

flera fall. Detta tillsammans med att studien utfördes på ett så systematiskt och 

noggrant sätt som möjligt, skulle kunna bidra till att höja kvaliteten på arbetet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka resistenta bakteriers smittvägar och vilka 

åtgärder i omvårdnaden av patienter som kan bryta dessa smittvägar. Huvudresultatet 

kunde delas in i fyra områden som visade sig ha stor betydelse för spridningen av 

resistenta bakterier på sjukhus. Dessa fyra områden var: kläder och sängkläder, 

patientrum och avdelningsmiljö, sjukvårdspersonalens tillhörigheter samt 

sjukvårdspersonalens händer. Ett genomgående tema för dessa fyra områden var 

handhygien. Sjuksköterskan har som ansvar att aktivt förebygga smittspridning 

(Socialstyrelsen, 2005), vilket understryker hur viktig kunskapen om ovanstående 

områden är för sjuksköterskan i sitt arbete mot minskad smittspridning.  
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I resultatet framkom att överbeläggning är en faktor som bidrar till att det sker en 

ökad smittspridning på avdelningar och sjukhus av ESBL, vilket är något som kanske 

främst är en högre organisatorisk fråga utanför sjuksköterskans ansvarsområde. Ett 

stressigt arbete, som överbeläggning ofta medför, skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskan inte hinner utföra omvårdnadsmoment så noggrant som 

sjuksköterskan kanske skulle vilja. Stressig arbetsmiljö har visat sig leda till lägre 

följsamhet till hygienrutiner i omvårdnaden av patienter (Sinkowitz-Cochran et al., 

2012) och för högt antal patienter per sjuksköterska bidrar till ett mindre noggrant 

utfört arbete (Rafferty et al., 2007). Studiens resultat visar vidare att lägre följsamhet 

till rutiner för handhygien leder till smittspridning av MRSA, vilket indikerar att det 

finns ett samband mellan överbeläggning och nedsatt följsamhet till handhygien. 

Överbeläggning skulle således kunna bidra till en ökad spridning även av MRSA, 

vilket bekräftas av Kaier, Meyer, Dettenkofer och Frank (2010) som i en studie 

kunde visa att spridning av både MRSA och ESBL ökar på sjukhusavdelningar med 

hög frekvens av överbeläggning. För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att utföra 

sitt arbete på bästa möjliga sätt krävs att sjuksköterskan får förutsättningar för att 

göra det. Överbeläggningar med åtföljande tidspress och ogynnsamma 

arbetsförhållanden skapar inte förutsättningar för ett gott 

smittspridningsförebyggande arbete. Sjukhusledningen och avdelningschefer har ett 

ansvar att se till att sjuksköterskan får de redskap som behövs för att sjuksköterskan 

ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Extra bemanning i dessa situationer kan 

räcka för att höja vårdkvaliteten 

Ett växande problem är samhällsförvärvad smitta med resistenta bakterier 

(Karamatsu, Thorp & Brown, 2012; Swami, Liesinger, Shah, Baddour & Banerjee, 

2012) vilket skulle kunna medföra att sjuksköterskan bär med sig resistenta bakterier 

både till och från arbetsplatsen. Mobiltelefonen är ett objekt som används både i 

hemmet och på arbetsplatsen. I studiens resultat framkom det att mobiltelefonen i 

många fall är kontaminerad med resistenta bakterier. Risken för smittspridning via 

mobiltelefoner bör tas i beaktande och sjuksköterskan kan i sin ledarroll verka för en 

mobilfri arbetsplats för minskad smittspridning. Sjuksköterskan kan också medverka 

till att, till exempel, utveckla riktlinjer för desinficering av personliga tillhörigheter 

och annat som personalen bär med sig under arbetspasset. Desinficering av 

personliga tillhörigheter är något som bör utföras regelbundet i enlighet med resultat 
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presenterade i litteraturöversikten om hur kontaminerade ytor kan bidra till spridning 

av bakterier inom sjukvården. I denna konkluderades att ytor i patientrummet kan ses 

som en del spridningen av resistenta bakterier och att dekontaminering är en viktig 

aspekt i att förhindra vidare smittspridning (Otter, Yezli och French, 2011). 

Resultatet visade även att andra tillhörigheter, förutom mobiltelefoner, samt olika 

ytor ofta kontamineras. Det verkar därför rimligt att anta att oavsett vilken yta eller 

föremål som är kontaminerad är det av största vikt att sjuksköterskan har kunskap 

och är medveten om detta för att kunna initiera relevanta åtgärder. Detta för att i 

möjligaste mån minska spridning av resistenta bakterier på arbetsplatsen och till 

samhället.  

I resultatet framkom att sängen utgjorde en trolig källa för spridning av både ESBL 

och MRSA till andra ytor i patientens närmiljö. Bäddning i sig är svårt att undvika då 

det utförs regelbundet för patientens välbefinnande och är en omvårdnadsåtgärd som 

man därför inte kan tumma på för att minska smittspridning. Sjuksköterskan bör 

istället fokusera på dekontaminering (städning) av ytor i miljön då Otter et al. (2011) 

visar på att kontaminering av miljön på sjukhus kan orsaka utbrott av både ESBL och 

MRSA. Liknande resultat framkom i studien av van't Veen et al. (2005) som 

undersökte vad som kunde ha orsakat ett utbrott av ESBL. I den studien kunde ett 

samband påvisas mellan bristande rutiner för dekontaminering av miljön och 

spridning av ESBL. I de fall då sjuksköterskan inte själv har möjlighet att utföra 

korrekt dekontaminering, är det viktigt att delegera vidare uppgiften för att förhindra 

att den glöms bort eller inte utförs alls.  

I resultatet visade det sig att kombinationen av skyddsförkläden och handhygien är 

något som förhindrar kontaminering av arbetsdräkten och ger ett skydd mot resistenta 

bakterier när alla på arbetsplatsen som har ett patientnära arbete använder sig av 

denna barriär. Detta är således en viktig åtgärd i arbetet för minskad smittspridning. 

Utmaningen ligger i att uppnå en hög följsamhet till denna skyddsåtgärd, eftersom att 

det som gör den effektiv är personalstyrkans samlade följsamhet. Sinkowitz-Cochran 

et al. (2012) visade att sjuksköterskor och annan personal har högre följsamhet till 

hygienrutiner om det finns ett tydligt ledarskap och enligt Socialstyrelsen (2005) är 

sjuksköterskan den som leder och som ska motivera arbetslaget. Detta innebär att 

sjuksköterskan, i denna ledarroll, har ansvar att föregå med gott exempel och föra 

vidare kunskapen om vikten av ett konsekvent handlande vad gäller hygienrutiner.  



17	  
	  

Redan i mitten på 1800-talet blev handhygien en grundpelare för 

omvårdnadsprofessionen (Nightingale, 1859, s. 53). Trots detta finns fortfarande ett 

behov av förbättring då det i resultatet har visat sig att rutiner för handhygien inte 

alltid följs vid vård av patienter med resistenta bakterier. Mamhidir et al. (2011) 

visade i sin studie om hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om resistenta 

bakterier och dess smittvägar att det verkar finnas en brist på kunskap bland 

sjuksköterskor i detta område. Detta skulle kunna vara en orsak till bristande 

följsamhet vad gäller handhygien. Oavsett vilken kunskap sjuksköterskan har om 

själva bakterien, borde kunskapsnivån inte påverka utförandet av handhygien. Basala 

hygienrutiner, så som handtvätt och desinficering, är grundläggande kunskaper som 

sjuksköterskan alltid ska använda sig av i omvårdnadsarbetet. Inte bara då det gäller 

vård av patienter med resistenta bakterier, utan vid vård av alla patienter. 

Slutsats 

Det är uppenbart att sjuksköterskan har en oumbärlig roll i arbetet för minskad 

spridning av resistenta bakterier, och sjuksköterskans kompetens kommer bli ännu 

viktigare i framtiden då både MRSA och ESBL ökar i samhället och på sjukhus. 

Smittspridningen av dessa bakterier kan ske på flera olika sätt: genom kontaminering 

av miljön, föremål i sjukvårdspersonalens fickor eller via händerna. Resultatet visar 

på att handhygien är en åtgärd som kan förhindra spridning av resistenta bakterier. 

Detta är något som sjuksköterskan bör uppmunta, och med sin kunskap motivera, 

övrig personal att vara konsekvent med, då det verkar finnas brister i följsamheten. 

Sjuksköterskan har två viktiga uppgifter i arbetet mot resistenta bakterier: 

• Den första består i att tillgodogöra sig kunskap om bakteriernas smittvägar 

och hur dessa kan brytas i omvårdnadsarbetet. Infektioner med resistenta 

bakterier kan leda till livshotande tillstånd med dödlig utgång, vilket gör att 

sjuksköterskans kunskap om dessa är livsviktig för många patienter. Det är 

därför angeläget att sjuksköterskan får tid att studera detta område och 

mandat att göra eventuella förändringar som krävs för att minska 

smittspridning och på så sätt föra ett smittspridningsförebyggande arbete på 

avdelningen.  
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• Den andra är att sjuksköterskan i sin ledarroll förmedlar kunskapen vidare till 

sina medarbetare och ansvarar för att avdelningen arbetar mot samma mål. 

Det är av betydelse att såväl sjuksköterskor som övrig personal har kunskap 

om smittspridning och åtgärder för att förhindra den, då åtgärderna blir mer 

kraftfulla när de utförs på ett korrekt sätt av så många som möjligt.  

Det finns ett behov av vidare forskning som utvärderar olika metoder för att öka 

följsamhet till hygienrutiner och andra rutiner som är viktiga för att stävja resistenta 

bakterier. Det har även visat sig finnas en kunskapslucka gällande ESBL och dess 

smittvägar, något som också kräver ytterligare forskning. 
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Olsson för korrekturläsning och synpunkter samt våra familjer för visat tålamod. 

Utan er hade denna översikt inte blivit vad den är idag, stort tack.   
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
Bortfall 

Analys- 
metod 

Huvudresultat Studie-
kvalitet 

Ustun & 
Chihangirog
lu (2012). 
Turkiet. 

Utforska 
förekomst av 
mikrobiella 
ämnen hos 
vårdpersonalens 
mobiltelefoner på 
ett sjukhus.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie/ 
Odling på 
telefonerna samt 
förutbestämda 
frågor.  

183 
sjukvårdspers
onal/ 
Yrkeskategor
in läkare 
valde att 
avstå.  

Chi-
square 
test 

9,5 % av telefonerna hade 
MRSA och 11,2 % hade 
ESBL. Ca 96% av 
personalen “städar” aldrig 
sin mobil och alla lät andra 
människor använda sin 
telefon. 

Grad I 

Gupta et al. 
(2004). 
USA. 

Fastställa möjliga 
riskfaktorer för 
förvärv av ESBL 
på en 
neonatalavdelnin
g. 

Kvantitativ, 
observationsstudie
, fall-
kontrollstudie/ 
Odlingar från 
patienter, 
vårdpersonalens 
händer och miljö 
togs för att 
fastställa 
riskfaktorer. 

158 
vårdpersonal, 
31 barn plus 
kontrollgrupp 

Uni- och 
multivaria
t analys 

En sjuksköterska med 
lösnaglar och en 
sjuksköterska med långa 
naglar bar bakterier. 
Sjuksköterskan med 
lösnaglar utgjorde en 
smittspridningsrisk.  

Grad II 
 

Bird et al. 
(1998). 
Skottland. 

Studera 
bakteriers 
epidemiologi på 
äldreboenden där 
koloniserade 
ESBL-patienter 
bor. 

Kvantitativ, fall-
kontrollstudie/ 
Bakterieodlingar 
togs i miljön. 
Patientrummen 
bedömdes enligt 
en mall för hur 
ostädade de var. 
Personalen 
intervjuas. 
Tidigare journaler 
används. 

886 
medboenden 
screenades, 
20 
deltagare/18 
bortfall. 

Chi-
square 
test 

Av de screenade 
patienterna var endast en 
ESBL-positiv. Det 
påvisades inte någon ökad 
risk att drabbad av ESBL 
om man delar utrymmen 
med ESBL-positiva. 5 
odlingar i miljön var 
positiva.  

Grad I 

Demir et al. 
(2008). 
Turkiet. 

Att kartlägga 
antalet ESBL-
koloniserade 
patienter efter ett 
utökat och 
implementerat 
infektionsprogra
m samt bestämma 
riskfaktorer för 
att drabbas av 
ESBL. 

Prospektiv fall-
kontrollstudie/ 
Screening av 
patienter och 
vårdpersonalens 
händer. Odlingar 
tog i miljön och 
uppgifter om 
patienterna 
samlades in via 
enkäter.  

216 patienter 
och 112 
vårdarbetare. 

Chi-
square 
test 

Odlingar tagna från miljön 
(patientens säng, sängbord 
etc) var negativa. 6.77 % av 
vårdpersonalens händer var 
smittbärande och man 
kunde påvisa personal-
patient smitta samt patient-
patient smitta.  

Grad I 

Zoabi et al. 
(2011). 
Israel. 

Att bedöma 
sjukhuspersonals 
följsamheten till 
riktlinjer för 
MRSA, 

Retrospektivt 
undersöktes 
följsamhet till 
aktiv MRSA 
övervakning och 

1321 
patienter. 

Chi-
square 
test. 

Följsamhet till handskar 
(69%), handtvätt (59%) och 
engångsförkläden (39%). I 
samband med att följsamhet 
till handhygien steg gick 

Grad I 



	  
	  

följsamhet till 
handhygien och 
undersöka dess 
påverkan på 
nosokomiala 
MRSA-
infektioner. 

prospektivt 
undersöktes 
följsamhet till 
screening. 
Observation av 
följsamhet till 
handhygen. 

även antalet nosokomiala 
infektioner av MRSA ner.  

Ciobotaro et 
al. (2011). 
Israel.  

Beskriva en 
intervention som 
leder till minskad 
förekomst av 
ESBL.  

Kvasiexperimentel
l/ Intervention: 
Riktlinjer för 
isolering, städning 
och screening. 
Utbildning. KPC 
alert. 

841 patienter 
screenades 

Chi-
square 
test 
 
 

Interventionen fungerar bra, 
antal fall av KPC sjönk. 

Grad II 

Ransjö et al. 
(2010). 
Sverige.  

Beskriva hur 
smittan av ESBL 
spreds på ett 
sjukhus och vilka 
åtgärder som 
tyglade utbrottet.  

Observationsstudi
e/ Intervention: 
Team besökte 
drabbad avdelning 
vid konstaterat fall 
och höll 
utbildningar för 
personal. Patienter 
som delat rum 
screenades. Man 
öppnade upp fler 
salar då sjukhuset 
var överfullt.  

247 patienter. Beskrivan
de 
statistik. 

Patienter som vårdades i 
korridorer eller 
behandlingsrum var ett 
problem, man öppnade upp 
mer sängplatser och 
isolerade patienter. 
Rutinstädning utfördes mer 
frekvent och kan, 
tillsammans med övriga 
åtgärder, ha bidragit till 
minskad förekomst av 
bakterien. 

Grad II 

Bloemendaa
l et al. 
(2009). 
Nederländer
na, 
Frankrike, 
Portugal, 
Spanien, 
Italien och 
Grekland.  

Utvärdera 
förvärvs- och 
överföringstakt 
av MRSA och 
MSSA på 6 olika 
intensivvårdsavde
lningar (IVA) i 
Europa. 

Kohortstudie/ 
Screening av alla 
deltagande 
patienter vid intag 
samt 2ggr/vecka. 
Registrering av 
användande av 
handdesinfektion 
och antibiotika 

629 patienter. Chi-
square 
eller t-test 

Mängden alkoholbaserad 
handdesinfektion var inte 
statistiskt signifikant för 
MRSA förvärv. På IVA där 
patienterna vårdades i 
privata rum hade färre fall 
av MRSA. Patient-till-
patientsmitta kunde 
påvisas. 

Grad I 

Ho et al. 
(2012). 
Kina.  

Huvudsyftet var 
att bedöma 
effektiviteten av 
WHO’s 
multimodala 
strategi för att 
förbättra 
handhygien på ett 
sjukhem.  

Cluster-
randomized 
controlled trial 
(cRCT) / 
Intervention: 
implementera 
WHO’s 
handhygienstrategi 
genom att ha 
samtal och 
utbildning om 
handhygien/ 
Datainsamling 
genom 
observationer, 
beräkna incidens 
av MRSA. 

810 hälso- 
och 
sjukvårdsarbe
tare. 

Chi-
square 
test, 
Kruskal-
Wallis 
test. 

Handhygien förbättrades 
efter interventionen och 
MRSA-utbrott minskade. 

Grad I 



	  
	  

Huang et al. 
(2006). 
USA. 

Utvärdera risken 
att drabbas av 
MRSA/VRE om 
patienten läggs in 
på ett rum där det 
tidigare bott 
smittbärare. 

Retrospektiv 
kohortstudie/ 
Data samlades in 
från 
patientjournaler, 
odlingar från 
patienten eller från 
rummen. 

8203 
patienter  

T-test Patienter som fick ligga på 
ett rum där det tidigare 
hade legat en patient med 
MRSA löpte högre risk för 
att få MRSA. 

Grad I 

Sakamoto et 
al. (2010). 
Japan. 

Vilka faktorer 
medförde en 
gradvis nedgång 
och slutlig 
utrotning av 
MRSA. 

Prospektiv studie/ 
Patienter 
screenades för 
MRSA. 
Användning av 
handsprit 
registrerades. 

1229 nyfödda  Tidsseriea
nalys 

Enligt analysen var 
alkoholbaserad desinfektion 
enda faktor relaterad till 
minskad MRSA incidens. 

Grad II 
 

Gaspard et 
al. (2008). 
Frankrike. 

Utvärdera 
MRSA-
kontaminering av 
hälso-och 
sjukvårdspersonal
ens kläder och 
hur utbildning 
påverkar 
kontamineringen. 

Deskriptiv studie/ 
Engångsförklädesa
nvändning 
observerades och 
utvärderades. 
Provtagning på 
arbetsuniform och 
fickor. 

256 deltagare Chi-
square 
test 

Engångsförkläden är inte 
tillräckligt för att minska 
MRSA-kontaminering. Då 
fickornas innehåll inte var 
desinfekterat var MRSA-
kontamineringen hög. 

Grad II 
 

Shelly et al. 
(2011). 
Irland. 

Utforska risken 
att få MRSA från 
kontaminerad 
miljö. 

Tvärsnittsstudie/ 
Miljöscreening av 
MRSA under tre 
dagar samt 
insamling av data 
för hur 
avdelningen 
städades.  

125 miljö och 
patientrelater
ade föremål 
odlades. 

Beskrivan
de 
statistik. 

En yta odlades positivt för 
MRSA. Ytan var 
svåråtkomlig och kunde 
därför inte städas 
regelbundet. Efter städning 
odlades ytan negativt.  

Grad II 

Cheng et al. 
(2010). 
Kina. 

Att se hur 
förekomsten av 
MRSA-
infektioner 
förändrades när 
ett 
infektionskontroll
program infördes. 

Kvasi-
experimentell 
studie/ 
Intervention: 
Screening, 
isolering eller 
kohortvård, 
kampanj för ökad 
handhygien. 

12073 
patienter.  

T-test, 
chi-
square 
och 
Fisher’s 
Exact test 

MRSA infektionerna 
minskade gradvis relaterat 
till isolering av patienter 
och ökad följsamhet till 
handhygien. 

Grad II 

Prospero et 
al. (2010). 
Italien.  

Beskriva ett 
utbrott av ESBL 
och påverkan av 
en intervention på 
utbrottet.  

Fall-
kontrollstudie/ 
Intervention: 
Utbildningar i 
hygien, alert-
system för 
infekterade 
patienter samt 
implementering av 
alkohobaserad 
handdesinfektion 
på en av 
avdelningarna.  

2 IVA på ett 
sjukhus, 
totalt 
vårdades 345 
patienter 
under tiden.  

Statistiska 
analyser 

Antalet fall av KPC sjönk 
på den avdelning som 
implementerade 
alkoholbaserad 
handdesinfektion som 
komplement till tvål och 
vatten. Odlingar tagna i 
miljön var negativa.  

Grad I 



	  
	  

Ben-David 
et al. (2008). 
USA. 

Utvärdera 
pågående 
smittspridning av 
MRSA på en 
IVA. 

Observationsstudi
e/ Patienterna 
odlades för MRSA 
var tredje/var 
femte dag. 

19 patienter. Beskrivan
de 
statistik 

Icke-koloniserade hälso- 
och sjukvårdspersonal kan 
bära MRSA på händerna.  

Grad II 
 

Ivanova et 
al. (2008). 
Bulgarien.  

Beskriva ett 
utbrott av ESBL 
på ett Bulgariskt 
sjukhus. 

Observationsstudi
e. Odlingar har 
tagits från 
patienterna, miljö 
och 
vårdpersonalens 
händer.  

8 patienter. Beskrivan
de 
statistik. 

Spårade bakterien tillbaka 
till en sjuksköterskas 
händer och sängkläder i ett 
undersökningsrum. 

Grad II 

Baldwin et 
al. (2010). 
Nordirland.  

Hur en utbildning 
och träning i 
infektionskontroll 
om MRSA 
påverkar 
prevalensen av 
MRSA. 

cRCT/ 
Intervention: 
träning i 
infektionskontroll, 
praktisk träning i 
handhygien, 
dekontaminering 
av utrustning samt 
miljö. Dessa 
träningssessioner 
repeterades efter 3 
och 6 månader. 

793 patienter 
och 338 
hälso- och 
sjukvårdspers
onal. 

T-test  Det framkom ingen eller 
liten skillnad efter 
interventionen i MRSA-
prevalens. Handhygien och 
dekontaminering av 
utrustning hade sämst 
följsamhet, smycken och 
långa naglar var ett 
problem.  

Grad I 

Guet-
Revillet et 
al. (2012). 
Frankrike.  

Beskriva 
förekomst och 
riskfaktorer för 
miljökontamineri
ng patientrum där 
patienter med 
ESBL vårdas. 

Prospektiv 
tvärsnittsstudie/ 
Odlingar togs i 
patientrummet och 
information om 
bland annat när 
rummet senast 
städades och 
odlingar från 
patienten.  

94 
infekterade 
eller 
koloniserade 
patienter  

Chi-
square 
test och 
beskrivan
de 
statistik.   

19% av patientrummen var 
kontaminerade. Handfat, 
sänggrind, badkar var 
föremål i patientrummet var 
kontaminerade.  

Grad I 

Murphy et 
al. (2012). 
USA. 

Att utvärdera om 
städning och 
kontaminering 
var associerad 
med förändrad 
prevalens av 
MRSA. 

Prospektiv, 
longtudinell 
studie/ Insamlande 
av odlingar från 
patienter och miljö 
i allmänna 
utrymmen. 
Även en 
undersökning 
gjordes angående 
följsamhet till 
riktlinjer för 
infektionskontroll 
och städning. 

10 sjukhem, 
indelade i två 
grupper (hög 
respektive 
låg) beroende 
på prevalens 
av MRSA. 

Chi-
square 
test, t-test 

Objekt var kontaminerade i 
högre grad i gruppen med 
hög prevalens av MRSA, 
oavsett objekt. Ytor som 
var oregelbundna var 
svårstädade. 

Grad I 

Scheithaue 
et al. (2010). 
Tyskland.  

Att observera 
följsamhet till 
hygienrutiner vid 
vård av patienter 
med 
MRSA/ESBL. 

Observationsstudi
e/ Direkta 
observationer för 
om personalen 
följer gällande 
hygienrutiner.  

Två 
avdelningar 
på ett 
sjukhus. 

T-test.  Följsamhet var totalt 49% 
för båda patientgrupper. 
Högre följsamhet vid 
hygienrutiner vid vård av 
patienter med ESBL än 
patienter med MRSA. 

Grad I  



	  
	  

Följsamhet var lägre före 
patientkontakt.  

Zahar et al. 
(2012). 
Frankrike.  

Bedöma samband 
mellan 
användandet av 
alkoholbaserad 
handdesinfektion 
och incidensen av 
ESBL och 
följsamhet till 
handhygienrutine
r. 

Retrospektiv/Anal
ys av rapporterade 
fall av ESBL och 
direkt observation 
av följsamhet till 
hygienrutiner. 
Registrering av 
levererad volym 
handdesinfektion. 

Ett sjukhus, 
17 
avdelningar.  

Wilcoxon 
signed 
rank test, 
Spearman
’s rank 
correlatio
n test.  

Trots att förbrukningen av 
alkoholbaserad 
handdesinfektion ökade 
stadigt förändrades inte 
antalet 
infektioner/kolonisationer 
med MRSA. Antalet fall 
med ESBL steg. Följsamhet 
till hygienrutiner ökade.  

Grad II 

Elhassan & 
Dixon 
(2012). 
England. 

Att odla icke-
engångs-stasband 
för förekomst av 
MRSA och 
granska 
dekontaminering 
av stasbanden. 

Tvärsnittsstudie/ 
Stasbanden 
samlades in för 
odling och en 
enkät fylldes i för 
varje stasband.  

50 stasband Beskrivan
de 
statistik. 

36% va positiva för S. 
Aureus, av dessa var 12% 
MRSA positiva.  
Både stasband som var 
synligt smutsiga eller till 
synes rena odlades positivt 
för MRSA. 

Grad II 

Russell et 
al. (2012). 
USA. 

Att jämföra 
MRSA 
kolonisation före 
och efter 
rengöring av 
stetoskop. 

Före- efterstudie/ 
Odling på 
stetoskop före och 
efter rengöring.  

141 
stetoskop. 

Beskrivan
de 
statistik 

Ingen MRSA-tillväxt kunde 
påvisas. 

Grad I 
 

Whittington 
et al. (2009). 
England. 

Undersöka 
baktierell 
kontaminering 
på, och rutiner för 
rengöring av, 
stetoskop.  

Tvärsnittsstudie/ 
Odlingar på 
stetoskop och 
frågeformulär. 

46 deltagare. Beskrivan
de 
statistik 

 67% (ett med MRSA) av 
de personliga stetoskopen 
var koloniserade med 
bakterier och 95% av de 
sängbundna var det (varav 
ett med MRSA). Bakterier 
återfanns på både membran 
och örondelen. 

Grad I 
 

Cepeda et 
al. (2005). 
England 

Bedöma 
effektiviteten av 
att flytta mot att 
inte flytta 
infekterade eller 
koloniserade 
patienter till 
singelrum eller 
kohortisolering. 

Prospektiv studie, 
kvasiexperimentell
/ Studien utfördes 
på två sjukhus och 
innefattade tre 
faser där man 
antingen flyttade 
eller inte flyttade 
MRSA-patienter 
till isolering eller 
kohorter. 
Screening utfördes 
på patienterna. 

341kvinnliga 
patienter och 
ungefär lika 
många män. 

Statistisk 
analys 

Det var ingen större 
skillnad i faserna vad gäller 
prevalens och incidens av 
MRSA. 

Grad I 

Shiomori et 
al. (2002). 
Japan. 

Att undersöka 
mängd luftburen 
MRSA innan, 
under och efter 
sängbäddning i 
rum där MRSA-
koloniserade eller 

Prospektiv 
longitudinell 
studie/ Luftprover 
samlades in vid 
fem tillfällen vid 
bäddning, även 
prover från 

13 patienter 
och deras 
rum 

T-test Under bäddning steg 
mängden MRSA i luften 
och var ungefär detsamma 
som innan bäddningen efter 
30 minuter. 
Odlingarna från miljön 
visade på att mängden 

Grad II 
 



	  
	  

-infekterade 
patienter låg. 

närliggande miljö i 
rummet samlades 
in vid två 
tillfällen. 
Patienternas 
händer och 
näsborrar odlades. 

MRSA på lakanen efter 60 
minuter efter bäddning var 
lägre än innan. 

Sexton et al. 
(2006). 
Irland 

Bedöma graden 
av MRSA-
kontaminering i 
miljön i rum där 
MRSA-
koloniserade 
patienter låg och 
jämföra MRSA 
stammar i miljön 
med de man fann 
på patienterna. 

Prospektiv studie/ 
Patienter med 
MRSA fick 
isoleringsrum som 
innan var städade 
med hypoklorit. 
Prover från miljö 
och luft i rummet 
togs två gånger i 
veckan, städning 
av rummet 
utfördes varje dag. 
Man tog även 
odlingar på 
patienterna. 

25 patienter/ 
Fem bortfall 

Beskrivan
de 
statistik 

Det var hög kontaminering 
av MRSA i miljön. 70 % av 
patienterna hade identiska 
eller liknande stammar som 
de stammar som återfanns 
miljön.  

Grad I 
 

Kola et al. 
(2007). 
Tyskland.  

Att kvantifiera 
nosokomiala 
infektioner 
orsakat av ESBL 
och undersöka 
om 
smittspridning 
sker trots att 
isolerings- och 
kontaktåtgärder 
var insatta.  

Prospektiv 
observationsstudie
/ 
Information om 
ESBL-positiva fall 
samlades in och de 
följdes i 
vårdkedjan. 

147 patienter Beskrivan
de 
statistik 

Totalt 11,1% ådrog sig 
ESBL infektion till följd av 
patient-till-patientsmitta. 

Grad II 

Eveillard et 
al. (2001). 
Frankrike. 

Att bedöma 
effektiviteten av 
ett 
åtgärdsprogram 
mot resistena 
bakterier. 

Prospektiv 
observationsstudie
/ 
Åtgärdsprogram: 
Hygienrutiner, 
isolering och 
utbildning. 

592 patienter Chi-
square 
test.  

Antalet registrerade fall av 
både ESBL och MRSA 
sjönk till följd av bland 
annat isolering.  

Grad II 

Kotsanas et 
al. (2008). 
Australien.  

Att undersöka om 
identitetsbrickor 
och nyckelband 
kan vara 
smittkällor för 
patogena 
bakterier.  

Tvärsnittsstudie/ 
Odlingar togs från 
id-brickorna och 
nyckelband. 
Enkätfrågor 
ställdes.   

59 hälso- och 
sjukvårdspers
onal 

Chi-
square 
test. 

MRSA förekom på både 
nyckelband och id-brickor 
och dess lokalisation vid 
midjan gör de mer benägna 
att bära bakterien. 

Grad II 

Devine et al. 
(2001). 
Storbrittanie
n.  

Undersöka 
graden av MRSA 
kontaminering på 
avdelningsdatorer
.  

Tvärsnittsstudie/ 
Odlingar togs från 
datorer, antalet 
pappershanddukar 
registrerades och 
MRSA 
prevalensen 

Två olika 
sjukhus, ett 
antal olika 
avdelningar 
på vardera 
sjukhus.  

Fisher’s 
exact test, 
Z-test. 

42% av datorerna var 
kontaminerade på sjukhus 
A där MRSA prevalensen 
var hög, jämfört med 
sjukhus B där datorer var 
kontaminerade till 7%. 
Sjukhus B hade högre 

Grad II 



	  
	  

undersöktes. följsamhet till 
hygienrutiner.  

Bures et al. 
(2000). 
USA.  

Att undersöka om 
tangentbord och 
vattenkranar var 
potentiella 
reservoarer för 
nosokomiala 
infektioner. 

Longitudinell 
studie/ Vid 8 
tillfällen odlades 
tangentbord och 
vattenkranar. 

10 
tangentbord 
(både patient- 
och 
avdelningsbu
ndna) samt 8 
vattenkranar.  

Fisher’s 
exact test 

MRSA påvisades på både 
datorer och vattenkranar 
och kontamineringen 
skedde oberoende av 
patientens placering i 
förhållande till objektet.  

Grad II 

 
 
 
 

 

 
 


