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Sammanfattning 

Bakgrund: Meticillinresistenta Stafylokock aureus, MRSA, är ett stort problem inom hälso- 

och sjukvården och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna, såväl i Sverige som 

internationellt. Att bli smittad av MRSA innebär ett stort lidande för patienten, förlängda 

vårdtider och ökade kostnader för samhället. Sjuksköterskan har därför en betydande roll för 

att förhindra smittspridning och lindra lidandet för patienten. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans kunskaper om MRSA samt 

följsamheten till de rådande hygienrutinerna i det förebyggande arbetet av smittspridning. 

Ett ytterligare syfte var att beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien är baserad på 11 vetenskapliga 

artiklar som söktes fram genom databaserna Cinahl, PubMed och Nordic Journal of Nursing 

Research. 

Huvudresultat: Denna studie visade på varierad kunskap hos sjuksköterskorna om MRSA. 

Skillnaderna var omfattande och förbättrades genom utbildning, längre arbetslivserfarenhet 

och högre ålder. Det fanns en medvetenhet om hur MRSA smittar och hur det kan 

förebyggas. Sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner förbättrades med utbildning 

och tillgänglighet på förbrukningsmaterial men försämrades genom stress och brister i 

kommunikation. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver adekvat utbildning för att öka sina kunskaper om MRSA 

och följsamheten till basala hygienrutiner och därmed kunna förebygga smittspridning. 
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Abstract 

Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, is a major problem within 

healthcare and one of the most common nosocomial infections, in Sweden as well as 

internationally. To be transmitted with MRSA means a major suffering for the patient, 

extended care in hospitals and increased expenses for the community. The nurse has a 

significant role to prevent infection control and to alleviate suffering for the patient.  

Aim: The aim of this study was to explore the nurse´s knowledge of MRSA and compliance 

to hygiene routines in order to prevent spread of infection. A further aim was to describe the 

included articles sampling method. 

Method: A literature review with descriptive design. The study is based on 11 scientific 

articles which were searched from the databases Cinahl, PubMed and Nordic Journal of 

Nursing Research. 

Main Results: This study showed various knowledge of MRSA by the nurses. The 

differentials where comprising and improved with education, longer work experience and 

higher age. There was an awareness about how MRSA contagious and how to prevent it. The 

nurse´s compliance to hygiene routines improved by education and the availability of 

supplies but decreased by stress and communication flaws. 

Conclusion: Nurses need adequate education to increase their knowledge of MRSA and 

compliance to basic hygiene routines in order to prevent spread of infection.  
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1. Introduktion 

Sjukhusinfektion definierades 1979 av Socialstyrelsen som ”varje infektionstillstånd som 

drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det 

sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, 

samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion 

avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet” (Socialstyrelsen, 

2006, s. 19).          

 Idag benämns sjukhusinfektion som vårdrelaterad infektion (VRI) och är ett stort 

problem för hälso- och sjukvårdens patientsäkerhet. De tre vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna är; postoperativ sårinfektion, sepsis och pneumoni. En postoperativ sårinfektion 

orsakas vanligtvis av Staphylococcus aureus, koagulasnegativa stafylokocker och 

enterokocker. Sepsis orsakas vanligtvis av koagulasnegativa stafylokocker och 

Staphylococcus aureus och pneumoni orsakas vanligtvis av Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa och Enterobacterarter. VRI innebär ett onödigt lidande för den 

enskilda patienten, förlängda vårdtider samt en ekonomisk kostnad för samhället. För att 

minska lidandet för patienten och den ekonomiska bördan är det av stor vikt att förebygga 

och handlägga VRI. För att kunna göra det krävs goda kunskaper om basala hygienrutiner, 

smittskydd samt förekomst och smittspridning av resistenta bakterier av vårdgivaren 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

 

1.1 Stafylokock aureus 

Stafylokock aureus är en grupp bakterier som cirka 50 % av alla friska människor är bärare 

av, och trots den höga andel bärare ses inte bakterierna som kroppens normalflora utan alltid 

som patogen, sjukdomsframkallande. De koloniserar sig främst i näsöppningen och 

slemhinnor och för dessa bärare orsakar de inte infektioner. Däremot är de en smittkälla för 

övriga människor som kan drabbas av svåra infektioner. Stafylokock aureus kan orsaka bland 

annat variga inflammationer, matförgiftning och endokardit.  Risken för smitta är framför allt 

på sjukhus och inom förskolor (Ericson & Ericson 2010).  

           År 1928 upptäckte forskaren och professorn Alexander Fleming att en spor, pencillium 

notatum, hade en bakteriedödande effekt på stafylokock aureus. Fleming döpte sporen till 

penicillin, och detta var en banbrytande upptäckt som möjliggjorde att det nu gick att bota 
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sjukdomar som tidigare varit dödliga, exempelvis syfilis, scharlakansfeber, pneumoni och 

sårinfektioner (Ho 1999). 

           Medicinen delades frikostigt ut till alla som kunde tänkas behöva den, även i 

förebyggande syfte. Den revolutionerade upptäckten av penicillinet var dock inte bara av 

godo. Upprepad och okontrollerad användning av penicillin kan leda till en utveckling av 

MRSA, vilket idag är en av de svåraste och vanligaste vårdrelaterade infektionerna i världen 

(Rao 1998, Nordeng, Hedvig & Spigset 2009). 

 

1.2 MRSA 

Meticillinresistenta Stafylokock aureus (MRSA) är en vidareutveckling av gula stafylokock 

aureus som innebär att en mutation har skett hos bakterien. Denna mutation innebär att 

stafylokock aureus har blivit resistent mot Meticillin, som är en typ av penicillin som används 

vid behandling av stafylokockinfektioner. Detta innebär att behandlingen således måste bytas 

ut till en annan antibiotikagrupp, som till exempel Vancomycin eller Linezolid (Hallbjørg, 

Stubberud & Grønseth 2011, Banning 2005). Dessa antibiotikum är bredspektrum och har 

därmed ökad risk för biverkningar, de är också betydligt dyrare än penicillinet (Nordeng et al. 

2009). 

De första utbrotten av MRSA rapporterades på 1960-talet i England och spred sig 

därefter vidare mot USA och övriga Europa och ökade konstant i sin omfattning (Upshaw-

Owens & Bailey 2012). Än idag ökar spridningen av MRSA, framför allt i södra delarna av 

Europa, men även i Mellaneuropa (Borg, Camilleri, Waisfisz; Hansen, Schwab, Asensio, 

Carsauw, Heczko, Klavs, Lyytika¨inen, Palomar, Riesenfeld-Orn, Savey, Szilagyi, 

Valinteliene, Fabry & Gastmeier 2012).  

Den vanligaste smittkällan av MRSA på sjukhus är från smittbärande patienter, som 

via sjukvårdpersonal för smittan vidare till andra patienter. Detta sker genom direkt och 

indirekt kontaktsmitta från utrustning och inventarier, händer och infekterade sår (Hallbjørg et 

al. 2011). För att påvisa MRSA tas odlingar från t ex sår och den mest rekommenderade 

metoden är en så kallad screenodling, där det blir lättare att se tillväxten av MRSA. Prov för 

screenodling kan tas från sår, främre näsöppningen, svalg, perineum, insticksställen samt 

urinprov om patienten har urinkateter (Socialstyrelsen 2006). 

Riskfaktorer för att smittas med MRSA på sjukhus kan exempelvis vara; långvarig 

och/eller återkommande antibiotikabehandling, hög ålder, underliggande kroniska sjukdomar 

som diabetes, förlängda sjukhusvistelser, och vid nära kontakt med patienter som har en 
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MRSA infektion. Särskilt mottagliga för smitta är patienter som har öppna sår, kateter eller 

dränage (Upshaw-Owens & Bailey 2012; Socialstyrelsen 2006). 

MRSA är enligt Smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom sedan år 2004 i Sverige 

och det innebär att den kan vara livshotande, ett svårt lidande för patienten samt att den kan 

medföra allvarliga konsekvenser för patienten. MRSA har därför varit anmälningspliktigt i 

Sverige sedan år 2000 (Hallbjørg et al. 2011, Socialstyrelsen 2006). MRSA innebär även 

längre vårdtider och i och med det stora kostnader för samhället. Det behövs också dyrare 

antibiotika och ytterligare kostnader för att diagnostisera och behandla patienter som bär på 

smittan (Socialstyrelsen 2006). 

 

1.3 Basala hygienrutiner 

Den vanligaste smittvägen i alla vårdsituationer är direkt och indirekt kontaktsmitta via 

vårdpersonalens händer. Direkt kontaktsmitta innebär direktkontakt mellan exempelvis 

sjuksköterska och patient. Indirekt kontaktsmitta innebär att en smitta överförs via en tredje 

part, exempelvis om vårdpersonalen tagit i ett förband, på ett sängbord, en tvålkopp som 

sedan patienten tar i. Kunskap i vårdhygien och basala hygienrutiner utgör därför en 

grundpelare i sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens dagliga arbete och är en 

förutsättning för att inte sprida smitta vidare. Redan på 1800-talet insåg sjuksköterskan 

Florence Nightingale vikten av att tvätta händerna och hålla sig ren. Att utföra basala 

hygienrutiner har sedan dess utvecklats och är numer en daglig rutin på samtliga 

vårdinrättningar världen över, och utförs flera gånger dagligen utefter vetenskaplig expertis 

(Socialstyrelsen 2006).    

 

1.4 Påverkan på patienten 

För den drabbade patienten kan vårdrelaterade infektion såsom MRSA innebära 

konsekvenser som lidande i form av förlängda vårdtider, sjukskrivningar, eventuell fortsatt 

ohälsa eller invaliditet. Detta kan i sin tur även medföra stora ekonomiska konsekvenser för 

patienten (Ericson & Ericson 2009).        

 Att få diagnosen MRSA upplevdes av många patienter som att det orsakade ett 

chockartat psykologiskt trauma. Det gav dem känslor som skuld och skam samt rädsla för att 

smitta andra. Många beskrev hur det har påverkat dem i det dagliga livet och hur det har 

medfört en osäkerhet inför hur de ser på framtiden. Upplevelsen av att vara smittad med 

MRSA har många identifierat sig med “som att ha pesten” och en känsla av att vara oren 
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(Andersson, Lindholm, Fossum 2011; Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt 2009). Bristande 

kunskaper om MRSA hos sjukvårdspersonalen har uppmärksammats av patienterna samt att 

den information de fick angående MRSA inte var tillräcklig (Andersson et al. 2011; Lindberg 

et al. 2009).          

 Förekomsten av vårdrelaterade infektioner som t.ex. MRSA utgör ett stort hot ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Det är därför av stor vikt att förhindra smittspridning för 

patientens säkerhet och välbefinnande genom att sjukvårdspersonalen tillämpar basala 

hygienrutiner (Socialstyrelsen 2006; Folkhälsomyndigheten 2014). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans skyldigheter är att följa lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner. 

Socialstyrelsen har i kompendiet “Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor” sammanfattat 

detta till tre områden: Omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning 

samt ledarskap. Inom dessa områden beskrivs tydligt sjuksköterskans ansvar och 

skyldigheter vid främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa samt förebyggande arbete 

mot smitta och smittspridning (Socialstyrelsen 2005).  

En humanistisk människosyn och ett etiskt tänkande ska stå som värdegrund för 

sjuksköterskan att arbeta efter. International Council of Nurses (ICN) har sedan 1953 

sammanfattat riktlinjer för etiskt handlande till sjuksköterskor att arbeta efter. Detta är 

beskrivet i ett kompendium som revideras vid behov för att alltid vara aktuell och används 

världen över av sjuksköterskor. ICN:s etiska koder sammanfattar sjuksköterskans etiska 

ansvar och handlande gentemot patienter och allmänheten, den egna yrkesutövningen, 

sjuksköterska som profession samt sjuksköterskan som medarbetare. De etiska 

värdegrunderna baseras på sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som är; att 

främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa samt att förebygga sjukdom (ICN 2014).  

Omvårdnadens fyra metaparadigm människa, miljö, hälsa och vårdande är 

kärnbegrepp som aktivt ska analyseras och tolkas av sjuksköterskan. I arbetet att förhindra 

och förebygga smittspridning av MRSA är dessa inkluderade, i synnerhet miljö och hälsa. 

Där tillämpning av basala hygienrutiner är den mest grundläggande åtgärden för att förhindra 

och förebygga smittspridning inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2006).  

Sjuksköterskan bör känna till det grundläggande i Smittskyddslagen för att kunna 

vårda patienter med smittsamma sjukdomar och veta hur de ska hantera det. Sjuksköterskan 
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har därför en betydande roll i att arbeta dels för att förebygga uppkomsten av MRSA, samt att 

förhindra vidare spridning (Socialstyrelsen 2006, 2007). 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Attityd - Begreppet attityd kan definieras som kroppsställning, kroppshållning, inställning och 

förhållningssätt. En attityd kan vara både negativ och positiv. En persons attityd kan vara 

omedveten eller medveten, öppet visande eller dold. I denna studie kommer begreppet attityd 

främst avse en inställning till något eller ett förhållningssätt (Nationalencyklopedin 2014). 

Kunskap - Begreppet kunskap är att veta eller känna till något. Kunskap innebär fakta, 

färdigheter och förståelse, tillägnade genom studier eller erfarenhet (Nationalencyklopedin 

2014). 

Screenodling - För att påvisa MRSA kolonisation tas ett prov i form av en odling från t ex ett 

sår, främre näsöppningen eller svalget. En screenodling är den metod som rekommenderas då 

tillväxten av MRSA på så sätt selekteras fram (Socialstyrelsen 2006). 

Bredspektrum antibiotika - antibiotika som verkar på flera olika bakteriearter. 

Basala hygienrutiner - Basala hygienrutiner innefattar främst handhygien, användning av 

handskar och skyddskläder. Det ska tillämpas av vårdpersonal vid vård och behandling, 

undersökning och vid direkt kontakt med patienter i vård och omsorg. Syftet med basala 

hygienrutiner är att förhindra smittspridning och förebygga infektioner (Socialstyrelsen 

2007). 

Centers for Disease Control and Prevention - USA:s nationella Folkhälsomyndighet. 

 

1.7 Teoretisk referensram 

Florence Nightingale föddes den 12 maj 1820 i Florens, Italien och levde mellan år 1820-

1910, hon utbildade sig till sjuksköterska år 1851. Florence Nightingale var grundaren till 

modern omvårdnad då hon utvecklade en teori om betydelsen av miljön kring patienterna och 

en god handhygien bland sjukvårdspersonalen. Nightingales teori hade sitt fokus på miljön 

och i hennes bok Notes on nursing, som utgavs 1859, kan man lätt urskilja en betoning på 

den fysiska miljön. Hon menade på att en hälsosam miljö var nödvändig för att patienterna 

skulle kunna återhämta sig, bibehålla hälsa och för att som sjuksköterska kunna ge en god 

omvårdnad (Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

Nightingale tog i sin teori upp fem essentiella komponenter och deras betydelse för 

en god omvårdnad och en sund vårdmiljö, som är lika aktuella idag som för 150 år sedan. 
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Dessa var frisk luft, rent vatten, renlighet, ljus och fungerande avlopp. Nightingale menade 

att en oren miljö gav upphov till infektioner. Hon ansåg att sjuksköterskan var den som var 

ansvarig för miljön kring patienterna även när hon inte var fysiskt närvarande för att hon då 

borde ha uppsikt över andra som arbetade i hennes ställe. Nightingale förespråkade att 

sjuksköterskor skulle ha rena kläder och en god handhygien genom att tvätta sina händer flera 

gånger dagligen (Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

      Nightingale definierade hälsa som att må bra och att använda sig av de resurser man 

har för att kunna leva fullt ut. Genom förebyggande av sjukdom med kontroll på miljön och 

socialt ansvar så kunde man upprätthålla hälsa. Hennes koncept av hälsa existerar än idag 

världen över genom att bevara hälsa och sprida kunskap hur man ska förebygga sjukdom. 

Nightingales definition av miljö betonade att vårda någon var att assistera naturens gång i 

läkandet av patienten. Hennes förmaning till sjuksköterskor, oavsett om de vårdade patienter i 

hemmet eller på sjukhus, var att skapa och bibehålla en god omvårdnadsmiljö som skulle öka 

tryggheten och återhämtningen för patienten (Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

 

 

1.8 Problemformulering 

Enligt Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Centers for Disease Control and 

Prevention beskrivs MRSA som ett stort problem, både inom sjukvården och i samhället, i 

Sverige och runtom i världen. Spridningen av MRSA ökar och flera patienter insjuknar 

dagligen av denna bakterie. Konsekvenserna med MRSA innebär framför allt ett stort lidande 

för patienten, ökade kostnader för samhället i form av exempelvis längre vårdtider och 

resurskrav samt en ökad användning av bredspektrum antibiotika. Tidigare forskning visar på 

en varierande nivå av kunskap och medvetenhet om MRSA. Därför vill författarna undersöka 

sjuksköterskans kunskaper om MRSA och följsamhet till de rådande hygienrutinerna, så att 

smittspridning ska kunna förebyggas och undvikas.  

 

 

1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans kunskaper om MRSA 

samt följsamheten till de rådande hygienrutinerna för att förebygga smittspridning. 

Syftet var även att utföra en metodologisk granskning i artiklarna.  
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Frågeställningar 

1. Vilka kunskaper har sjuksköterskan om MRSA? 

2. Hur är följsamheten till de rådande hygienrutinerna hos sjuksköterskan för att förhindra 

smittspridning? 

3. Hur beskrivs urvalsmetoden i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Arbetets design är en beskrivande litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att utifrån 

en problemformulering, kritiskt granska och sammanfatta befintlig forskning. Dessa ska 

sedan kunna utgöra en grund för fortsatta studier (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 

Databaser som har använts är Cinahl, PubMed och Nordic Journal of Nursing Research. 

Cinahl och Nordic Journal of Nursing Research är båda databaser som inriktar sig på 

omvårdnadsvetenskap. PubMed inriktar sig främst på medicinsk vetenskap (Polit & Beck 

2012).  

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

De sökord som användes är mrsa, attitudes, nurse, knowledge, prevention, development, 

perceptions, infection control, risk factors och practice i olika kombinationer. Sökordet som 

användes till den bredare sökningen var “mrsa”, i Cinahl som fritextssökning och i PubMed 

som MeSH-term. Sökorden selekterades utifrån vad som kunde förväntas svara på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar.  

 Sökningen av artiklarna började brett med mrsa för att få en överblick av vad som 

fanns om ämnet. Sedan begränsades och specificerades sökningen genom att kombinera de 

angivna sökorden med den booleska termen AND för att hitta relevanta artiklar som svarade 

på den föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställning. Alla sökkombinationer söktes i 

samtliga tre databaser för att undersöka utfall, dubbletter eller för att hitta ytterligare artiklar. 

I den presenterade tabellen (Tabell 1) visas endast de sökkombinationer som genererade i 

använda artiklar till föreliggande litteraturstudie. Se Tabell 1 för resultatet av sökningarna. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

Datum för 

sökningen 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar (exklusive 

dubbletter) 

2015-10-03 PubMed mrsa 4114 
 

  

nursing AND perceptions AND infection 

control  

20 1 

2015-10-03 Cinahl mrsa 1799 
 

  

mrsa AND development 93 2 

  

mrsa AND risk factors AND nursing 57 1 

  

mrsa AND nurses AND knowledge AND 

prevention 

12 1 

  

infection control AND knowledge AND 

attitude AND practice 

69 1 

  

infection control AND mrsa AND nursing 19 1 

2015-10-05 Nordic 

Journal 

of 

Nursing 

Research 

mrsa 1305 
 

  

mrsa AND nurses AND knowledge AND 

prevention 

205 2 

  

mrsa AND risk factors AND nursing 165 2 

 

Totalt 
  

11 
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I PubMed begränsades sökningarna till humans, abstract, free full text, peer rewied samt att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2015. I Cinahl begränsades sökningarna till 

linked full text, abstract, samt att de var publicerade mellan år 2005-2015. I Nordic Journal of 

Nursing Research begränsades sökningarna till januari 2005-september 2015. Begränsningar 

liknande de författarna valt i Cinahl och PubMed var inte tillgängliga som alternativ i Nordic 

Journal of Nursing Research. 

Exklusionskriterier för denna studie är systematiska litteraturstudier, artiklar som ej är 

kostnadsfria, artiklar som är äldre än tio år, artiklar på andra språk än svenska eller engelska 

och som inte svarar mot litteraturstudiens syfte och frågeställning samt artiklar som belyser 

patientperspektivet. Inklusionskriterier för denna studie var att de vetenskapliga artiklarna 

svarar mot arbetets syfte och frågeställningar, att de är kostnadsfria, ej äldre än 10 år, peer 

reviewed, att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, samt att både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats i föreliggande studie.  

Utfallet av den genomförda databassökningen resulterade i 640 artiklar. Båda 

författarna läste tillsammans igenom samtliga titlar från artiklarna. Sedan fattades ett 

gemensamt beslut om vilka som skulle ingå i litteraturstudien. 316 titlar valdes bort, då de 

inte svarade på litteraturstudiens syfte/frågeställningar eller hade exklusionskriterier i titeln. 

324 artiklar återstod vars abstract lästes och utefter det uteslöts 276 artiklar på grund av att de 

inte svarade på litteraturstudiens syfte/frågeställningar. De kvarvarande 48 artiklarnas resultat 

lästes och granskades. 2 artiklar var inte i fri fulltext, 4 artiklar var dubbletter och 20 artiklar 

svarade inte på litteraturstudiens syfte/frågeställningar och exkluderades därför. Slutligen 

återstod 11 artiklar som inkluderades i litteraturstudien. För beskrivning av urvalsprocessen, 

se flödesschema, figur 1. 
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Figur 1. 

Flödesschema som visar urvalsprocessen av artiklar. 
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2.4 Dataanalys 

Till studien har 11 vetenskapliga artiklar använts, både med kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Båda författarna har läst samtliga artiklar ämnade för denna litteraturstudie. Författarna 

träffades sedan för att tillsammans bearbeta artiklarnas innehåll och diskutera det funna 

resultatet. De valda artiklarna strukturerades upp i tabeller för att få en bra översikt av 

innehållet i artiklarna och om dessa svarade på studiens syfte och frågeställningar. I Tabell 2 

finns en översikt av de valda artiklarnas design, undersökningsgrupp, urvalsmetod, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. I Tabell 3 visas en översikt av de valda 

artiklarnas syfte och resultat. Resultatdelen i de 11 artiklarna granskades systematiskt och 

delades upp i korta stycken. Texten färgkodades in i grupper och jämfördes med varandra för 

att hitta likheter och skillnader ur resultaten. Efter en noggrann bearbetning och 

sammanställning av all data så identifierades två huvudkategorier; Kunskap och Följsamhet 

samt tre respektive fyra underrubriker i vardera huvudkategori (Polit & Beck 2012).  

 För att besvara den metodologiska frågeställningen granskades de valda artiklarnas 

metodavsnitt av författarna. Metodavsnitten granskades utifrån vilken urvalsmetod som 

använts genom att författarna läste, analyserade och slutligen sammanställde artiklarna. 

Resultatet av detta presenteras i Tabell 2 under kolumnen Urvalsmetod. 

 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har i enlighet med Polit och Beck (2012) tolkat 

och presenterat resultatet så objektivt som möjligt utan att blanda in sina egna åsikter, 

fördomar och slutsatser. När en litteraturstudie ska göras är det viktigt att ta hänsyn till olika 

etiska överväganden, men eftersom att denna studie är en litteraturstudie behövdes ingen 

etisk granskning. Författarna har dock granskat de inkluderade artiklarna utifrån etiska 

aspekter och av de totalt 11 artiklarna som författarna valde att inkludera var det nio artiklar 

där det fanns ett etiskt ställningstagande. Fyra av artiklarna har inte behövt något etiskt 

godkännande då de inte är av den karaktären att det var nödvändigt. Detta på grund av att 

samtliga av de vetenskapliga databaser som författarna har använt sig av har krav på att de 

artiklar de publicerar måste ha gått igenom en etisk granskning. De artiklarna utan etiskt 

godkännande granskades, enligt Polit och Beck (2012) extra noga för att utvärdera den etiska 

trovärdigheten. Författarna tittade speciellt efter om deltagarna hade givit sitt godkännande, 

om eventuella frågeformulär var av den karaktären att de var väldigt personliga, eller om 
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deltagarna var en utsatt grupp. Författarna till denna litteraturstudie har inte manipulerat eller 

fabricerat data, processer eller verktyg som påverkar resultatet. Plagiering har uteslutits 

genom löpande och noggrann referenshantering (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet är en sammanställning av 11 vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande text 

samt i tabellform, se tabell 3. De två huvudrubrikerna är “Kunskap” och “Följsamhet”. 

Huvudrubriken Kunskap delades in i underrubrikerna “Kunskap om smittspridning och 

smittvägar, “Skillnader i kunskapsnivå” samt “Utbildning”. Huvudrubriken Följsamhet 

delades in i underrubrikerna “Följsamhet till basala hygienrutiner och riktlinjer”, 

“Erfarenhet och utbildning påverkar”, “Sjuksköterskans attityder gentemot patienter” samt 

“Försvårade omständigheter ur hygienaspekt”. 

Resultatet av den metodologiska frågeställningen presenteras i löpande text samt i tabell 2. 

 

3.1 Kunskap 

3.1.1 Kunskap om smittspridning och smittvägar 

Sjuksköterskors kunskaper om MRSA varierade mellan flertalet studier (Paudyal, Simkhada 

& Bruce 2008; Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen 2014b; Easton, Sarma, Williams, 

Marwick, Phillips & Nathwani 2006; Lindberg, Lindberg, Skytt, Högman, & Carlsson 2011; 

Pedro, Sousa-Uva & Pina 2014; Lugg & Ahmed 2007).    

 Tre studier visade att sjuksköterskors generella kunskapsnivå om MRSA var hög och 

att sjuksköterskor hade en positiv inställning till att arbeta preventivt för att förhindra vidare 

smittspridning (Paudyal et al. 2008; Seibert et al. 2014b; Easton et al. 2006). Den mest 

framträdande vetskapen som de flesta sjuksköterskor kände till var att MRSA smittas via 

direkt och indirekt kontaktsmitta, och att den viktigaste faktorn för att förhindra 

smittspridning var att efterfölja basala hygienrutiner (Pedro et al. 2014; Seibert et al. 2014b; 

Lugg & Ahmed, 2007). Vidare beskrev Seibert et al. (2014b) i sin studie att sjuksköterskorna 

hade kunskap om att personer som är bärare av MRSA men inte har symtom ändå kan smitta 

och att smittan finns överallt i samhället. Däremot hade mindre än hälften av 

sjuksköterskorna kunskap om att MRSA kan överleva i flera dagar på ytor som bänkar, bord, 

tvålkoppar etc. och att handdesinfektion är det mest effektiva sättet att eliminera MRSA 

(Seibert et al. 2014b). Kunskaper om hur smittspridning sker och vilka riskfaktorer det 
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innebar att arbeta med patienter med MRSA var också otillräckliga i flertalet studier 

(Lindberg et al. 2011; Paudyal et al. 2008; Pedro et al.2014).    

 Easton et al. (2007) tar i sin studie upp hur mycket kunskap om MRSA det fanns hos 

sjuksköterskor i akutsjukvården. Majoriteten av sjuksköterskorna identifierade Stafylokock 

aureus som en gram positiv organism. De kunde också identifiera att kateterisering är en 

riskfaktor för att få en MRSA infektion. (Easton et al. 2007). Detta styrks av att de flesta 

sjuksköterskorna i Lugg och Ahmed (2007) studie visste vad kolonisering av MRSA innebar 

(Lugg & Ahmed 2007). Däremot så kunde sjuttio procent av sjuksköterskorna i Easton et al. 

(2007) studie inte identifiera de lokala riktlinjerna för infektionsprevention angående MRSA 

och få av dem kunde ange alla fyra riskfaktorer för MRSA kolonisation och infektion. De 

saknade också tillfredsställande kunskaper om att det kan smittas genom frekvent användning 

av antibiotika då knappt hälften av sjuksköterskorna identifierade att den lämpliga durationen 

för behandling med antibiotika mot MRSA var 14 dagar. Majoriteten av sjuksköterskorna 

kunde inte heller ange att de två mest vanliga ställena att få en MRSA infektion var via blod 

och sår/hud (Easton et al. 2007). 

 

3.1.2 Skillnader i kunskapsnivå 

Resultatet av Lugg och Ahmeds (2007) studie visade på att det fanns en generellt högre 

kunskapsnivå om MRSA bland sjuksköterskor som jobbade med vuxna jämfört med 

sjuksköterskor som jobbade med barn när dessa två grupper undersöktes. Det framkom en 

viss skillnad mellan grupperna vad gällde kunskaper om spridningen av MRSA, betydelsen 

av kolonisering och kliniska tecken på MRSA. Skillnaden berodde delvis på om 

sjuksköterskorna hade fått utbildning i infektionsprevention eller inte. Totalt hade nära två 

tredjedelar av sjuksköterskorna fått en sådan utbildning och de visade sig ha mer kunskaper 

än dem som inte hade genomfört utbildning. Det fanns ingen större skillnad i kunskap om 

MRSA bland sjuksköterskorna i de olika grupperna vad gällde deras ålder eller tidigare 

anställning, oavsett yrkesinriktning (Lugg & Ahmed 2007). Däremot visade studier från 

Slyne et al. (2012) och Lindberg et al. (2011) att skillnader i kunskap berodde på om 

sjuksköterskan var äldre, hade längre arbetslivserfarenhet samt en positiv inställning till sitt 

eget omvårdnadsansvar, vilket då genererade i bättre kunskaper (Slyne et al. 2012; Lindberg 

et al. 2011). 
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3.1.3 Utbildning 

Flertalet studier visade att de flesta sjuksköterskor inte hade genomgått en formell utbildning 

specifikt om MRSA, dess kolonisering och om det förebyggande arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde trots detta att de hade tillräckliga kunskaper om MRSA (Seibert Speroni, Oh, 

DeVoe, & Jacobsen 2014a; Wolf, Lewis, Cochran & Richards 2008; Trigg, Timmons & 

Pynegar 2008), men att kunskaperna behövde föras vidare och att det behövdes mer 

fortlöpande utbildning för att kunna tillhandahålla detta (Trigg et al. 2008). 

 Återkommande i flera studier var att sjuksköterskor ansåg att arbetsmiljön var en 

faktor av betydande roll för kunskapen avseende MRSA. Ett gott samarbete och en god 

kommunikation med sina kollegor bidrog till trygghet och säkerhet hos sjuksköterskan. 

Vilket gjorde det lättare att föra vidare den egna kunskapen och utbilda kollegorna om hur 

arbetet runt MRSA ska se ut, både gällande prevention samt i det patientnära arbetet (Seibert 

et al. 2014a; Wolf et al. 2008).        

 Wolf et al. (2008) studie identifierade vad sjuksköterskor på ett vårdboende i USA 

ansåg vara till fördel respektive nackdel i det förebyggande arbetet mot MRSA när det gällde 

typ av utbildning. Sjuksköterskorna tillfrågades om deras nuvarande källor till information 

och utbildning angående detta och hur de föredrog att få den informationen. Den vanligaste 

vägen till utbildning om MRSA skedde via ett datorbaserat utbildningsprogram, följt av 

internutbildningar och sedan internetsökningar. När sjuksköterskorna tillfrågades på vilket 

sätt de föredrog att tillgodoses utbildning ansåg de att internutbildning var den mest 

tillförlitliga vägen att gå, tätt följt av utbildning från infektionssjuksköterskor. Den minst 

föredragna källan till utbildning var via ryktesvägen, ord till ord. Den tolkades som opålitlig 

och ej användbar av sjuksköterskorna (Wolf et al. 2008). 

 

3.2 Följsamhet 

3.2.1 Följsamhet till basala hygienrutiner och riktlinjer 

Sjuksköterskor ansåg att MRSA är ett allvarligt nationellt problem och att smittspridningen 

skulle kunna förhindras med hjälp av ett väl genomfört arbete med preventiva åtgärder 

(Seibert et al. 2014b; Trigg et al. 2008). Generellt så tyckte sjuksköterskorna att det ingick i 

deras dagliga rutiner att utföra basala hygienrutiner och att det inte var ett problem att följa 

dem (Seibert et al. 2014a; Trigg et al. 2008; Wolf et al. 2008).    

 I Slyne et al. (2012) studie tillfrågades sjuksköterskor från två olika sjukhus i England 
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om hur de uppfattade sina egna kunskaper om följsamhet till handhygien och användandet av 

skyddsutrustning. Sjuksköterskorna hade stort självförtroende angående båda delarna och gav 

sig själva höga poäng. När resultatet av dessa frågor sammanställdes visade det sig att de 

hade mer bristande kunskap än vad de själva trodde. De flesta sjuksköterskor genomförde 

momenten av basala hygienrutiner rent praktiskt på ett korrekt sätt. Det innebar att 

sjuksköterskorna visste hur de skulle göra men inte varför (Slyne et al. 2012). 

 Det sågs ett starkt samband med de som hade positiv inställning till att använda 

skyddsutrustning och de som utförde basala hygienrutiner före patientkontakt. Drygt hälften 

av sjuksköterskorna i Pedro et al. (2014) studie uppgav att de alltid utförde basala 

hygienrutiner och använde sig av skyddsutrustning i kontakt med patienter som var bärare av 

MRSA (Pedro et al. 2014). Vidare studie av Paudyal et al. (2008) visade bristande följsamhet 

till att använda skyddskläder när det fanns risk för exponering av blod eller andra 

kroppsvätskor (Paudyal et al. 2008).      

 Sjuksköterskor ansåg att kunskapsbrist försvårade följsamheten till basala 

hygienrutiner (Randle & Bellamy, 2011). Detta styrks av Wolf et al. (2008) studie där 

utbildning av infektionssjuksköterskan var den mest betydande faktorn angående följsamhet 

till basala hygienrutiner. Detta följdes åt av tillgängligheten på förbrukningsmaterial som 

också ansågs vara av vikt för att ha möjlighet att följa kraven på basala hygienrutiner (Wolf et 

al. 2008).           

 I Trigg et al. (2008) studie upplevde 70 % av sjuksköterskorna att följsamheten 

gällande riktlinjer för infektionsprevention om MRSA var uppnådd på deras arbetsplats 

(Trigg et al. 2008). Detta styrks av Randle och Bellamy (2011) studie om hur uppföljning och 

utvärdering av MRSA hanterades. Den visade på att sjuksköterskorna hade goda kunskaper 

om vilka riktlinjer de skulle följa när patienterna var inlagda på sjukhuset. De tyckte att de 

var väl utarbetade och formade utefter patientens behov och vad som generellt förväntas av 

dem. Det fanns däremot ingen information om hur patienterna skulle screenas eller följas upp 

efter utskrivning, förutom på ett av de sex studerade sjukhusen. Sjuksköterskorna hade heller 

ingen tillgång till labprover och labsvar, vilket försvårade deras arbete (Randle & Bellamy 

2011). 

 

3.2.2 Erfarenhet och utbildning påverkar 

Sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet och sjuksköterskor som arbetade på 
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intensivvårdsavdelning hade bättre följsamhet till basala hygienrutiner jämfört med de 

sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet och som arbetade på en medicinsk avdelning 

(Slyne et al. 2012; Pedro et al. 2014). De sjuksköterskorna med längre arbetslivserfarenhet 

hade generellt bättre följsamhet i det praktiska arbetet gällande användandet av skyddskläder 

och hantering av förbrukningsutrustning, såsom sängkläder, sprutor mm. än dem med kortare 

arbetslivserfarenhet (Slyne et al. 2012). Vidare så utförde infektionssjuksköterskor daglig 

desinfektion av patienternas salar mer än de sjuksköterskor som jobbade på en medicinsk 

avdelning (Pedro et al. 2014). 

 

3.2.3 Sjuksköterskans attityder gentemot patienter 

Sjuksköterskorna ansåg att patienternas beteende var ett problem i det förebyggande arbetet 

av att kontrollera spridningen av MRSA och andra multiresistenta bakterier. Bristande 

handhygien hos patienterna, att de delar matsal och patienter med inkontinensproblem visade 

sig vara de vanligaste orsakerna till smittspridning orsakat av patienter. De patienter som var 

så pass pigga att de klarade av att vara uppegående på avdelningarna, uppgav 

sjuksköterskorna, var en risk för att inte kunna kontrollera smittspridning (Wolf et al. 2008; 

Seibert et al. 2014b). 

            De flesta sjuksköterskorna kände ett ansvarstagande gentemot patienterna i det 

förebyggande arbetet mot MRSA. Detta på ett positivt sätt, att de kunde bidra med kunskap 

och erfarenheter om MRSA och dela det med patienterna (Seibert et al. 2014a; Wolf et al. 

2008). Sjuksköterskorna belyste hur viktigt det är att utbilda patienter såväl som deras 

anhöriga om MRSA och hur de kan bli delaktiga på ett sätt som förhindrar smittspridning. 

Detta förutsatt att sjuksköterskorna hade fått tillräcklig utbildning i ämnet för att kunna 

informera närstående och anhöriga till patienter på ett adekvat sätt (Seibert et al. 2014b; 

Seibert et al. 2014a).   

 

3.2.4 Försvårade omständigheter ur hygienaspekt 

I Seibert et al. (2014b) studie angav sjuksköterskorna kommunikation som den största 

barriären till att följa basala hygienrutiner. Framför allt saknades en god dialog mellan 

sjuksköterskorna om vilka patienter som hade MRSA och vilka som inte hade det (Seibert et 

al. 2014b). Detta styrks av Wolf et al. (2008) studie som också kom fram till att brist på 
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kommunikation var en aspekt som påverkade det förebyggande arbetet av MRSA negativt. 

Detta gällde framför allt kommunikationen mellan olika vårdinrättningar då viktig 

information kunde utebli om patienterna är bärare av MRSA (Wolf et al. 2008). 

 Hälften av sjuksköterskorna medgav att de inte alltid följde riktlinjerna gällande 

basala hygienrutiner på ett korrekt sätt när en patient har MRSA. Detta när det var stressigt på 

arbetsplatsen och tiden blev ett hinder (Seibert et al. 2014a, 2014b). Sjuksköterskorna i 

Seibert et al. (2014a) studie upplevde också att det var svårt att få tiden att räcka till, särskilt 

när patienterna behövde screenas och intervjuas för MRSA. Andra försvårade omständigheter 

till att följa basala hygienrutiner berodde på att det saknades resurser, att personalen var 

underbemannad eller att arbetsdagen var dåligt planerad (Seibert et al. 2014a). 

 Vidare aspekter som kunde försvåra det förebyggande arbetet av smittspridning för 

sjuksköterskorna var om handdesinfektion och förbrukningsmaterial som t ex handskar, 

förkläden och sängkläder inte fanns lätt tillgängligt för sjuksköterskorna (Wolf et al. 2008; 

Seibert et al 2014b).       

 Sjuksköterskorna upplevde en viss rädsla för att bli smittade med MRSA och ansåg 

att patienter som var smittade med MRSA bör ligga på en specialiserad vårdavdelning 

(Paudyal et al. 2008). Omkring hälften av sjuksköterskorna i Seibert et al. (2014b) studie var 

oroliga över att få med sig MRSA hem från arbetet och därmed smitta någon anhörig samt att 

de ansåg att underbemanning ökade spridningen av MRSA (Seibert et al. 2014b). De flesta av 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade en större risk att få MRSA än de själva (Wolf 

et al. 2008). 

 

3.3 Artiklarnas urvalsmetod 

Föreliggande studie baserades på totalt 11 artiklar varav sex kvantitativa artiklar, två 

kvalitativa artiklar samt tre artiklar med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Dessa artiklar har granskats utifrån vilken urvalsmetod som har använts, vilket presenteras i 

Tabell 2 under kolumnen Urvalsmetod.      

 Av de 11 inkluderade artiklarna så var det sex artiklar som angivit vilken urvalsmetod 

som använts för deras studie där en artikel använt sig av bekvämlighetsurval (Easton et al. 

2007). Två artiklar hade använt sig av stratifierat slumpmässigt urval (Slyne et al. 2012; 

Trigg et al. 2008). En artikel hade använt sig av kvoturval (Lindberg et al. 2011) och två 

artiklar använde sig av ändamålsenligt urval (Seibert et al. 2014a; Randle et al. 2011). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande studie visade att sjuksköterskans kunskaper om MRSA visade 

stora variationer och sågs som ett stort internationellt problem. Kunskaperna om MRSA 

förbättrades genom längre arbetslivserfarenhet, sjuksköterskornas ålder och om de fått någon 

utbildning i ämnet. Sjuksköterskorna var medvetna om att MRSA smittar via direkt och 

indirekt kontaktsmitta och att basala hygienrutiner förhindrar smittspridning. Utbildning och 

tillgängligheten på förbrukningsmaterial ansågs ha en positiv inverkan på sjuksköterskans 

följsamhet till basala hygienrutiner. Aspekter som negativt påverkade sjuksköterskorna i det 

förebyggande arbetet av smittspridning var stress och brist på kommunikation mellan 

vårdpersonalen och olika vårdinrättningar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kunskaper 

Florence Nightingale utbildade sjuksköterskestudenter och förde på så vis sin kunskap vidare. 

Hon menade att traditionella tentamina inte var tillräckliga utan formade en egen 

utbildningsplan där studenterna arbetade mycket med fallstudier i stället, för att på så sätt 

skapa en högre utbildningsnivå (Alligood & Marriner-Tomey 2009). Flera studiers resultat 

visade på en stor varierad kunskapsnivå om MRSA hos sjuksköterskor (Paudyal et al. 2008; 

Seibert et al. 2014b; Easton et al. 2006; Lindberg et al. 2011; Pedro et al. 2014; Lugg & 

Ahmed 2007). Den mest framträdande kunskapen bland sjuksköterskorna var att MRSA 

smittar via direkt och indirekt kontaktsmitta och att det bästa sättet att förhindra 

smittspridning är att följa basala hygienrutiner (Pedro et al. 2014; Seibert et al. 2014b; Lugg 

& Ahmed 2007). Dessa fynd motsägs dock i studier som visade att kunskaper om hur MRSA 

smittar var otillräckliga (Lindberg et al. 2011; Paudyal et al. 2008).    

 Samband kan ses i att arbetslivserfarenhet, utbildning och hög ålder genererar i bättre 

kunskap (Slyne et al. 2012; Lindberg et al. 2011), men enligt författarna till föreliggande 

studie var det svårt att få en klar bild av hur kunskapsnivån faktiskt ser ut hos sjuksköterskor.

 Florence Nightingale ansåg att det enda sättet att utöva en yrkesprofession korrekt, 

var att ha en formell utbildning (Alligood & Marriner-Tomey 2009). Detta var något flertal 

sjuksköterskor saknade och trots detta ansåg de sig ha tillräckliga kunskaper om MRSA 

(Seibert et al. 2014a; Wolf et al. 2008; Trigg et al. 2008). Studierna som presenterade detta 
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visade på relativt otillräcklig kunskap enligt författarna till föreliggande studie, då endast 

drygt hälften av sjuksköterskorna hade korrekta svar angående MRSA. Vilket då i sin tur 

understryker hur viktigt det är med adekvat utbildning som också flera studier menar är vad 

som krävs för att kunna arbeta på ett bättre sätt i det förebyggande arbetet (Trigg et al. 

2008;Wolf et al. 2008). Fortlöpande utbildning om basala hygienrutiner ökade 

sjuksköterskornas följsamhet som medförde att prevalensen för att bli smittad med MRSA 

minskade vilket tydliggörs i ytterligare studier (Sopirala, Yahle-Dunbar, Smyer, Wellungton, 

Dickman, Zikiri, Martin, Kulich, Taylor, Mekhjian, Nash, Mansfield, Pancholi, Howard, 

Chase, Brown, Kipp, Lefeld, Myers, Pan & Mangino, 2014; Song, Stockwell, Floyd, Short & 

Singh, 2013).         

 Sjuksköterskor menade att en bra arbetsmiljö och god kommunikation främjade det 

förebyggande arbetet mot MRSA då det skapade en självsäkerhet och de blev mer bekväma i 

sin arbetsroll (Seibert et al. 2014a; Wolf et al. 2008). Nightingale beskrev tydligt i sin teori att 

miljön har en betydande roll för god omvårdnad då hon menade att sjuksköterskan har ett 

ansvar att se till att det är rent och snyggt runt patienten för att kunna ge en god omvårdnad 

(Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

 

4.2.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

De flesta sjuksköterskorna som kände till MRSA och ansåg det som ett stort problem, hade 

också kunskap om att basala hygienrutiner var det mest effektiva sättet att eliminera MRSA 

(Seibert et al. 2014b; Trigg et al. 2008). Många av dem ansåg också att basala hygienrutiner 

ingick i deras dagliga arbete och att det inte var ett problem att följa dem (Seibert et al. 

2014a; Trigg et al. 2008; Wolf et al. 2008).      

 Även om den föreliggande studiens resultat visade på god kunskap, så visade än fler 

på sämre, medioker eller ingen kunskap alls om MRSA. Resultaten av enkätundersökningar 

och intervjuer gick brett isär, både vad gäller kunskapsnivå och synen på sitt eget 

förhållningssätt i arbetet hos sjuksköterskorna. Detta gällde både när artiklarna sinsemellan 

jämfördes av föreliggande studiens författare, men också emellan artiklarnas egna deltagare.

 En annan utmärkande studie som författarna till föreliggande studie ansåg vara av stor 

betydelse för professionen var att i Slyne et al. (2012) studie tyckte sjuksköterskorna att de 

hade goda kunskaper om MRSA och god följsamhet till basala hygienrutiner. Det visade sig 

att de inte alls var så kunniga om MRSA som de trodde, men att de basala hygienrutinerna 
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däremot följdes väl (Slyne et al. 2012).      

 Det mest fundamentala sjuksköterskan ska ha kännedom om i sitt arbete är 

grundläggande kunskaper om sjukdomar och sjukdomsliknande tillstånd vad gäller diagnos, 

behandling och preventivt arbete. Sjuksköterskan har också ansvar över den egna 

utvecklingen, att kunskaper och färdigheter hålls uppdaterad, då medicin och 

omvårdnadsvetenskap går framåt, och nya rön ständigt presenteras (Socialstyrelsen 2005). 

Florence Nightingale ansåg att sjuksköterskans utbildning var oerhört viktig för en god och 

säker patientvård. Hon menade också att sjuksköterskan skulle ha en god 

observationsförmåga och tillsammans med sunt förnuft kunde sjukdom förebyggas (Alligood 

& Marriner-Tomey 2009). Sunt förnuft innebär att ha förståelse för vad allmänheten anser 

och intuitivt förstå vad som är rätt eller fel. Trots att det inte går att direkt vila en 

vetenskaplig grund till sunt förnuft och att Nightingales teorier ibland kan uppfattas som 

omoderna, anser författarna till föreliggande studie att det är en egenskap som är viktig för 

sjuksköterskan. Detta är enligt författarna till föreliggande studie något som sjuksköterskorna 

i Slyne et al. (2012) studie visade. De hade bristande allmänkunskaper om MRSA, trots detta 

var följsamheten till basala hygienrutiner god. Det tolkades som att sjuksköterskorna 

handlade efter vad de trodde och kände var rätt, trots att de inte visste exakt varför (Slyne et 

al. 2012). Det betyder att om sjuksköterskor har ett gott sunt förnuft så är behovet av 

djupgående kunskaper inte lika stort enligt författarna till föreliggande studie. 

            Sjuksköterskan har ett ansvar att värna om miljön på sin arbetsplats. både för 

patienten och sig själv, och det innebär att det ska vara rent, att det estetiska värdet 

respekteras och att ett aktivt arbete pågår för hur det skulle kunna förbättras (Socialstyrelsen 

2005). En sund miljö är enligt Florence Nightingale en central och betydande del i patientens 

tillfrisknande och för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad (Alligood & 

Marriner-Tomey 2009). 

             Sjuksköterskor upplevde ofta att en dålig arbetsmiljö bidrog till en försämrad 

omvårdnad av patienter. Wolf et al. (2008) beskriver att tillgång och tillgänglighet på 

förbrukningsmaterial var ett arbetsmiljöproblem som försvårade för sjuksköterskorna att 

utföra basala hygienrutiner (Wolf et al. 2008). Vissa sjuksköterskor struntade i att utföra 

basala hygienrutiner på grund av en stressig arbetsplats. De kände att det inte fanns tid, 

tillräckligt med resurser eller dåligt planerad arbetsdag, men att det skulle förbättras om det 

fanns mer tid och resurser (Seibert et al. 2014a; 2014b). Detta styrks av Conrad, Kaier, Frank 

och Dettenkofer (2010) studie där det framkom att överbeläggningar på vårdavdelningar ökar 

risken att bli smittad av MRSA, trots god följsamhet till basala hygienrutiner (Conrad et al. 
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2010). Andra sjuksköterskor menade att det gick att rättfärdiga att de ignorerade att 

desinficera händerna innan de gick in till en patient med att de “bara skulle in och hämta en 

sak på rummet, och sedan gå ut igen” (Seibert et al. 2014a). Författarna till föreliggande 

studie vill med detta belysa att arbetsmiljön är en viktig del då det kan påverka omvårdnaden 

av patienter negativt.          

 I en trygg och stabil arbetsmiljö minskar riskerna för misstag och negligerande 

attityder. Nightingale menade att sjuksköterskan har ett socialt samt ett arbetsmiljöansvar för 

att främja god hälsa och förebygga sjukdom (Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

Sjuksköterskan ska enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” ha 

förmågan att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön och aktivt förebygga dessa 

(Socialstyrelsen 2005). Nightingales kanske mest välkända miljöaspekt var att hon insåg 

vikten av att hålla händerna rena och hålla rent runt patienten. Enligt Nightingale skulle 

sjuksköterskan tvätta händerna flera gånger dagligen för att förhindra smittspridning, 

arbetskläderna skulle bytas dagligen och det skulle finnas tillgång till rent vatten (Alligood & 

Marriner-Tomey 2009). Detta är arbetsmiljöaspekter som fortfarande är aktuella och som 

sjuksköterskan är ansvarig att följa. Riktlinjer för att utföra basala hygienrutiner ska 

sjuksköterskan enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ha kunskap om och praktiskt utföra i 

det patientnära arbetet (Socialstyrelsen 2007). Basala hygienrutiner är det mest effektiva 

sättet för att förhindra smittspridning, vilket också genomsyrar hela 

sjuksköterskeutbildningen. Därför anser författarna till föreliggande studie att det ska vara en 

rutinmässig arbetsuppgift, som utförs på ett korrekt sätt, och i de samband situationen kräver 

det.          

 Socialstyrelsen beskriver vad som förväntas av sjuksköterskan. Vilket bland annat 

innebär att ha kunskaper om sjukdomar och dess behandling, kunna följa hela 

omvårdnadsprocessen, ha kontakt med andra instanser och anhöriga, ha ett gott bemötande 

samt ha ett omvårdnadsansvar för patienter. Det krävs en helhetssyn på människan och ett 

etiskt tänkande som ska vara genomgående i sjuksköterskans yrkesroll (ICN 2014; 

Socialstyrelsen 2005). Författarna till föreliggande studie menar att dessa delar hör ihop och 

att samtliga delar krävs för att vara en bra sjuksköterska. 
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4.2.3 Artiklarnas urvalsmetod 

Enligt Polit och Beck (2012) bör en vetenskaplig artikel tydligt presentera sin urvalsmetod 

och därmed skapa en möjlighet för läsaren att göra en kritisk granskning av den. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie har kritiskt granskat artiklarnas urvalsmetoder utifrån angivna 

exklusions- och inklusionskriterier. Det bör även framgå hur deltagarna kommer att väljas ut 

och hur många de blir (Polit & Beck 2012).      

 Av de 11 inkluderade artiklarna var det sex artiklar som angivit vilken urvalsmetod 

som använts för deras studie. En artikel använde sig av bekvämlighetsurval (Easton et al. 

2007). Två artiklar hade använt sig av stratifierat slumpmässigt urval (Slyne et al. 2012; 

Trigg et al. 2008). En artikel hade använt sig av kvoturval (Lindberg et al. 2011). Två artiklar 

använde sig av ändamålsenligt urval (Seibert et al. 2014a; Randle et al. 2011). De fem artiklar 

som inte presenterat någon urvalsmetod brister då i kvalitet och tillförlitlighet, anser 

författarna till föreliggande studie.       

 Två av artiklarna (Slyne et al. 2012; Trigg et al. 2008) använde sig av ett stratifierat 

slumpmässigt urval där deltagarna delas in i två eller flera strata, grupper. Därefter sker ett 

slumpmässigt obundet urval från varje grupp. Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med ett 

stratifierat urval att öka representationen. En svårighet med ett stratifierat urval är att 

egenskaperna måste kännas till i förväg och kanske inte är fritt urskiljbara. I Slyne et al. 

(2012) delades grupperna in i två mindre strata, de sjuksköterskor med mindre erfarenhet och 

de med mer erfarenhet och i Trigg et al. (2008) studie var det fem strata som presenterade 

olika sjukvårdspersonal.         

 I Lindberg et al (2011) studie användes ett kvoturval där forskarna identifierar olika 

strata, från populationen, sen beslutas det hur många deltagare som behövs från varje strata. 

Genom information om de olika gruppernas karaktärer kan sedan författarna till föreliggande 

studie försäkra sig om att olika personer är representerade i urvalet (Polit & Beck 2012). I ett 

kvoturval valdes deltagarna ut enligt ett bekvämlighetsurval för att forskarna på förhand då 

kan påverka hur många deltagare det ska vara i varje grupp. I Lindberg et al. (2011) innebar 

det att hematologsjuksköterskor från 19 olika hematologavdelningar i hela Sverige blev 

tillfrågade att delta i studien, där stratan då blev de olika avdelningarna. Alla de tillfrågade 

sjuksköterskorna som svarade att de var intresserade ingick i studien.   

 Två kvalitativa artiklar (Seibert et al. 2014a; Randle et al. 2011) använde sig av 

ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck (2012) kan innebära att forskarna väljer ut 

deltagare utefter vad som gynnar studiens syfte bäst. I Seibert et al. (2014a) studie hade 

deltagarna frivilligt angett sitt intresse att delta och författarna har inte påverkat vilka som får 
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delta och inte. Syftet med en sådan studie är inte att generalisera utan att lyfta fram ny fakta i 

resultatet och få fram innehållsrik information av deltagarna. Författarna till föreliggande 

studie anser att en fördel med denna urvalsmetod är att deltagarna i en sådan studie är 

speciellt utvalda av en anledning, exempelvis så kan de vara specialister inom ett område, en 

specifik åldersgrupp eller kön och därmed blir också resultatet av studien mer korrekt. Det 

som är viktigt i en sådan studie är att de som utför studien är väl insatt i hur de ska gå till 

väga och göra en noggrann analys av resultatet för att undvika missförstånd.  

 En kvantitativ artikel av Easton et al. (2007) använde sig av bekvämlighetsurval där 

forskarna valde ut deltagare som var tillgängliga under en studiedag och som hade genomfört 

en enkätundersökning. Enligt Polit och Beck (2012) ökar denna urvalsmetod risken för bias 

där en grupp kan bli överrepresentativ respektive underrepresentativ (Polit & Beck 2012), 

något som författarna till föreliggande studie kan hålla med om. Fördelen med Easton et al. 

(2014) studie var då att forskarna utan vidare ansträngning hade ett stort antal deltagare 

tillgängliga, vilket ökar validiteten. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med en deskriptiv design som undersökte 

sjuksköterskors kunskaper och förhållningssätt om MRSA. En deskriptiv design användes då 

större mängder data ska sammanfattas till ett kortare resultat, utan att blanda in egna 

tolkningar. Därför ansågs denna design lämplig av författarna då 11 vetenskapliga artiklar 

användes till föreliggande studie.      

 Databaserna PubMed, Cinahl och Nordic Journal of Nursing Research användes för 

att ge ett så stort urval som möjligt, än om endast en databas skulle använts. Sökord som 

användes var sådana som ansågs relevanta mot studiens syfte och frågeställningar och alla 

sökkombinationer användes i samtliga databaser. På så vis kunde författarna till föreliggande 

studie notera att utfallen kunde se annorlunda ut, vilket också Polit och Beck (2012) lyfter 

fram att så kan ske (Polit & Beck 2012). Särskilt utmärkande var att PubMed vid flera 

tillfällen fick betydligt fler utfall än Cinahl och Nordic Journal of Nursing Research. I övrigt 

ansågs det som en tillgång att använda fler än en databas då det slutligen genererade i att 

författarna hittade artiklar i Cinahl som inte fanns i PubMed eller Nordic Journal of Nursing 

Research. Även i PubMed återfanns artiklar som användes till studien som inte fanns i Cinahl 

eller Nordic Journal of Nursing Research, trots att samma sökord och begränsningar 
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användes.          

 Den booleska termen AND användes i enlighet men Polit och Beck (2012) för att 

avgränsa sökningarna. Polit och Beck (2012) beskriver vidare att ytterligare begränsningar 

kan ge mer precisa sökresultat. Författarna till föreliggande studie valde därför att begränsa 

sökresultatet till att endast visa de sökträffar som inte var äldre än tio år och dem som fanns 

fritt tillgängliga (Polit & Beck 2012). 

            Författarna till föreliggande studie hade som första syfte att svara på vilka attityder 

sjuksköterskan upplevde till det förebyggande arbetet mot MRSA. Sökningen började med 

”mrsa” och “attitudes” i olika kombinationer för att svara på det syftet. Författarna till 

föreliggande studie hittade inte tillräckligt med artiklar som belyste detta ur sjuksköterskans 

perspektiv. Däremot påträffades artiklar som belyste kunskaper om MRSA och 

förhållningssätt till basala hygienrutiner så författarna ändrade då syftet till detta. Därför är 

sökordet attitudes kvar i sökmatrisen. Dessutom kan ordet “attitude” tolkas som bland annat 

“förhållningssätt” och därmed vara ett fortsatt relevant sökord för studien 

(Nationalencyklopedin 2014). 

             Slutligen resulterade sökningarna i flera artiklar som av författarna till föreliggande 

studie tolkades som relevanta till syfte och frågeställningar, varav flertalet var oanvändbara 

då de inte var tillgängliga gratis, trots att “free full text” användes som begränsning. 

Styrkor 

Författarna till föreliggande studie valde att inkludera studier med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats då båda dessa metoder ansågs svara på studiens syfte och frågeställningar 

vilket ses som en fördel. De kvantitativa artiklarna var mest förekommande och använde 

enkäter som datainsamlingsmetod för att ta reda på sjuksköterskors kunskaper avseende 

MRSA. Studierna var genomförda i flera olika länder vilket stärker validiteten för resultatet, 

något som författarna till denna studie anser vara till en fördel. Samtliga artiklar som 

inkluderades var publicerade inom de senaste tio åren vilket kan ses som en styrka då det 

innebär att aktuell forskning har använts för att presentera resultatet. Båda författarna har läst 

de inkluderade artiklarna noggrant och därmed är det två stycken som tolkat innehållet, vilket 

ses som en fördel av författarna. Det en av författarna förbisett till exempel, har den andra 

upptäckt. Det har också setts som en fördel att ha varit två i översättningen från engelska till 

svenska, då ingen av författarnas modersmål är engelska vilket minskar risken för 

feltolkningar. 
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Svagheter 

Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet är publicerade inom de senaste tio åren vilket 

kan resultera i att tidigare relevant forskning inom området inte inkluderats. En svaghet till 

denna studie kan vara att författarna har svenska som modersmål och samtliga granskade 

artiklar var skrivna på engelska. Detta kan innebära en risk för att feltolkningar har gjorts från 

författarnas sida och på så sätt påverkat kvaliteten på resultatet. Författarna har använt sig av 

11 vetenskapliga artiklar vilket kan ha begränsat denna studies validitet. Det innebär att 

resultatet inte har kunnat generaliseras i samma utsträckning som om det hade inkluderat fler 

artiklar. 

 

4.4 Kliniska implikationer i omvårdnaden 

Vårdrelaterade infektioner som MRSA är ett stort problem idag inom hälso- och sjukvården 

och det påverkar patientsäkerheten och kostnaderna i samhället negativt. Att förebygga 

smittspridning av VRI förhindrar patientens lidande samt utgör en tryggare och säker vård för 

såväl patienter som för sjuksköterskan. Föreliggande studie är därmed relevant för att lyfta 

fram de kunskaper och brister som finns hos sjuksköterskan om MRSA för att identifiera 

vilka insatser som är i behov av förbättring eller förändring.  Ett av sjuksköterskans 

grundläggande ansvar är att hålla sig uppdaterad med den senaste kunskapen i medicin och 

omvårdnadsvetenskap för att därmed kunna genomföra detta i klinisk praxis. Författarna 

önskar att denna studie kommer att öka medvetenheten om vilken betydelse utbildning och 

följsamhet till basala hygienrutiner har för att förhindra smittspridning. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie hade som mål att först undersöka sjuksköterskans attityder 

och kunskaper om MRSA men då det saknades studier som specifikt belyser sjuksköterskans 

kunskaper anser författarna att vidare forskning behövs inom området. Flertalet av studierna 

tog upp sjukvårdspersonalens kunskaper men eftersom det är sjuksköterskan som har 

omvårdnadsansvaret anser författarna att fokus bör ligga på dem i fortsatt forskning. I 

föreliggande studie framkom det att sjuksköterskornas kunskap om MRSA och följsamhet till 

basala hygienrutiner var så pass varierande att mer utbildning och forskning behövs för att 

kunna ge en god omvårdnad och förhindra smittspridning. Då sjuksköterskan har en så 
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betydande och central roll för omvårdnaden och för att förhindra smittspridning anser 

författarna att sjuksköterskan bör vara uppdaterad med aktuell kunskap baserad på 

vetenskaplig forskning. 

 

4.6 Slutsats 

Att utföra basala hygienrutiner ansåg sjuksköterskorna var den mest effektiva åtgärden för att 

förhindra smittspridning av MRSA. Stress, otillgänglighet på förbrukningsmaterial samt 

bristande kommunikation identifierades som riskfaktorer vilka påverkar det förebyggande 

arbetet negativt. Adekvat utbildning till sjuksköterskor om MRSA och hur det förebyggs 

ansågs vara fördelaktigt då det gav ökade kunskaper och större förståelse om MRSA. Detta 

leder till en mer positiv inställning hos sjuksköterskorna och ökar följsamheten till att följa 

riktlinjerna för basala hygienrutiner.   
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Tabell 2. Översikt av de valda artiklarnas design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, 

dataanalysmetod samt urvalsmetod. 

Författa

re, år, 

land 

Titel Design Undersöknin

gsgrupp 

Datainsamli

ngsmetod 

Dataanalys

metod 

Urvalsme

tod 

Easton, 

P. M., 

Sarma, 

A., 

Williams

, F. L. 

R., 

Marwick

, C. A., 

Phillips, 

G., & 

Nathwan

i, D., 

2007, 

England 

Infection 

control 

and 

manage

ment of 

MRSA: 

assessing 

the 

knowled

ge of 

staff in 

an acute 

hospital 

setting 

Beskrivan

de design 

med 

kvantitativ 

ansats. 

174 

deltagare, 

fördelat på 87 

läkare och 87 

sjukskötersko

r på 2 

akutavdelnin

gar i 

Skottland. 

Enkät med 

kunskapsfråg

or utvecklad 

av en 

expertgrupp 

på 

infektionssju

kdomar och 

enkätdesign. 

  

Samt två 

fokusgrupper

. 

Analyserat 

enkäterna 

med hjälp 

av ett 

dataprogra

m för 

statistik 

analys. 

Skillnader 

mellan 

grupper 

jämfördes 

med ett chi2 

test. 

Bekvämli

ghetsurval

.  

Lindberg

, M., 

Lindberg

, M., 

Skytt, 

B., 

Högman, 

M & 

Carlsson

, M., 

2011, 

Sverige 

Attitudes 

toward 

patients 

with 

multidru

g-

resistant 

bacteria: 

scale 

develop

ment an 

psychom

etric 

evaluatio

n 

Tvärsnittst

udie med 

kvantitativ 

ansats 

329 

sjukskötersko

r från 19 

hematologisk

a avdelningar 

i Sverige. 

Enkät med 

frågor om 

kunskap, 

beteende och 

känslomässig

t 

ställningstag

ande.  

Bartlett’s 

test & 

Kaiser-

Meyer-

Olkins, 

scree test 

och 

Cronbach 

Alpha 

Kvoturval

. 

Lugg, G. 

R., & 

Ahmed, 

H. A., 

2008, 

England 

Nurses' 

perceptio

ns of 

meticillin

-resistant 

Staphylo

coccus 

aureus: 

Tvärsnittss

tudie. 

Kombinera

d 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

ansats. 

95 deltagare, 

varav 45 

sjukskötersko

r som arbetar 

med vuxna 

patienter, och 

50 

Enkät 

utformat av 

författarna 

själva utefter 

Alvaran, 

Butz & 

Larson, 

1994. 

Mann-

Whitney U. 

Kruskal-

Wallis. 

Pearson’s 

korrelations

analys. 

Framgår 

ej. 



 
 

Impacts 

on 

practice 

barnsjuksköte

rskor. 

Paudyal, 

P., 

Simkhad

a, P., & 

Bruce, 

J., 2008, 

England  

Infection 

control 

knowled

ge, 

attitude, 

and 

practice 

among 

Nepalese 

health 

care 

workers 

 

Tvärsnittss

tudie. 

Kvantitativ 

ansats. 

324 deltagare 

varav 166 

sjukskötersko

r och 158 

läkare från 2 

statliga och 3 

privata 

sjukhus 

undersöktes 

under en 

tvåmånaders 

period i 

Katmandu, 

Nepal 

Enkät med 

demografiska 

frågor samt 

frågor om 

kunskaper, 

attityder och 

beteenden till 

infektionspre

vention. 

T-test. Framgår 

ej. 

Pedro, 

A. L., 

Sousa-

Uva, A., 

& Pina, 

E., 2014, 

Portugal 

Endemic 

methicilli

n-

resistant 

Staphylo

coccus 

aureus: 

Nurses' 

risk 

perceptio

ns and 

attitudes 

Tvärsnittst

udie med 

kombinera

d 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

ansats. 

139 

sjukskötersko

r från 10 

avdelningar 

från två 

sjukhus i 

Portugal. 

Anonym 

enkät med 

självkonstrue

rade frågor 

som 

sammanställ

des med en 

faktor- 

analys. Samt 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

utefter en 

intervjuguide

. 

Chi 2-test 

för 

kvalitativa 

variabler 

och Mann-

Whitney U-

test eller 

Wilcoxon 

test för 

kvantitativa 

variabler. 

Innehållsan

alys av 

intervjuerna 

enligt 

Bardin 

metoden. 

Framgår 

ej. 

 

Randle, 

J., & 

Bellamy, 

E., 2011, 

England  

Infection 

control 

nurses’ 

perceptio

ns of 

managin

g MRSA 

in the 

communi

ty 

Beskrivan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

6 

infektionssju

ksköterskor 

från olika 

geografiska 

områden, 

framgår ej 

vilka.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

utefter en 

intervjuguide 

via telefon 

Transkriptio

nerna lästes 

upprepade 

gånger. 

Sedan 

valdes 

rubriker och 

underrubrik

er ut. 

Innehålls- 

analys 

enligt Polit 

Ändamåls

enligt 

urval. 



 
 

& Beck 

(2001). 

Seibert, 

D. J., 

Speroni, 

K. G., 

Oh, K. 

M., 

DeVoe, 

M. C., & 

Jacobsen

, K. H., 

2014a, 

USA   

Preventin

g 

transmiss

ion of 

MRSA: 

A 

qualitive 

study of 

health 

care 

workers’ 

attitudes 

and 

suggestio

ns 

Beskrivan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

26 deltagare 

varav 16 

stycken var 

sjukskötersko

r. Övriga 

deltagare var 

underskötersk

or, 

vårdbiträden 

och en läkare. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

En 

innehålls- 

analys 

gjordes, 

kodades och 

kategorisera

des in i 

teman enligt 

Hsieh & 

Shannon, 

(2005) samt 

Polit & 

Beck, 

(2008).  

Ändamåls

enligt 

urval. 

Seibert, 

D. J., 

Speroni, 

K. G., 

Oh, K. 

M., 

DeVoe, 

M. C., & 

Jacobsen

, K. H., 

2014b, 

USA 

Knowled

ge, 

perceptio

ns, and 

practices 

of 

methicilli

n-

resistant 

Staphylo

coccus 

aureus 

transmiss

ion 

preventio

n among 

health 

care 

workers 

in acute-

care 

settings 

Tvärsnittst

udie med 

kvantitativ 

ansats 

samt 

observatio

nsstudiestu

die. 

276 

deltagare, 

varav 129 

sjukskötersko

r deltog i 

enkätundersö

kningen. 

Övriga 

deltagare var 

läkare, 

underskötersk

or, och 

vårdbiträden. 

I 

observationss

tudien deltog 

104 stycken, 

varav 70 var 

sjukskötersko

r. Övriga 

deltagare var 

läkare, 

underskötersk

or, och 

vårdbiträden. 

Enkät med 

frågor som 

tidigare 

använts i 

andra studier 

om MRSA. 

Samt en 

observationss

tudie. 

Cronbach’s 

alpha 

användes 

för att 

analysera 

enkätsvaren 

och Chi2-

test samt en 

variationsan

alys 

användes 

för att 

jämföra och 

utvärdera 

observation

sstudien. 

Framgår 

ej.  

Slyne, 

H., 

Phillips, 

C,. 

Parkes, 

Infection 

preventio

n 

practice: 

how does 

Tvärsnittss

tudie med 

kvantitativ 

ansats. 

414 

sjukskötersko

r med 

varierande 

erfarenhet.  

Enkäten var 

sammanställ

d och 

utformad 

efter två 

Mann-

Whitney U -

test. 

Stratifierat 

slumpmäs

sigt urval. 

 



 
 

J., 2012, 

England  

experien

ce affect 

knowled

ge and 

applicati

on 

 

 

Åtta strata 

(grupper) 

delades in i 

två grupper; 

mindre 

erfarenhet 

samt mer 

erfarenhet. 

tidigare 

enkäter. 

Enkäten 

innehöll 

frågor om 

sjukskötersk

ornas 

kunskaper 

om 

infektionspre

vention och 

hur dem 

själva 

uppfattar 

vilken 

kunskap de 

har.  

Trigg, 

D., 

Timmon

s, S., & 

Pynegar, 

C., 2008, 

England 

An audit 

of 

healthcar

e 

workers' 

knowled

ge of 

meticillin 

resistant 

Staphylo

coccus 

aureus 

(MRSA) 

against 

current 

infection 

control 

standards

. 

Tvärsnittss

tudie med 

kvantitativ 

ansats. 

Totalt 411 

deltagare 

varav 203 

sjukskötersko

r. Övriga 

deltagare var 

läkare, 

underskötersk

or, 

vårdbiträden 

samt 

lokalvårdare. 

Studien 

gjordes på ett 

sjukhus i 

England.  

Enkät med 

frågor efter 

dåvarande 

riktlinjer för 

MRSA. 

Framgår ej. Stratifierat 

slumpmäs

sigt urval.  

 

Wolf, 

R., 

Lewis, 

D., 

Cochran, 

R., & 

Richards

, C., 

2008, 

USA  

Nursing 

staff 

perceptio

ns of 

methicilli

n-

resistant 

Staphylo

coccus 

aureus 

and 

infection 

Tvärsnittss

tudie med 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

ansats. 

Totalt 42 

deltagare 

varav 29 

sjukskötersko

r och 13 

underskötersk

or på ett 

vårdboende i 

USA. 6 

fokusgrupper 

som bestod 

av 6-9 

Enkät med 

Likert-skala 

som innehöll 

frågor om 

attityder och 

uppfattningar 

om risker 

med MRSA. 

Det gjordes 

även en 

intervju i 

grupp.  

Den 

kvalitativa 

datan 

transkribera

des, 

sammanställ

des och 

kodades in i 

teman som 

också 

rankades 

efter 

Framgår 

ej. 



 
 

control 

in a long-

term care 

facility.  

 

deltagare i 

vardera 

grupp. 

arbetsstatus 

för att 

kunna 

jämföra 

detta. 

Kvantitativ 

data 

analyserade

s med hjälp 

av 

deskriptiv 

statistik och 

Chi2-test.  
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Tabell 3. Översikt av syfte och resultat av de valda artiklarna.  

Författare, 

år, land 

Syfte Resultat 

Easton, P. M., 

Sarma, A., 

Williams, F. 

L. R., 

Marwick, C. 

A., Phillips, 

G., & 

Nathwani, 

D.,  2007, 

England 

 

Undersöka vårdpersonalens 

kunskaper och hur vårdpersonalen 

upplevde hur det var att tillämpa 

sina kunskaper vid vården av 

patienter med MRSA. Ett 

ytterligare syfte var att utvärdera 

vad vårdpersonalen tyckte var 

nödvändigt utbildning och 

information om risker vid vården 

av patienter med MRSA. 

Kunskapen om MRSA och dess 

handhavande var bristfällig bland 

sjuksköterskor. Majoriteten av 

deltagarna i studien ansåg att de 

behövde ytterligare information och 

utbildning om MRSA.  

Lindberg, M., 

Lindberg, M., 

Skytt, B., 

Högman, M & 

Carlsson, M., 

2011, Sverige 

Utvärdera sjuksköterskors 

attityder till patienter med 

multiresistenta bakterier. 

Generellt var sjuksköterskornas 

kunskaper om MRSA och basala 

hygienrutiner bristande men 

resultaten varierade beroende på bl.a. 

sjuksköterskans ålder och 

yrkeserfarenhet. 

Sjuksköterskorna hade en negativ 

inställning till att följa de rutiner som 

fanns angående infektionsprevention. 

Lugg, G. R., 

& Ahmed, H. 

A., 2008, 

England 

Undersöka uppfattningen och 

förståelsen av MRSA bland 

vuxen- och barnsjuksköterskor 

och att identifiera deras styrkor 

och svagheter i deras kunskaper 

och arbetsutövande. 

Resultatet visade generellt på att det 

fanns en bristfällig kunskap om 

infektionsprevention. Det fanns en 

högre kunskap bland de 

sjuksköterskor som arbetade med 

vuxna patienter jämfört med dem som 

jobbade med barn. 

Paudyal, P., 

Simkhada, P., 

& Bruce, J., 

2008, England 

Undersöka kunskaper, attityder 

och arbetet om 

infektionsprevention. 

Sjuksköterskorna hade generellt goda 

kunskaper om det förebyggande 

arbetet om infektionsprevention. 

Däremot var det endast hälften av 

sjuksköterskorna som hade hört talas 

om MRSA. 

Pedro, A. L., 

Sousa-Uva, 

A., & Pina, E., 

2014, Portugal 

Att identifiera sjuksköterskors 

kunskaper om smittvägarna för 

MRSA och deras uppfattning av 

risker relaterat till förvärvning 

och smittspridning för dem själva, 

andra sjuksköterskor och för 

patienter. Ett ytterligare syfte var 

De flesta sjuksköterskorna visade sig 

ha kunskap om smittkällan för MRSA 

och att det kunde förebyggas med 

god handhygien. Trots detta visar 

studien på att endast drygt hälften av 

sjuksköterskorna hade en dålig 

följsamhet gällande basala 



 
 

att identifiera hur kunskap och 

uppfattningar praktiserades i 

arbetsutförandet av hälso-  

och sjukvårdspersonal. 

hygienrutiner och till att följa 

generella riktlinjer i omvårdnaden för 

patienter med MRSA.  

Randle, J., & 

Bellamy, E., 

2011, England  

 

Att utvärdera sjuksköterskors 

uppfattningar om MRSA 

hanteringen i samhället för de 

patienter som fick behandling 

under sjukhusvistelse. 

Sjuksköterskorna hade goda 

kunskaper om vilka rutiner och 

riktlinjer som skulle följas då 

patienterna var inlagda på sjukhus. 

Däremot hade de ingen information 

eller rutin på hur patienterna skulle 

följas upp efter utskrivning, förutom 

på ett av de sex utvärderade 

sjukhusen. Sjuksköterskorna hade 

heller ingen tillgång till labprover och 

labsvar, vilket försvårade deras 

arbete. 

Seibert, D. J., 

Speroni, K. 

G., Oh, K. M., 

DeVoe, M. C., 

& Jacobsen, 

K. H., 2014a, 

USA 

Granska sjukvårdspersonalens 

attityder till MRSA, vilka 

utmaningar och hinder de 

uppfattar i det förebyggande 

arbetet mot MRSA, samt förslag 

på förbättringsarbete inom 

akutsjukvården.  

Sjuksköterskorna kände ett 

ansvarstagande på ett positivt sätt 

gentemot sina patienter, att det ingick 

i deras arbetsuppgifter att arbeta 

förebyggande mot MRSA. De 

upplevde sig ha goda kunskaper om 

MRSA men att den behövdes föra 

vidare och uppmärksammas mer.  

Seibert, D. J., 

Speroni, K. 

G., Oh, K. M., 

DeVoe, M. C., 

& Jacobsen, 

K. H., 2014b, 

USA 

Utvärdera sjukvårdspersonals 

kunskap, attityder/uppfattningar 

och arbetsutförande/beteende om 

MRSA. 

Generellt goda kunskaper genom hela 

studien. Dock vissa brister i hur länge 

MRSA överlever på ytor och vilken 

hygienmetod som bäst dödar MRSA-

bakterien. Observationsstudien visade 

att följsamheten till att använda 

desinfektionsmedel var sämre än vad 

sjuksköterskorna själva uppgivit sig 

ha.    

Slyne, H., 

Phillips, C,. 

Parkes, J., 

2012, England  

 

Utvärdera sjuksköterskors 

kunskaper om rutinerna för 

infektionskontroll, i vilken grad 

de tillämpas korrekt samt om 

huruvida arbetslivserfarenhet 

påverkar detta. 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet 

i yrket hade bättre kunskaper än dem 

med mindre erfarenhet. Däremot hade 

båda grupperna dålig kunskap om 

handhygien och användandet av 

skyddskläder. 

Trigg, D., 

Timmons, S., 

& Pynegar, 

C., 2008, 

England  

Att undersöka vilka kunskaper 

som fanns om MRSA hos olika 

grupper av sjukvårdspersonal. 

Studien visade på att sjuksköterskor 

var den personalkategori som hade 

läst MRSA:s riktlinjer mer påtagligt. 

Kunskap och utbildning om MRSA 

varierade mellan grupperna och 

visade på att inte ens hälften av dem 



 
 

hade fått en formell utbildning om 

MRSA. 

Wolf, R., 

Lewis, D., 

Cochran, R., 

& Richards, 

C., 2008, USA  

 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattningar om MRSA, 

infektionsprevention, och 

förebyggande åtgärder, hinder och 

resurser relaterat till detta. 

Sjuksköterskorna i denna studie 

ansåg att brist på 

förbrukningsmaterial och 

information/kommunikation var 

orsaker till att inte kunna förhindra 

smittspridning. Samtliga 

sjuksköterskor var intresserade av 

adekvat utbildning av MRSA och 

infektionsprevention. 

Sjuksköterskorna tyckte det var 

viktigt att utföra handhygien och att 

patienterna utger en risk för 

smittspridning pga. bristfällig hygien. 

 

 

 


