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Sammanfattning  
Bakgrund: Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en art av 
Staphylococcus aureus som är resistent mot antibiotika och är ett växande 
problem i världen. År 1960 identifierades MRSA för första gången och blev 
den vanligaste orsaken till vårdrelaterande infektioner. Sedan 1990-talet har 
MRSA ökat dramatiskt. MRSA är ett hot mot patientsäkerheten och en stor 
kostnad för hälso- och sjukvården. 
Syfte: Att beskriva preventiva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan 
utföra för att minska smittspridning av MRSA hos patienter inom slutenvården. 
Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningen genomfördes som 
en systematisk litteraturöversikt och nio artiklar inkluderades i studien. 
Artiklarna kvalitetsgranskades och en textanalys användes sedan vid 
bearbetning av artiklarna.  
Resultat: Genom att bryta smittvägar och utbilda personal och patienter 
minskade smittspridningen av MRSA. Handhygien, vårdmiljö och isolering var 
områden där sjuksköterskan kunde vidta åtgärder för minskad spridning.  
Slutsats: Den omvårdnadsåtgärd som framhölls ha störst effekt på 
smittspridningen var handhygien. Ökad kunskap genom utbildning av såväl 
personal som patienter och anhöriga gav också en säkrare vård. Huruvida 
isolering av patienter minskade spridningen av MRSA rådde det delade 
meningar om.  
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Inledning 
Antibiotikaresistens leder till ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella 
infektioner som orsakar personligt lidande och ökade kostnader för samhället. 
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är 
resistent mot antibiotika och ett växande problem i världen. Vårdrelaterade 
infektioner (VRI) faller in under förklaringen och är ett problem i dagens 
hälso- och sjukvård. MRSA-bakterien kan spridas på olika vis och kan 
överleva flera dagar på ytor. En vanlig smittväg är via vårdpersonalens händer 
(Socialstyrelsen, 2007). Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bedömer 
antibiotikaresistens och VRI som några av de största hoten mot den globala 
folkhälsan (Socialstyrelsen, 2013). I Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 
2010:659) definieras vårdskada med att patienten utsatts för lidande. Därför är 
det viktigt att inom hälso- och sjukvården arbeta preventivt för att minska 
smittspridningen inom vården.  
 
1. Bakgrund 
1.1 MRSA 
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en art av Staphylococcus 
aureus (SA) som är resistent mot antibiotikat Meticillin (Nazarko, 2014). 
Orsaken till resistensen är bland annat bakteriell mutation och att patienter inte 
fullföljer hela antibiotikakuren, vilket leder till att bakterien inte dödas utan 
istället utvecklar immunitet mot antibiotikan. Resistensen beror också på 
onödig användning av antibiotika, såsom vid vanliga förkylningar och 
influensa. En annan orsak till resistensen är att antibiotika ofta ges till boskap 
som sedan konsumeras av köparen (Holman, 2013). 
 
SA är en vanlig bakterie som bärs av 20-40% av befolkningen och trivs bäst i 
varma och fuktiga områden på kroppen såsom armhålor, ljumskar, perineum 
och näsa. Liksom alla SA är även MRSA en bakterie utan sporer och överlever 
på huden, i damm och på olika ytor. Dock kan bakterien tvättas bort med tvål 
och vatten, och dödas med desinfektionsmedel (Duerden, 2012).  
 
1.2 Historisk utveckling och global spridning 
År 1941 utvecklades resistenta arter av SA kort efter att antibiotikan 
introducerades inom medicin (Nazarko, 2014). År 1960 identifierades MRSA 
för första gången och blev den vanligaste orsaken till VRI (Duerden, 2012). 
Sedan år 1974 har sjukhusförvärvad MRSA ökat från 2 % av alla MRSA-
infektioner, till 64% år 2004 globalt sett i världen. Varje år behandlas cirka 
126 000 människor på sjukhus till följd av MRSA-infektion. Under 1980-talet 
kom rapporter om att MRSA spridit sig inom sjukhus i alla världsdelar. Sedan 
1990-talet har MRSA ökat dramatiskt, 50% av invasiva SA-stammar i till 
exempel USA, Syd- och Mellaneuropa utgörs numera av MRSA. I Norden är 
andelen fortfarande låg, dock har det skett ökningar av MRSA-fall i samtliga 
länder de senaste åren, särskilt i storstadsregionerna. I slutet av 1990-talet 
isolerades mindre än 100 MRSA-fall per år i Sverige. Den siffran har därefter 
ökat och år 2007 var siffran uppe i mer än 1000 MRSA-fall per år 
(Socialstyrelsen, 2007).   
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I olika länder fanns i början av 2000-talet en variation mellan 10 till 50% av 
hur många av de invasiva SA som utgjordes av MRSA. I Japan och Hong 
Kong var siffran hela 80% år 2004. Det kunde till och med vara skillnader i 
förekomst mellan sjukhus i samma region. De nordiska länderna och Holland 
är de länder där den minsta andelen av de invasiva SA-isolaten utgörs av 
MRSA, <1%. Dock har en ökning setts även i länderna från år 2000. De flesta 
fall av MRSA i Sverige ses i storstadsregioner med undantag för vissa mindre 
lokala utbrott. Av MRSA fall i Sverige utgörs cirka 30% av patienter som 
smittats utomlands (Socialstyrelsen, 2006).   
 
1.3 Smittspridning 
SA orsakar cirka en tredjedel av alla sårinfektioner inom slutenvård. Det 
vanligaste sättet bakterien sprids på är via sjukhuspersonalens händer från en 
patient till en annan (Nazarko, 2014). En individ som inte har några symtom 
men har MRSA på huden kallas för en koloniserad patient. Det kan dröja lång 
tid innan personen inser att den är drabbad av bakterien. MRSA i sig orsakar 
inte hälsoproblem innan bakterien har kommit i kontakt med öppna sår, snitt 
eller kroppsvätskor, först då kan infektionen utvecklas in i till exempel hud, 
lungor eller blod (Holman, 2013). Skillnaden mellan en infekterad och 
koloniserad patient är att den infekterade patienter har en sjukdomskänsla och 
tecken på infektion. Koloniserade patienter däremot saknar infektionstecken. 
Behandlingar på sjukhus kan innebära intravenösa infusioner, urinkateter och 
operationer vilket ger en öppen väg in i kroppen och kan leda till dödliga 
infektioner för patienter som har MRSA på huden. Vid kolonisation av MRSA 
innebär det en större risk att utveckla en infektion inom slutenvård än till 
exempel på ett vårdboende eller ute i samhället (Nazarko, 2014).  
 
Tre stora spridningskällor av sjukhusförvärvad MRSA är patienter, 
vårdpersonal och allmänna ytor. En av de vanligaste orsaker till smittspridning 
är brister i infektionskontroll hos vårdpersonal (Baddour, 2010). MRSA 
infektioner som patienter ådrar sig på sjukhuset kallas för sjukhusförvärvad 
MRSA, övriga kallas samhällsförvärvad MRSA. 2 % av befolkningen i världen 
är koloniserade med MRSA. Infektionerna orsakar cirka 19 000 dödsfall där 
86% av dem är sjukhusförvärvad MRSA. Vilka symptom som uppvisas vid 
MRSA-infektion beror på var på kroppen infektionen är lokaliserad, 
svårighetsgrad och om det är en sjukhus- eller samhällsförvärvad MRSA-
infektion. Oftast är sjukhusförvärvad MRSA svårare att behandla och kan 
orsaka livsfarliga infektioner i blodomloppet, operationssnittet eller i lungorna. 
Patienter med nedsatt immunförsvar, som har genomgått en operation eller har 
kvarliggande kateter har definitivt en större risk att utveckla MRSA-infektion. 
Samhällsförvärvad MRSA infektioner ses oftast som någon typ av 
hudinfektion (Holman, 2013). 
 
1.4 Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet är ett viktigt åtgärdsområde. Ett betydande problem inom 
hälso- och sjukvården är VRI och åtgärder för att förhindra infektionerna är 
viktigt för att uppnå god patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2013). VRI är en av 
de skador som förutom stort patientlidande medför störst merkostnad per skada 
inom vården. Det beror bland annat på grund av förlängda vårdtider. Det kan 
ses som en av anledningarna till att det är viktigt att arbeta för en ökad 
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patientsäkerhet (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Av alla patienter 
som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas omkring 9% av en vårdrelaterad 
infektion, studier har visat att en fjärdedel av infektionerna skulle kunna 
förhindras (Socialstyrelsen, 2013). Vårdskador är förknippade med nästan en 
och en halv miljon extra vårddagar under ett år. I ekonomiska termer blir det en 
merkostnad på elva och en halv miljard kronor per år (Sveriges kommuner och 
landsting, 2014).  
 
Patientsäkerhet är det kvalitetsområde som anses vara det viktigaste inom 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är hög patientsäkerhet ett grundläggande 
krav. Att arbeta för en hög patientsäkerhet är också viktigt för att upprätthålla 
allmänhetens förtroende för sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). PSL (SFS 
2010:659) definierar patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Vidare 
beskrivs att med vårdskada avses att patienten utsatts för lidande. Vårdskada 
kan vara kroppslig eller psykisk, skada eller sjukdom samt dödsfall som med 
hjälp av adekvata åtgärder vid kontakt med hälso- och sjukvården hade kunnat 
undvikas. 
 
1.5 Riktlinjer och lagar 
Enligt 1 § HSL (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvård ha åtgärder för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården ska 
utövas så att den uppfyller kraven på god vård vilket innebär att vården ska 
vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. WHO (2009) har tagit 
fram globala riktlinjer för handhygien. I 1 § Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 
beskrivs att samhällets mål är att upprätthålla ett smittskydd och tillgodose 
befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. 
MRSA sjukdomar regleras i smittskyddslagstiftningen vilket innebär att 
smittskyddsanmälan och smittspårning måste göras (Socialstyrelsen, 2007). 
Patienter med MRSA skall rapporteras till Smittskyddsinstitutet (SMI) enligt 
Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Det debatteras ständigt om nyttan av att 
isolera patienter som är MRSA-bärare. När det gäller riktlinjer om hur MRSA-
patienter ska behandlas finns inte några globalt eniga direktiv.  Det är inte 
realistiskt att ha samma riktlinjer i länder med hög förekomst av MRSA som i 
länder med låg förekomst. Riktlinjer i olika länder utarbetas kontinuerligt och 
anpassas till den aktuella MRSA-situationen i landet (Socialstyrelsen, 2006). I 
Sverige finns olika rekommendationer om hur MRSA ska hanteras. Bland 
annat har Socialstyrelsen gett ut olika rekommendationer och underlag om 
bärarskap och smittrisk vid MRSA (Socialstyrelsen, 2010).  
 
1.6 Vårdhygien 
En nationell grupp inom vårdhygienområdet bildades år 2013. Gruppen 
omfattar myndigheter och andra aktörer som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) och Svensk förening för vårdhygien. Gruppens syfte är att identifiera 
viktiga och aktuella frågor inom området vårdhygien, informera varandra om 
aktiviteter som planeras inom området och föreslå eller samordna 
gemensamma satsningar (Socialstyrelsen, 2013). 
 
MRSA smittade patienter orsakar ökad sjuklighet och dödlighet såväl som 
ökade kostnader för vården. Det är viktigt och kostnadseffektivt att ha strikta 
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rutiner för att minska smittspridning av MRSA (Socialstyrelsen, 2007).  Enligt 
SOSFS 2007:19 finns föreskrifter om basala hygienrutiner inom verksamheter 
som styrs av HSL (SFS 1982:763), som ska tillämpas i omvårdnadsvårdarbetet. 
Vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter 
ska hälso- och sjukvårdspersonalen iaktta basala hygienrutiner för att minska 
risken för VRI. Enligt basala hygienrutinerna ska arbetskläderna bytas dagligen 
eller vid behov oftare, och skjortor ska ha kort ärm. Händerna och 
underarmarna ska vara fria från armband och smycken. Före och efter varje 
direktkontakt med en patient och användning av handskar desinfekteras 
händerna med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat 
medel med motsvarande effekt. Vid synlig smuts ska händerna tvättas med 
vatten och flytande tvål, och de ska vara torra innan de desinfekteras. Vid risk 
att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt 
material ska skyddshandskar och ett engångsförkläde eller en skyddsrock 
användas. Efter ett arbetsmoment ska skyddshandskarna tas av och de ska 
bytas ut mellan olika moment. 
 
1.7 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Florence Nightingale beskrev vikten att tillgodose både fysiska och 
psykosociala behov hos patienten (Kirkevold, 2000). Florence Nightingale 
(2007) observerade VRI och sjukdomar redan på 1850-talet. Hon beskrev att 
om patienter försämrades i sitt sjukdomsförlopp var det inte alltid med symtom 
som var kopplade till sjukdomen utan kunde vara brister i patientvården. En 
primär åtgärd som Florence Nightingale beskrev var att sjuksköterskor hade en 
skyldighet att tänka på hygien när det gäller vården kring patienten. Varje 
sjuksköterska har skyldighet att tvätta sina händer ofta under en arbetsdag. I 
omvårdnaden kring patienten var det som sjuksköterska viktigt att avlägsna 
faktorer som kunde påverka läkningsprocessen negativt hos patienten. En av de 
viktigaste faktorerna var att upprätthålla god hygien (a.a.).  
 
1.8 Sjuksköterskans ansvar 
International Council of Nurses (ICN) har utformat en etisk kod för 
sjuksköterskor. Koden beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 
hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). Det ställs 
stora krav på all vårdpersonal eftersom kunskapsutvecklingen inom omvårdnad 
och medicin har ökat vilket betyder att personalen måste hålla sig uppdaterad 
om ny forskning. Det är sjuksköterskans ansvar att vården bedrivs 
evidensbaserat samt att den baseras på vetenskaplig kunskap och beprövad 
erfarenhet så att patienterna får bästa möjliga vård (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2011).  
 
1.9 Problemformulering 
MRSA är ett växande problem i världen och förebyggande åtgärder i vården är 
viktigt för att bromsa dess utbredning. Det blir även allt vanligare att MRSA-
patienter påträffas på sjukhus i Sverige och kunskap om hur smittspridning kan 
minskas har stor betydelse. Författarna till litteraturstudien tycker därför att det 
är viktigt att som sjuksköterska höja kunskapsnivån inom ämnet för att kunna 
upprätthålla god patientsäkerhet och minska lidande hos patienten.  
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2. Syfte 
Syftet var att beskriva preventiva omvårdnadsåtgärder som kan utföras för att 
minska smittspridning av MRSA hos patienter inom slutenvården. 
 
3. Metod 
3.1 Design 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt. I Rosén (2012) beskrevs olika 
steg för genomförande av litteraturöversikt, stegen har varit till grund för 
arbetet med litteraturstudien.   
 
3.2 Sökstrategi 
Enligt rekommendationer i Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 
genomfördes en provsökning för att se så att forskningsmaterialet inom det 
aktuella ämnet fanns att tillgå. Första provsökningen gjordes för att undersöka 
området smittspridning. Vid den andra provsökningen riktades sökningen in på 
smittspridning vid MRSA och ett tillfredsställande sökresultat att arbeta vidare 
med uppnåddes.  
 
Utifrån meningsbärande ord i syftet söktes ämnesord fram med hjälp av MeSH 
ämnesord. Sökorden som valdes var Methicillin-Resistant Staphylococcus 
Aureus, Infection Control, Disease Transmission, Infectious och Cross 
Infection. Sökorden kontrollerades sedan även i CINAHL Headings där 
Disease Transmission, Infectious endast blev Disease Transmission. Sökordet 
Nurses användes också vid en senare sökning för att se om det blev någon 
skillnad på sökresultatet och för att få fram artiklar som är relevanta för 
sjuksköterskeyrket och inom området omvårdnadsvetenskap.  
 
Sökningar gjordes i databaserna CINAHL Plus with Full Text och Medline då 
de innehåller material inom ämnet omvårdnadsvetenskap (Forsberg & 
Wengström, 2013; Karlsson, 2012). I de båda databaserna började sökningarna 
med att de valda ämnesorden söktes var och ett för sig. Även nurs* lades till 
som fritextsökning för att begränsa sökningen till artiklar kopplade till 
sjuksköterskans arbete. Trunkering (*) användes för att få med alla ändelser av 
ordet. I tabell 1 redovisas vilka sökord som används i de båda databaserna.  
 
Tabell 1 – Sökord 
Sökord CINAHL Headings Medline–MeSH termer 
MRSA Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus 
Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus 

Smittspridningskontroll Infection Control Infection Control 
Smittspridning Disease Transmission Disease Transmission, 

Infectious 

Vårdrelaterad infektion Cross Infection Cross Infection 
Sjuksköterska Nurses Nurses 

 
Booleska operatorerna AND och OR användes för att få sökningen mer 
effektiv (Karlsson, 2012). Sökningarna lades upp på samma vis i de båda 
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databaserna. Sökordet Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
kombinerades först med Infection Control, Disease Transmission och Cross 
Infection med AND var för sig. De sökningarna gav många träffar. Därefter 
kombinerades de tre sökorden MRSA, Infection Control och Disease 
Transmission med AND vilket gav ett begränsat sökresultat. Disease 
Transmission byttes då ut mot Cross Infection vilket gav ett tillfredsställande 
sökresultat. Ordet nurs* lades sedan till som fritext i sökningen.  
 
För att kontrollera om sökordet Nurses påverkade sökresultatet gjordes 
ytterliggare sökningar. Nurses, MRSA och Infection Control OR Disease 
Transmission kombinerades med AND, den sökningen gav ett begränsat 
sökresultat. Sökningar med AND gjordes för att få en begränsad sökning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Se Bilaga 1 för sökmatris.  
 
Då sökningen endast genererade sju artiklar gjordes även en manuell sökning i 
fritext. Sökningen gjordes i CINAHL Plus with Full Text och gav två artiklar 
som kom att ingå i litteraturstudien.  Den manuella sökningen redovisas inte i 
sökmatrisen.  
 
3.3 Urval 
Endast de artiklar som syftar till att förebygga smittspridning av MRSA 
inkluderades i studien. Begränsningar gjordes till artiklar som var skrivna på 
engelska, var peer review och publicerade mellan år 2004 till 2014. Både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes för att kunna inkluderas då det 
kunde vara en styrka i studien (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Urvalet av artiklar gjordes i flera steg där de artiklar som författarna till 
litteraturstudien bedömde kunna vara relevanta för studiens syfte valdes ut. 
Efter sökning i databaserna CINAHL och Medline var det totala antalet träffar 
647 artiklar. I urval 1 lästes samtliga 647 titlar igenom. Av de artiklar vars titel 
ansågs kunna vara relevant valdes 87 artiklar ut. I urval 2 lästes sedan 
abstrakten hos de artiklar som valts ut i första urvalet för att få övergripande 
information om studiens innehåll. Ansågs artikeln fortfarande vara relevant 
valdes artikeln att tas med i ett tredje urval. I urval 3 lästes hela artiklarna 
igenom, antal artiklar som lästes i fulltext var 21 stycken då några av de 
artiklar som valts ut efter att ha läst abstraktet var dubbletter.  De artiklar som 
ansågs vara relevanta och svarade mot syftet valdes sedan ut att användas i 
studien. Av de 21 artiklarna valdes 7 stycken ut till studien, 14 artiklar 
exkluderas då de inte svarade på studien syfte eller inklusionskriterier. 
Ytterligare två artiklar valdes ut till litteraturstudien efter den manuella 
sökningen i fritext.  
 
3.4 Kvalitetsgranskning 
För att värdera styrkor och svagheter gjordes därefter en kvalitetsgranskning av 
artiklarna. För artikelmatris se Bilaga 2. Artiklarna granskades med hjälp av 
granskningsmall för kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2013).  
Syfte, frågeställningar, design, urval, mätmetoder, analys, tolkning samt 
värderingar granskades i artiklarna. Artiklarna värderades sedan med hög, 
medel eller låg kvalité efter hur väl de besvarade de olika punkterna i 
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granskningsmallen.  Två artiklar värderades till hög kvalité, sex artiklar till 
medel och 1 artikel till låg kvalité.  
 
3.5 Analys 
Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger, först av författarna till 
litteraturstudien var för sig och sedan gemensamt. Det gjordes för att öka 
tillförlitligheten. Artiklarna granskades och sammanfattades sedan i 
artikelmatriser, se Bilaga 2. I artikelmatriserna redovisades författare till 
artikeln, artikelns titel, tidskrift och från vilket land artikeln kom. Även syfte, 
design, metod, styrkor och svagheter redovisades. Metoden som användes vid 
analys av artiklarna var inspirerad av Polit och Beck’s (2012) textanalys. 
Innehåll som svarade mot syftet identifierades och kodades. Det sorterades 
sedan i olika kategorier och subkategorier som utgjorde rubriker i resultatet. De 
kategorier som identifierades var Bryta smittvägar och Utbildning. Under 
kategorin Bryta smittvägar identifierades sedan subkategorierna Handhygien, 
Vårdmiljö och Isolering. Under kategorin Utbildning identifierades 
subkategorierna Utbildning av personal och Information till patienter och 
anhöriga.  För översikt se tabell 2. 
 
Tabell 2 – Kategorier och subkategorier i resultatet 
KATEGORI Bryta smittvägar Utbildning 
Subkategori Handhygien Utbildning av personal 

Vårdmiljö Information till patienter 
och anhöriga 

Isolering  
 
3.6 Etiska överväganden 
Samtliga artiklar som inkluderades i studien var godkända av en etisk 
kommitté. Dock nämnde inte tre av artiklarna något om etiskt godkännande i 
texten, men tidskrifterna de var publicerade i krävde att artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade. Alla artiklar som ingick i litteraturstudien finns 
redovisade och all data som svarade mot syftet presenterades objektivt i 
resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
4. Resultat  
I studien inkluderades nio artiklar. De studier som ingick i litteraturstudien 
genomfördes i Thailand, England, Hong Kong, Kanada, USA, Australien och 
Spanien. Samtliga studier som användes var genomförda med kvantitativ 
metod.  
 
4.1 Bryta smittvägar 
4.1.1 Handhygien 
I Thailand genomfördes en nationell enkätstudie där resultaten visade att alla 
sjukhus använde handhygien som den vanligaste åtgärd för att minska 
smittspridning av MRSA (Apisarnthanarak, Khawcharoenporn & Mundy, 
2013).   
 
I en annan studie som gjordes i USA minskades fall av sjukhusförvärvad 
MRSA med 28% när följsamhet till handhygien ökade från 30% till 93% med 
hjälp av ett utbildningsprogram. I studien sågs också att användningen av tvål 
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ökade, i genomsnitt användes 19,301 uns tvål innan interventionen, vilket 
motsvarar cirka 570 liter. Efter interventionen hade tvålkonsumtionen ökat till 
31,301 uns, cirka 940 liter (Sopirala et al., 2014). Det framkom även att 
utbildning, om vikten av att utföra handhygien, till patienter och deras anhöriga 
gjorde att MRSA-fallen minskade från 51% till 37% (Gagné, Bédard & 
Maziade, 2010). 
 
I en Spansk studie genomfördes en intervention som innebar en multimodal 
utbildande och motiverande kampanj om handhygien för att minska 
smittspridning av MRSA. Vid första seminariet förklarades handhygienens 
möjligheter genom WHO’s riktlinjer om handhygien och alkoholbaserad 
handdesinfektion. Det andra seminariet handlade om handhygienens teknik där 
en ultraviolett lampa användes för att visa resultatet av handhygien. Alla 
tillfällen som samtlig sjukvårdpersonal hade att utföra handhygien 
observerades innan och direkt efter interventionen, en uppföljning gjordes 
också efter ett år. Resultaten visade att interventionen ökade personalens 
följsamhet till handhygien från 54,3% innan interventionen till 75,8% efter 
interventionen. Den högre följsamheten kvarstod vid uppföljning ett år senare. 
Sjuksköterskans följsamhet ökade från 61,5%, innan interventionen, upp till 
83,5%  efter interventionen och ökade ytterligare till 86,1% vid 
uppföljningsperioden. Efter kampanjen ökade användning av handsprit från 
10,5 liter, 63%, till 27,2 liter, 86,1%, per 1000-patientdagar. Vid 
uppföljningstillfället hade konsumtionen av handsprit ökat till 31,5 liter per 
1000-patientdagar. Den ökade följsamheten till handhygien hade minskat nya 
sjukhusförvärvade MRSA-fall från 0,92 till 0,25 per 1000-patientdagar 
(Monistrol et al., 2012).  
 
En annan handhygienskampanj som utfördes i hela Australien resulterade i en 
minskning av nya MRSA-fall. Observationer gjordes efter kampanjen och 
resultatet visade att antalet MRSA-fall minskade med 16% på osterila områden 
på intensivavdelningarna. På övriga avdelningarna minskade antalet MRSA-
fall inom sterila områden med 25%. Osterila områden på övriga avdelningar 
samt sterila områden på intensivvårdsavdelningar visade ingen signifikant 
skillnad på antalet MRSA-fall (McLaws, Pantle, Fitzpatrick & Hughes, 2009). 
 
I USA fick deltagarna i en studie svara på en enkät om bland annat deras egen 
följsamhet till handhygien. Även observationer gjordes om hur vida personalen 
utförde handhygien före och efter patientkontakt. 93,5% av de sjuksköterskor 
som ingick i studien svarade att de alltid utförde handhygien före och efter 
patientkontakt. Vid observationen visade det sig att endast 71,5% utförde 
handhygien före och efter patientkontakt. 23,6% av sjuksköterskorna 
rapporterade en högre följsamhet än den observerade (Seibert, Gabel Speroni, 
Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014a). 
 
4.1.2 Vårdmiljö 
I en studie som gjordes i Hong Kong undersöktes patienters vårdmiljö genom 
att ta prover från trasor som använts för att desinficera patientsängar. MRSA 
bakterier hittades på trasorna efter desinfektion. Trots att 
desinfektionsprocessen minskade bakterieantalet signifikant på patientsängarna 
fanns ändå överlevande MRSA bakterier på sänggrindarna i 34% av de fall 
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som undersöktes.  Det visade att det fortfarande fanns risk för smittspridning 
av MRSA och att sjukvårdsförvärvade infektioner inte kunde uteslutas. I och 
med att bakterier fanns kvar på trasorna kunde det bli en följdrisk för 
intilliggande patienters omgivning om det inte fanns tillräckligt goda 
möjligheter att skölja och desinficera trasorna (Cheng, Boost & Chung, 2011). 
 
4.1.3 Isolering 
Apisarnthanarak et al. (2013) beskrev i sin enkätstudie som gjordes i Thailand 
att kontaktisolering var en av de vanligaste åtgärder som gjordes för att minska 
smittspridning av MRSA. 84% av sjukhusen svarade att de använde sig av 
kontaktisolering som åtgärd. 
 
I en studie som gjordes i England var målet att undersöka effektiviteten av 
förflyttning och icke-förflyttning till enkelrum eller kohort på 
intensivvårdsavdelningar. Studien bestod av tre perioder, de första tre 
månaderna och de sista tre månaderna förflyttades varje patient som var 
infekterad eller koloniserad med MRSA till ett enkelrum eller kohort. Sex 
månader mellan de två 3 månaders perioderna flyttades bara de patienter som 
bar på andra multiresistenta patogener samt de som var i behov av 
skyddsisolering. Egenskaper hos patienterna var lika mellan de som flyttades 
och de som inte flyttades till enkelrum. Resultatet visade att MRSA 
observerades både vid förflyttnings och icke-förflyttnings faser. Inga större 
förändringar noterades i incidens eller prevalens mellan faserna, inte heller 
fanns det säsongsvariationer. Resultatet visade att det inte fanns någon evidens 
på att smittspridningen ökade under icke-förflyttningsperioden. 54 patienter 
koloniserades med MRSA under förflyttningsperioden medan 42 patienter 
koloniserades under icke-förflyttningsperioden (Cepeda et al., 2005). 
 
I en annan studie som gjordes i Hong Kong undersöktes MRSA förekomst före 
och efter renovering av en intensivvårdsavdelning där det byggdes tio nya 
enkelrum. Resultatet i studien visade på en signifikant minskning av MRSA-
fall efter renovering. I studien följde de även upp följsamhet till handhygien. 
En kombination av att vårda patienter i enkelrum och bättre följsamhet till 
handhygien hos personalen var orsaken till minskningen (V. Cheng et al., 
2010). 
 
4.2 Utbildning 
4.2.1 Utbildning av personal 
I Seibert et al.’s, (2014a) studie som gjordes i USA samlades information kring 
sjukhuspersonalens kunskaper om MRSA-bakterier in genom en enkät. 276 
personer som jobbade på sjukhus fyllde i enkäten, utav de svarande var 129 
stycken sjuksköterskor. 98,4% av sjuksköterskorna visste vilka 
försiktighetsåtgärder som skulle göras innan kontakt med en patient med 
MRSA. 86,5% svarade att patienter med MRSA inte alltid hade symtom och 
75,4% visste att MRSA ofta kunde spridas via vårdpersonalens händer. Mindre 
än hälften, 40,5%, svarade rätt på frågan om hur länge MRSA kan överleva på 
ytor utanför kroppen, vilket är flera dagar. 38,9% visste att den mest effektiva 
metoden att få död på MRSA-bakterier är med alkoholbaserat 
handdesinfektionsmedel. 72,7% av sjuksköterskorna tyckte att de hade fått en 
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bra utbildning om MRSA. 34,6% svarade att när antalet vårdpersonal på 
avdelningen är mindre så sprids MRSA lättare än vid tät bemanning.  
 
En annan studie visade att sjukhusförvärvade MRSA-infektioner minskade 
med 28% efter en intervention med ett utbildningsprogram för sjuksköterskor 
om infektionsprevention. Programmet innebar att en till två sjuksköterskor från 
varje avdelning genomgick en sextontimmars utbildning och sedan överförde 
kunskapen till sina kollegor. Därefter gjordes observationer om hur ofta 
personalen utförde handhygien, resultatet av observationerna diskuterades 
senare på avdelningsmöten. Vårdpersonalens följsamhet till handhygien hade 
ökat från 30% innan interventionen till 93% efter. En följsamhet på över 90% 
kvarstod under hela tiden studien pågick. Även försiktighetsåtgärder som att 
använda handskar och skyddsförkläde ökade från 80% innan interventionen till 
90% efter (Sopirala et al., 2014). 
 
4.2.1 Information till patienter och anhöriga 
I en studie som genomfördes i Kanada anställdes åtta personer som hade till 
uppgift att informera alla patienter och deras anhöriga om vikten av 
handhygien. Personerna som anställdes handleddes av specialister inom 
infektionskontroll. Patienter och deras anhöriga fick information om hur 
korrekt handhygien skall utföras, de fick även broschyrer om VRI. Under tiden 
studien pågick desinficerade de händerna två gånger om dagen. Resultaten 
visade att det totala antalet MRSA-infektioner minskade med 51%. Även 
vårdpersonalens följsamhet till handhygien ökade under tiden studien pågick 
med 30% utan att insatser för att öka följsamheten genomfördes (Gagné et al., 
2010). 
 
5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie, vilket är en metod som ger en bra 
översikt av forskning inom det aktuella ämnet. En svaghet med metoden kunde 
dock vara att författarna till litteraturstudien själva inte samlat in materialet, 
utan arbetet har baserats på tolkningar av andras forskning (Forsberg & 
Wengström, 2013). Vid bearbetning av artiklarna som ingick i studien har 
författarna till litteraturstudien varit noga med att vara objektiva för att inte 
påverka studiens resultat. För att vara objektiva har författarna bortsett från sin 
förförståelse. Författarna till litteraturstudien är medvetna om att hur metoden 
utformades och genomfördes kan ha påverkat resultatet och i sin tur kan det 
påverka generaliserbarheten av resultatet.   
 
Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL Plus with Full Text och Medline. 
Att sökningar inte gjordes i andra databaser berodde på att de innehåller 
forskning inom andra ämnen som inte var relevanta för studien (Forsberg & 
Wengström, 2013; Karlsson, 2012).  Ämnesorden som användes arbetades 
fram utifrån syftet. Syftet med litteraturstudien kan ses både ur ett omvårdnads- 
och medicinskt perspektiv. I den första sökningen användes inte ämnesordet 
Nurses. Ordet lades till vid en senare sökning eftersom litteraturstudien ligger 
inom ämnet omvårdnadsvetenskap och sökningen skulle begränsas inom 
ämnet. Dock bidrog Nurses inte med några nya sökträffar, istället gav 
sökningen ett mindre sökresultat och relevanta artiklar exkluderades. Även 
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nurs* lades till som fritextsökning. Sökordet Nurs* bidrog inte heller med 
några nya artiklar. Vid provsökningen gjordes även sökningar som inkluderade 
ordet Inpatients eftersom studien var begränsad till slutenvården. Den 
sökningen gav få träffar och därför valdes ordet Inpatients att inte användas i 
den slutgiltiga sökningen. Artiklar som inte handlade om slutenvården 
exkluderades istället vid urvalet i artikelgenomgången.  
 
Endast artiklar som föll inom inklusionskriterierna ingick i studien. Samtliga 
artiklar som ingick i studien var publicerade mellan år 2005 till 2014. Det är en 
styrka då sjukvården ständigt förändras och endast aktuell forskning har 
inkluderats. Dock kan relevant forskning publicerat före år 2004 eventuellt ha 
exkluderats. En styrka med studien är också att artiklarna var peer reviewed. 
Artiklarna som ingick i studien var skrivna på engelska, författarna är 
medvetna om att det kan bli feltolkningar vid översättning till svenska. För att 
undvika feltolkningar lästes materialet ett flertal gånger av båda författarna. 
Sekundärkällor och reviews exkluderades vilket kan ses som en styrka då 
endast förstahandskällor ingick i studiens resultat.  
 
Eftersom sökningen resulterade i endast sju artiklar gjordes en manuell sökning 
i fritext. En svaghet med en manuell sökning kan vara att författarna omedvetet 
styr sökningen genom val av sökord. Författarna anser dock att den manuella 
sökningen stärkte litteraturstudien genom att fler relevanta artiklar kunde 
inkluderas.  
 
Urvalet av artiklar skedde i flera steg. En svaghet i studien kan vara att artiklar 
som kunnat vara relevanta sorterades bort på grund av artikelns titel i första 
urvalet. Författarna upplevde vissa svårigheter vid urval av artiklarna. 
Artiklarna handlade om olika omvårdnadsåtgärder men det de hade gemensamt 
var att de skulle svara mot studiens syfte. Artiklarna skulle handla om 
preventiva omvårdnadsåtgärder för att minska smittspridning av MRSA, men 
de kunde ändå handla om olika omvårdnadsåtgärder och därför se olika ut. I 
slutändan inkluderades ändå artiklar som var relevanta och som beskrev olika 
omvårdnadsåtgärder.   
 
Vid granskning av artiklarna värderades en artikel med låg kvalité, författarna 
valde ändå att inkludera artikeln då den innehöll data som var relevant för 
litteraturstudien och för att det var svårt att få ihop tillräckligt många artiklar. 
Svårigheter med att få ihop tillräckligt många artiklar kan ses som en svaghet i 
utformning av studiens syfte och inklusionskriterier, men det kan också bero på 
att det saknas forskning inom området.  
 
Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien var av kvantitativ metod. 
Författarna anser att metoden var relevant då den gav svar på incidensen av 
MRSA-fall. Kvalitativa artiklar kunde ha gett ett annat resultat. Vid sökningen 
framkom inga kvalitativa artiklar som svarade mot syftet. Författarna tror att 
det antingen beror på brister i utformningen av sökningen eller att det saknas 
kvalitativ forskning inom ämnet. Artiklarna har också blivit godkända av en 
etisk kommitté vilket är en styrka då Olsson och Sörensen (2011) beskrev att 
det finns med i det grundläggande dokumentet med etiska riktlinjer för 
humanforskning i Helsingforsdeklarationen.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Det som framkom genom litteraturstudien var att den mest effektiva åtgärden 
för att minska smittspridning av MRSA var handhygien. Gagné et al. (2010), 
Monistrol et al. (2012) och McLaws et al. (2009) beskrev alla en signifikant 
minskning av MRSA-fall när följsamheten till handhygien ökade. Studierna 
kom fram till samma resultat och var genomförda i olika världsdelar. Det 
styrker resultatet och handhygien som omvårdnadsåtgärden kan därför 
generaliseras som en effektiv metod. I en kampanj, som McLaws et al. (2009) 
genomförde, anser författarna till litteraturstudien kan vara ett effektivt sätt att 
påminna vårdpersonalen om vikten av handhygien. Även Monistrol et al. 
(2012) använde sig av en utbildande och motiverande kampanj, vilket styrker 
att användning av kampanjer för att öka följsamhet till handhygien fungerar. 
Kampanjerna i studierna var utformade på olika vis. Det framkom inte av 
resultatet vilken form av kampanj som var mest effektiv. För att få reda på det 
krävs ytterligare forskning. Redan på 1850-talet beskrev Florence Nightingale 
vikten av god hygien vid omvårdnad av patienter (Nightingale, 2007). Att god 
hygien är en effektiv och enkel metod att minska spridning av bakterier 
framkom även av resultatet i litteraturstudien. Författarna till litteraturstudien 
anser därför att det är viktigt att förmedla vikten av god hygien då det är en 
omvårdnadsåtgärd som har fungerat i många år.  
 
Alla de åtgärder som kan vidtas för att bryta smittvägar, som ökad handhygien, 
isolering och utbildning, gör att smittspridning av MRSA minskar (V. Cheng et 
al., 2010; Gagné et al., 2010; McLaws et al., 2009; Monistrol, 2012 & Sopirala, 
2014). Det i sin tur leder till färre VRI och en ökad patientsäkerhet 
(Socialstyrelsen, 2013). God patientsäkerhet och minskat antal VRI leder till 
minskade kostnader för vården (Sveriges kommuner och landsting, 2014). 
Sopirala (2014) och Monistrol (2012) beskrev båda att konsumtion av tvål och 
handdesinfektionsmedel ökade under studien. Skulle kostnaderna för ökade 
tvål och handdesinfektionsmedel ställas mot kostnader som sparas genom 
minskat antal fall av MRSA är troligtvis valet enkelt. Gagné et al. (2010) hade 
gjort en beräkning på att de sparade 858,843 kanadensiska dollar genom att 
minska antalet MRSA-fall med 51 stycken. Även Sopirala et al. (2014) hade 
gjort beräkningar på hur mycket pengar som sparades. Under en två-års period 
undveks 198 MRSA-fall, det medförde en besparing på 7,002,666 dollar. 
Socialstyrelsen (2013) och Sveriges kommuner och landsting (2014) beskrev 
också att VRI medförde ökade kostnader. Det styrker vikten av att minska 
smittspridningen och antalet VRI, både sett till patientens lidande och 
kostnader som kan sparas. Författarna anser därför att en enkel och 
kostnadseffektiv åtgärd är god handhygien.  
 
I K. Cheng et al. (2011) framkom brister vid desinfektion av patientsängar. En 
förklaring som beskrevs var att samma trasa användes och att bakterierna 
fördes vidare med trasan. För att minska risken att bakterierna sprids vidare bör 
trasan sköljas noggrant i rikligt med desinfektionsmedel eller ännu hellre ska 
engångstrasor användas. Det medför en högre kostnad för rengöringsmaterial 
men den kostnaden är ändå mindre än kostnaden för eventuella VRI. K. Cheng 
et al.’s (2011) studie var utförd i Hong Kong där MRSA är vanligt 
förekommande (Socialstyrelsen, 2006). Det framkom inte av studien vilka 
riktlinjer eller direktiv som fanns i Hong Kong vad gäller städning och 
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rengöring av vårdmiljöer. Tyvärr inkluderades endast en artikel som tog upp 
vilka åtgärder som kunde utföras i vårdmiljön för att minska smittspridning av 
MRSA. Det finns givetvis flera aspekter i patientens vårdmiljö som påverkar 
smittspridningen. Författarna till litteraturstudien ansåg ändå att det var 
relevant med desinfektion av patientsängar. När en patient är sjuk och vårdas 
på sjukhus spenderas stor del av tiden i sängen. Patientsängen innebär då 
närhet och en risk för smittspridning för patienten, därför är god hygien viktigt. 
K. Cheng et al. (2011) tog endast upp en metod för att minska spridning av 
MRSA via patientsängar. Önskvärt hade varit att fått med även artiklar som tog 
upp andra åtgärder som kan utföras i vårdmiljön för att minska spridning av 
MRSA. Det hade gjort att det vore lättare att utvärdera huruvida K. Cheng et 
al.’s (2011) metod var effektiv eller inte.  
 
När det gällde huruvida isolering av patienter med MRSA fungerade som en 
bra metod för att minska smittspridning skiljde sig resultaten åt. 
Apisarnthanarak et al. (2013) beskrev att en stor del av Thailands sjukhus 
använde sig av isolering som åtgärd. Det angavs dock inte vilken effekt 
isoleringen hade för att minska spridningen av MRSA. Cepeda et al. (2005) 
och V. Cheng et al. (2010) använde också isolering som en metod att minska 
spridning av MRSA i sina studier. Under de perioder patienter förflyttades till 
enkelrum visades ingen signifikant skillnad var gällde spridning av MRSA 
(Cepeda et al., 2005). Däremot visade V. Cheng et al. (2010) på motsatsen. I 
den studien menades att isolering i enkelrum visst hade en positiv effekt och 
MRSA-fallen minskade. Det kan dock diskuteras om det verkligen var just 
isoleringen som var orsaken till minskningen. Under tiden studien pågick 
genomfördes även kontroller av följsamheten till handhygien, vilket gjorde att 
följsamheten ökade (V. Cheng et al., 2010). Det kan därför vara svårt att säga 
om det var själva isoleringen av patienterna eller om det var det förbättrade 
handhygienen hos personalen som var orsaken till minskningen av MRSA-fall. 
Från vårdpersonalens sida beskrevs behov av förbättrade riktlinjer när det 
gäller isolering av patienter med MRSA (Seibert, Gabel Speroni, Oh, DeVoe & 
Jacobsen, 2014b). Författarna till litteraturstudien anser inte att resultatet i 
studien styrker att isolering är en effektiv metod för att minska spridning av 
MRSA. Resultaten skiljde sig åt och därigenom blir det svårare att 
generalisera. Dock tror författarna att vilka preventiva åtgärder som används 
för att minska smittspridningen påverkas av det geografiska läget. Förekomsten 
av MRSA har troligtvis också stor betydelse. För att säkert kunna säga att 
isolering av patienter är en effektiv metod för att minska smittspridning av 
MRSA krävs mer forskning inom ämnet. I dagsläget finns ett begränsade bevis 
för att isolering och kohortvård fungerar. Däremot har det påvisats att isolering 
i kombination med andra åtgärder, såsom handhygien, kan fungera preventivt 
(Halcomb, Griffiths & Fernandez, 2008). 
 
Inom sjukvården fanns brister i kunskaper om hur MRSA skall hanteras och 
förebyggas (Seibert et al., 2014a).  Författarna till litteraturstudien tyckte det 
var anmärkningsvärt att drygt en fjärdedel av sjuksköterskorna ansåg sig ha fått 
en bristande utbildning i omvårdnad av patienter med MRSA (a.a.). Det som 
framkom av studien var att genom utbildning om MRSA prevention till 
personal och patienter minskade antalet fall av MRSA (Gagné et al., 2010; 
Sopirala et al., 2014). Det styrker att utbildning är viktigt i arbetet kring 
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åtgärder att minska smittspridning av MRSA. I Gagné et al. (2010) beskrevs att 
en kampanj riktat mot patienter blev som en påminnelse för personalen. 
Utbildning av patienter och deras närstående i handhygien resulterade i 
minskad smittspridning av MRSA. Genom att utbilda och kommunicera med 
patienter och närstående om åtgärder för minskad smittspridning, blev 
patienterna mer delaktiga i vården och ett bättre resultat kunde uppnås (Noble, 
2009).  En bonuseffekt blev även att patienters empowerment stärktes. Gagné 
et al. (2010) nämnde även förbättringar gällande personalens följsamhet till 
handhygien. I och med det anser författarna till litteraturstudien att det var svårt 
att veta vilken åtgärd som bidrog mest till minskningen av MRSA-fall. Detta 
styrker dock ånyo att en kombination av olika preventiva åtgärder är det som är 
mest effektivt för att minska smittspridning av MRSA.  
 
Artiklarna som ingick i studien kom från olika delar i världen. Det som kan 
vara en styrka med att artiklarna kom från så olika länder var att eventuella 
variationer gällande omvårdnadsåtgärder i världen inkluderades. Delar av 
resultatet kan dock bli svårt att generalisera då det preventiva arbetet kan skilja 
sig åt beroende på var i världen arbetet utförs. Det finns många olika aspekter 
som kan påverka, såsom kultur, ekonomi, klimat och speciellt hur MRSA-läget 
ser ut i just det landet. I olika kulturer kan det finnas olikheter i hur sjukvården 
är utformad. Isolering av patient kan ha olika betydelse i olika länder och 
därigenom blir det svårare att generalisera resultatet. Författarna är medvetna 
om att genus kan ha betydelse i olika länder och kulturer. Vården av kvinnor 
och män kan skilja sig och det kan påverka de omvårdnadsåtgärder som utförs.  
I studien har det inte tagits någon hänsyn till genusperspektivet och den 
forskning som använts i litteraturstudien har inte heller lyft fram att genus har 
haft någon betydelse. 
 
5.3 Slutsats 
Av resultatet i litteraturstudien framkom olika preventiva omvårdnadsåtgärder 
sjuksköterskan kan utföra för att minska smittspridning av MRSA. Den 
omvårdnadsåtgärd som framhölls ha störst effekt på smittspridningen var 
handhygien. Att förbättra följsamheten till handhygien visade på signifikant 
skillnad i minskning av MRSA-fall. Det framkom också att ökad kunskap 
genom utbildning till såväl personal som patienter och anhöriga ger en säkrare 
vård. Det råder delade meningar om huruvida isolering av patienter minskar 
spridningen av MRSA. Isolering som omvårdnadsåtgärd i kombination med 
förbättrad handhygien verkar dock minska smittspridningen. Sjuksköterskan 
har en viktig roll i det preventiva arbetet för minskad smittspridning av MRSA. 
Goda kunskaper och hög följsamhet till riktlinjer har en positiv effekt i 
omvårdnadsarbetet.  
 
5.4 Klinisk nytta och fortsatt forskning 
Litteraturstudien kan bidra med ökade kunskaper hos sjuksköterskor i 
omvårdnadsarbetet kring patienter med MRSA. I Sverige har vi idag en relativt 
liten andel av MRSA-fall och förhoppningarna är att den nivån ska bibehållas. 
De problem som MRSA kan leda till behöver uppmärksammas inom hela 
vården. Kontinuerlig utbildning av personal kring förebyggande åtgärder om 
hur smittvägar kan brytas, kan leda till minskad smittspridning av MRSA. 
Detta i sin tur leder till en högre patientsäkerhet. Med tanke på att det var vissa 



 

 15 

svårigheter att finna tillräckligt många artiklar som var relevanta anser 
författarna att forskningen inom området är bristfällig. Det finns ett behov av 
ytterligare forskning för att kunna implementera effektiva omvårdnadsåtgärder. 
Ytterligare forskning för att utvärdera de metoder som används är också 
önskvärd då vissa metoder idag inte visar på signifikanta minskningar.   
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patienter. 
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spread of MRSA in 
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prospective two-centre 
study.  
 
Lancet, 365(9456), 295-304. 
 
England 
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enkelrum eller 
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intensivvårdsavdelningar 
för att minska 
smittspridning av MRSA.   

Design och Metod 
Kvantitativ, prospektiv 
kvasi-experimentell studie 
Inklusionskriterier 
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intensivvårdsavdelning 
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Redogörs ej 
Urvalsförfarande 
Alla patienter som 
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intensivvårdsavdelningen 
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Statistisk analys 
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Tydliga 
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studien, 
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Svagheter 
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redogörs ej. 
 
Värdering 
Hög 
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incidens av MRSA-fall.  
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Att utvärdera 
smittspridningen av 
MRSA och 
infektionskontroll efter 
ombyggnation av 
intensivvårdsavdelning 
med till tio enkelrum. 

Design och Metod 
Kvantitativ, kvasi-
experimentell studie 
 
Inklusionskriterier 
Intensivvårdsavdelningen 
vid Queen Mary Hospital 
 
Exklusionskriterier 
Redogörs ej 
 
Urvalsförfarande 
Alla patienter som 
vårdades på 
intensivvårdsavdelningen 
under studieperioden. 
 
Slutgiltig studiegrupp 
N= 12,073 patienter 
 
Datainsamlingsmetod 
Observationer och 
provresultat 
 
Analysmetod 
Statistisk analys 

Styrkor  
Bra datainsamlingsmetod, 
provresultat ger säkra 
svar 
 
Svagheter 
Studien utfördes endast 
på ett sjukhus 
 
Värdering 
Medel 

MRSA-fall minskade 
succesivt under de tre 
mätperioderna i och med 
att patienter kunde 
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American Journal Of Infection 
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Hong Kong 

Bedöma effektiviteten av 
desinfektion i kliniska 
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Research Experimental 
Design (SCRED) 
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Redogörs ej 
 
Urvalsförfarande 
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Slutgiltig studiegrupp 
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Datainsamlingsmetod 
Provresultat 
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analys 
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datainsamlingsmetod.  
 
Svagheter 
Otydliga 
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exklusionskriterier 
redogörs ej. 
 
Värdering 
Medel 

Desinfektionsprocessen 
minskade antalet 
MRSA-bakterier 
signifikant i patienters 
vårdmiljö. Trots 
avtorkning finns ändå en 
viss mängd bakterier 
kvar, 34%, på 
sänggrindarna.  
Bakterier som finns kvar 
på trasorna kan orsaka 
smittspridning till andra 
patienter. 
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Gagné, D., Bédard, G., & 
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Systematic patients' hand 
disinfection: impact on 
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hospital.  
 
Journal Of Hospital Infection, 
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Att verifiera en hypotes 
om att patienters och 
deras anhörgas händer 
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Design och Metod 
Kvantitativ, 
interventionsstudie 
 
Inklusionskriterier 
Alla vårdavdelningar på 
det aktuella sjukhuset. 
 
Exklusionskriterier 
Redogörs ej 
 
Urvalsförfarande 
Urvalsmetod redogörs ej. 
Samtliga patienter och 
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Slutgiltig studiegrupp 
Kontrollgrupp 2002-2003 
N= 263 inneliggande 
patienter/dag i genomsnitt 
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Datainsamlingsmetod 
Observationer 
 
Analysmetod 
Statistisk analys 

Styrkor  
Alla patienter på 
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Interventionen skedde 
endast på ett sjukhus. 
Ingen kontrollerad studie. 
Exakt antal deltagare 
anges ej.  
 
Värdering 
Låg 

Resultaten visade att det 
totala antalet MRSA-
infektioner minskade 
med 51%.  
Även vårdpersonalens 
följsamhet till 
handhygien ökade under 
tiden studien pågick med 
30% utan att insatser för 
att öka följsamheten 
genomfördes. 
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McLaws, M., Pantle, A., 
Fitzpatrick, K., & Hughes, C. 
(2009).  
 
More than hand hygiene is 
needed to affect methicillin-
resistant Staphylococcus 
aureus clinical indicator rates: 
clean hands save lives, part 
IV.  
 
The Medical Journal Of 
Australia, 191(8 Suppl), S26-
S31. 
 
Australien 

Att undersöka om 
förbättrad 
handhygienföljsamhet 
bland sjukvårdspersonal 
efter en landsomfattande 
handhygienkampanj i 
New South Wales sjukhus 
var förknippad med 
sjunkande fall av 
infektioner av 
multiresistenta 
organismer.  

Design och Metod 
Kvantitativ, intervention 
 
Inklusionskriterier 
Sjukhus i New South 
Wales 
 
Exklusionskriterier 
Psykiatriavdelningar och 
mödravårdsavdelningar 
 
Urvalsförfarande 
Klusterurval 
 
Slutgiltig studiegrupp 
Två avdelningar på varje 
sjukhus i New South 
Wales varav den ena är 
intensivvårdsavdelning. 
 
Datainsamlingsmetod 
Uppföljning för att se hur 
antalet MRSA-fall 
påverkas av kampanjen 
 
Analysmetod 
Deskriptiv statistisk analys 

Styrkor  
Bra datainsamlingsmetod 
 
Svagheter 
Otydlig beskrivning av 
slutgiltig studiegrupp.  
 
Värdering 
Medel 

Handhygiens kampanjen 
för att minska 
smittspridning av MRSA 
resulterade i att nya 
MRSA-fall minskade 
med 16% på 
intensivavdelningarna 
och med 25% på andra 
avdelningarna. 
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Monistrol, O., Calbo, E., 
Riera, M., Nicolás, C., Font, 
R., Freixas, N. & Garau, J. 
(2012).  
 
Impact of a hand hygiene 
educational programme on 
hospital-acquired infections in 
medical wards.  
 
Clinical Microbiology And 
Infection: The Official 
Publication Of The European 
Society Of Clinical 
Microbiology And Infectious 
Diseases, 18(12), 1212-1218. 
doi:10.1111/j.1469-
0691.2011.03735.x 
 
Spanien 

Att utvärdera effekten av 
en multimodal 
utbildningskampanj om 
handhygienföljsamhet 
samt att uppmuntra till 
användning av 
handdesinfektion.  

Design och Metod 
Kvantitativ, prospektiv före- 
och efter interventionsstudie 
Inklusionskriterier 
Patienter, med minst 48 
timmars sjukhusvistelse på 
den valda 
medicinavdelningen, med 
feber, positiv kultur eller 
antibiotikabehandlade. 
Exklusionskriterier 
Patienter med kortare vårdtid 
än 48 timmar.  
Urvalsförfarande 
Konsekutivt urval 
Slutgiltig studiegrupp 
Totalt observerades 1531 
möjligheter till handhygien 
före och efter 
interventionsperioden, 751 
före och 780 efter. Vid 
uppföljning observerades 
450 tillfällen.  
Datainsamlingsmetod 
Observationer 
Analysmetod 
Statistisk analys 
 

Styrkor  
Resultatet motsvarar 
syftet.  
Lång uppföljning efter 
interventionen. 
 
Svagheter 
Ingen kontrollgrupp.  
 
Värdering 
Hög 

Resultaten visade att 
interventionen ökade 
personalens följsamhet 
till handhygien från 
54,3% till 75,8. Den 
högre följsamheten 
kvarstod vid uppföljning 
ett år senare. 
Sjuksköterskans 
följsamhet ökade från 
61,5 till 83,5% och ökade 
ytterligare till 
uppföljningsperioden.  
Den ökade handhygienen 
hade minskat nya 
sjukhusförvärvade 
MRSA-fall från 0,92 till 
0,25 per 1000-
sjukhusdagar. 
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Seibert, D. J., Gabel Speroni, 
K., Oh, K.M., DeVoe, M. C. 
& Jacobsen, K. H. (2014).  
 
Knowledge, perceptions, and 
practices of methicillin-
resistant Staphylococcus 
aureus transmission 
prevention among health care 
workers in acute-care settings.  
 
American Journal Of Infection 
Control, 42(3), 254-259. 
doi:10.1016/j.ajic.2013.09.005 
 
USA 

Att ta reda på kunskap, 
attityder/uppfattningar 
och åtgärder hos 
sjukvårdspersonal inom 
akutsjukvård vid MRSA.  

Design och Metod 
Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie 
 
Inklusionskriterier 
Läkare, sjuksköterskor, 
övrig sjukvårdspersonal, 
lokalvårdare samt övrig 
servicepersonal vid ett 
182-bäddars sjukhus i 
mitt-Atlant regionen i 
USA.  
Exklusionskriterier 
Redogörs ej 
 
Urvalsförfarande 
Klusterurval 
 
Slutgiltig studiegrupp 
N= 276 
Bortfall n= 14 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkätundersökning samt 
observationer  
 
Analysmetod 
Deskriptiv statistik 

Styrkor  
Tydlig redovisning av 
studiegrupp och bortfall. 
Både enkäter och 
observationer används 
vid datainsamling.   
 
Svagheter 
Exklusionskriterier 
redogörs ej. Svårt att 
generalisera resultatet då 
studien endast 
genomförts på ett 
sjukhus.  
 
Värdering 
Medel 

Sjukvårdspersonal höll 
alla med om att 
preventiva beteenden 
minskar spridning av 
MRSA.  
98,4% till 100% av 
sjuksköterskorna visste 
vilka 
försiktighetsåtgärder som 
skulle göras innan 
kontakt med en patient 
som bär MRSA. 86,5% 
svarade att inte alltid har 
symtom och 75,4% visste 
att MRSA ofta kan 
spridas via 
vårdpersonalens händer. 
Mindre än hälften 
(40,5%) svarade rätt på 
frågan hur länge MRSA 
kan överleva på ytor 
utanför kroppen. 72,7% 
av sjuksköterskorna 
tyckte att de hade fått en 
bra utbildning om 
MRSA. 
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Sopirala, M. M., Yahle-
Dunbar, L., Smyer, J., 
Wellington, L., Dickman, J., 
Zikri, N., ... Mangino, J. E. 
(2014).  
 
Infection Control Link Nurse 
Program: An interdisciplinary 
approach in targeting health 
care-acquired infection. 
 
American Journal Of Infection 
Control, 42(4), 353-359. 
doi:10.1016/j.ajic.2013.10.O07 
 
USA 

Beskriva ett lyckat 
tvärvetenskapligt 
sambandsprogram som 
effektivt reducerar 
sjukhusförvärvad MRSA.   

Design och Metod 
Kvantitativ, intervention 
 
Inklusionskriterier 
Alla sjukhus anslutna till 
The Ohio State University 
Wexner Medical Center 
(OSUWMC). 
 
Exklusionskriterier 
Redogörs ej. 
Urvalsförfarande 
1-2 sjuksköterskor valdes 
ut vid varje avdelning, 
antingen frivilliga eller 
framröstade, för att 
uppmuntra och observera 
handhygien.  
 
Slutgiltig studiegrupp 
Sex sjukhus anslutna till 
OSUWMC. 
Datainsamlingsmetod 
Observationer 
Analysmetod 
Statistisk analys 

Styrkor  
Tydligt beskrivet resultat. 
Representativt urval.  
 
Svagheter 
Exklusionskriterier 
redogörs ej.  
Ingen exakt studiegrupp 
anges. 
 
Värdering 
Medel 

Fall av sjukhusförvärvad 
MRSA minskade med 
28% när följsamhet till 
handhygien ökade från 
30% till 93% med hjälp 
av ett 
utbildningsprogram. 


