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Introduktion: MRSA är en art Gula stafylokocker som har utvecklat resistens mot 

antibiotika. Infektioner orsakade av MRSA är svårbehandlade vilket innebär lidande för 

patienten och stora kostnader för Hälso- och sjukvården. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa vårdpersonals kunskap och dess påverkan 

angående smittspridning av MRSA inom sjukhusvård. 

Metod: Litteraturstudien är utformad enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell med 

datainsamling från 10 vetenskapliga, peer-reviewed artiklar framtagna från databaserna 

Cinahl och PubMed. 

Resultat: Teman som påverkade kunskapen bland vårdpersonal framkom, vilket var 

Kunskapsnivå av förebyggande åtgärder, Riskmedvetenhet, Utbildningsmöjligheter och 

ledarskap samt Engagemang och erfarenhet. 

Slutsats: Majoriteten av vårdpersonal hade kunskap om förebyggande åtgärder för att minska 

smittspridning av MRSA, dock förekom låg kunskap om bakteriens egenskaper. 



 
 

 

 
 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................................ 4 

Bakgrund ................................................................................................................................ 4 

Sjuksköterskans ansvarsområden ........................................................................................... 4 

Att arbeta i team ..................................................................................................................... 5 

Gula stafylokocker och resistensutveckling ........................................................................... 5 

Att leva med MRSA ............................................................................................................... 6 

Antibiotikaresistens och spridning ......................................................................................... 6 

Vårdhygien ............................................................................................................................. 7 

Problemavgränsning ................................................................................................................... 8 

Syfte ........................................................................................................................................... 8 

Metod ......................................................................................................................................... 8 

Litteraturundersökning ......................................................................................................... 10 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier ........................................................................... 10 

Databearbetning/Analys ....................................................................................................... 13 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 13 

Resultat ..................................................................................................................................... 14 

Kunskapsnivå om förebyggande arbete ................................................................................ 15 

Riskmedvetenhet .................................................................................................................. 15 

Utbildningsmöjligheter och ledarskap .................................................................................. 16 

Engagemang och erfarenhet ................................................................................................. 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 18 

Resultatsdiskussion ............................................................................................................... 18 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 20 

Klinisk betydelse .................................................................................................................. 21 

Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................. 21 

Slutsats .................................................................................................................................. 22 



 
 

 

 
 

Bilaga 1. Artikelmatris 



   

4 

 

Introduktion 

Bakgrund 

Florence Nightingale var under 1800-talet engagerad i utvecklingen av sjuksköterskeyrket. 

Nightingale menade att sjuksköterskor ska arbeta för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 

Hennes främsta syfte var att förebygga sjukdomar genom att inrätta en myndighet med lokala 

riktlinjer för avloppssystem, dricksvatten, överbeläggning och gaturengöring. Efter 

Krimkriget kom hon hem som hjältinna då dödligheten bland soldaterna under hennes 

engagemang sjönk från 42 % till 2 %. Nightingale menade att sjuksköterskan ska se till att 

vara ren, vädra, se till att patienten får ljus, tystnad, värme och få en god kost för att hålla sig 

frisk. Hon såg det som sin livsuppgift att få ner dödligheten och öka hälsan bland 

befolkningen (Thompson 1992). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområden 

I yrket som sjuksköterska krävs kunskap, färdighet, förståelse, värderingsförmåga och ett 

förhållningssätt som leder till omvårdnad på ett patientsäkert sätt. En etisk kod för 

sjuksköterskan har utformats enligt ICN, som utkom år 1953 för första gången och har sedan 

reviderats flera gånger, senast 2014. Koden ger en beskrivning av sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden vilket är att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande 

och återställa hälsa. Utgångspunkten inom dessa ansvarsområden ska innefatta respekt för 

mänskliga rättigheter. Koden beskriver även sjuksköterskans ansvar gentemot 

yrkesutövningen, allmänheten, medarbetarna och professionen. Referensramen för 

sjuksköterskans etiska handlingar utgörs av dessa fyra huvudområden. Oavsett kön, ålder, 

trosuppfattning, hudfärg, kultur, nationalitet, funktionsnedsättning, social status, ras eller 

politisk åsikt är behovet av omvårdnad universellt och ska ges till alla. Koden gäller både 

sjuksköterskan och sjuksköterskestudenter (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska anger föreskrifter om basal hygien 

som gäller vid vård och behandling, undersökning eller annan direktkontakt med patienter. 

Föreskrifterna innefattar god handhygien, byte av arbetskläder dagligen, korta ärmar på 

arbetskläder, skyddshandskar för engångsbruk samt användning av engångsförkläde vid 

behov (Socialstyrelsen 2005). För att förhindra vårdrelaterad smittspridning är tillämpning av 

basala hygienrutiner i vårdarbete den viktigaste metoden (SOSFS 2007:19). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär vårdskada när en patient drabbas av lidande, 
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sjukdom, kroppslig eller psykisk skada samt dödsfall som hade kunnat undvikas. 

Patientsäkerhetslagen anger skyldigheter som vårdpersonal och vårdgivare besitter för att 

bidra till högre patientsäkerhet (SFS 2010:659). Vårdrelaterad infektion innebär när en 

infektion uppkommer hos en patient under vårdtid. En av de vanligaste orsakerna till 

vårdskada beror på vårdrelaterade infektioner. 

 

Att arbeta i team 

Teamarbete inom hälso- och sjukvården benämns ofta som multiprofessionella team med 

definitionen ”En mindre grupp individer med delvis olika kompetens som gemensamt löser 

specifika uppgifter och som normalt sett tillhör samma organisation”. Att alla professioner 

lyssnar och får uttala sig samt utnyttja sina kunskapsområden är viktigt då de tillsammans kan 

nå en lösning inför det problem de står inför. Samarbete med ett kollektivt ansvar krävs för att 

uppnå ett gemensamt mål. Teamarbete inom vården innebär att flera professioner samarbetar 

med varandra vilket är en nödvändighet för att förbättra vårdens kvalitet och skapa en hög 

patientsäkerhet (Lundgren & Molander, 2008). 

 

Gula stafylokocker och resistensutveckling 

En vanlig bakterie i vår omgivning är gula stafylokocker som 20-40% av befolkningen bär på 

(Duerden 2012). Den gula stafylokocken trivs bäst i ljumskar, armhålor, mellangård, näsa 

men också på huden och i slemhinnor. Gula stafylokocker kan orsaka 

hjärnhinneinflammation, lunginflammation och infektion i leder och skelett. I vårdmiljö är 

infektioner ett problem, exempelvis efter en operation (Folkhälsomyndigheten 2014). När den 

gula stafylokocken utvecklat en motståndskraft mot penicillinet kallas den Meticillin 

resistenta gula stafylokocker (MRSA) (Montazeri et al 2014). Bakterien överlever i damm, på 

huden samt på olika ytor och kan dödas med desinfektionsmedel men också tvättas bort med 

tvål och vatten (Duerden 2012). MRSA orsakar ett flertal sjukdomar, det kan vara allt från 

ytliga godartade hudinfektioner till livshotande tillstånd som infektion i hjärtmuskulaturen, 

lunginflammation och varbölder (Orsi 2008). Infektioner och bakterieväxt i blodbanan är 

förknippat med hög dödlighet (Montazeri et al 2014). Patienter som har genomgått en 

operation löper större risk att smittas med MRSA, detta gäller även personer som har nedsatt 

immunförsvar och patienter som har kvarliggande urinkateter (Holman et al 2013; Montazeri 

et al 2014). När en människa bär på MRSA eller har en infektion av MRSA ska det i enlighet 

med smittskyddslagen anmälas till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i 
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landstinget (Folkhälsomyndigheten 2014). MRSA är betraktad som ett problem på många 

sjukhus, även om det skiljer sig från land till land. Skillnaderna orsakas av ojämn kontroll 

relaterat till förekomsten av MRSA, isoleringsåtgärder, förskrivning av antibiotika, 

handhygien och fördelning av resurser på olika sjukhus (Orsi 2008). Bristande 

infektionskontroll är en av de vanligaste orsakerna till smittspridning av MRSA (Baddour, 

2010). 

 

Att leva med MRSA 

En person som drabbats av MRSA behöver inte uppleva några symtom. Innan individen inser 

att han blivit smittad kan lång tid passerat (Holman et al 2013). I två studier av Lindberg et al. 

(2009) och Andersson et al. (2010) intervjuades patienter smittade med MRSA för att förstå 

upplevelsen av att leva koloniserad med bakterien. Många upplevde känslor av skuld och 

skam inför anhöriga och vänner och en oro i att inte veta hur smittan uppstått, också en oro 

över att smitta andra. Många patienter upplevde att de kände sig orena och isolerade sig ofta 

från omgivningen. Majoriteten av deltagarna kände ett ansvar i att förhindra smittspridning 

till medmänniskor och sökte självständigt mycket information om MRSA och var noga med 

personlig hygien. Vissa vågade inte berätta om sin sjukdom på grund av rädsla att förlora 

vänner. Kontakt med sjukvården hade blivit förändrad efter diagnos relaterat till MRSA och 

istället för att själv uppsöka vårdcentral fick patienter hembesök eller åka på tidskrävande 

resor till infektionskliniker. En patient uttryckte att vårdpersonal klädde sig ”som inför en resa 

till yttre rymden” vilket ytterligare bidrog till att en känsla av att vara smutsig. 

 

Antibiotikaresistens och spridning 

Första fallet av MRSA upptäcktes i Storbritannien år 1961, strax efter införandet av penicillin 

inom sjukvården, därefter spred det sig snabbt till andra delar av världen. MRSA har ett 

utmärkande särdrag som gör bakterien motståndskraftig mot antibiotika och andra 

antimikrobiella medel, detta leder till att infektioner relaterat till MRSA är svårbehandlade 

och därmed kostsamma (Orsi 2008). Antibiotikaresistens innebär att en bakterie har utvecklat 

en resistens mot antibiotika, vilket orsakar sjuklighet och är ett växande problem som kan 

leda till dödlig utgång för den drabbade. Förlängda vårdtider och dyra läkemedel innebär stora 

kostnader för sjukvården. Det är viktigt att antibiotika används på ett restriktivt sätt då 

antibiotikaanvändning har ett samband med resistens och spridning. Goda hygienrutiner samt 

preventivt arbete med vårdhygien är en del i att bromsa utvecklingen av resistens. Behovet av 
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antibiotika minskar genom att minska smittspridning som kan leda till infektioner 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Bakterier som har utvecklat en resistens kan spridas i miljön 

samt mellan människor och djur. Resistenta bakterier kan också utbyta resistensgener mellan 

varandra, vilket ytterligare bidrar till spridningen av resistens (Montazeri et al 2014). 

Resistensen MRSA har utvecklat gör att svåra stafylokockinfektioner enbart kan behandlas 

med ett fåtal och mycket kostsam antibiotika, som dessutom har besvärliga biverkningar, ett 

exempel på sådana antibiotika är Vancomycin. Det har inte förekommit resistens mot 

Vancomycin i Sverige ännu, dock har det förekommit i andra delar av världen 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Multiresistenta bakterier beräknades år 2007 orsaka 8000 

dödsfall i Europa (De Kraker et al 2011). 

 

Vårdhygien 

För att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner är den viktigaste 

arbetsuppgiften vårdhygien. Resistensproblematiken växer och för att förhindra spridning av 

antibiotikaresistens är vårdhygien ett verktyg. Vård som ges ska vara av god hygienisk 

standard enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Det krävs tillgång till hygienisk 

kompetens så som hygiensjuksköterskor för att kunna erbjuda vårdtagare en god hygienisk 

standard. En hygiensjuksköterska arbetar för att motverka smittspridning genom att ansvara 

för hygienrutiner inom hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten 2014). I Sverige pågår 

ett aktivt arbete sedan mitten av 2000-talet för att öka patientsäkerheten. Arbetet med att 

förhindra vårdrelaterade infektioner är ett prioriterat område. Enligt provtagningar redovisas 

att drygt 10 procent drabbas av en vårdrelaterad infektion under sin vårdtid (Fukuta te al 

2012). Den somatiska slutenvården i Sverige hade hösten 2013 8,7 % inneliggande patienter 

med vårdrelaterad infektion (SKL 2014).  En avgörande faktor för att färre patienter ska 

drabbas av detta är arbetet med förbättrad vårdhygien. MRSA har blivit ett av de största 

vårdhygieniska problemen i världen och sprids inom olika vårdinrättningar (Sacar et al 2006). 

En del MRSA-stammar har visat sig ha egenskaper som gör att de sprids lättare än andra, men 

det har även framkommit att hygienrutiner inte alltid följs och att det är en anledning till 

varför MRSA sprids. Då MRSA etablerat sig på ett sjukhus eller andra ställen där vård ges 

kan de vara svårt att rensa bort. MRSA anses vara en del av normalfloran i ett antal länder i 

Europa, dock räknas inte Holland och de nordiska länderna med i påståendet 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 
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Problemavgränsning 

Meticillin resistenta gula stafylokocker (MRSA) är ett stort problem på många sjukhus runt 

om i världen. Smittspridning relaterat till MRSA kan leda till vårdrelaterade infektioner och 

skapa onödigt lidande för patienten. Vårdpersonal bär ett ansvar i att undvika smittspridning. 

Genom att ta reda på vilken kunskap som finns samt saknas bland vårdpersonal, kan det 

undersökas hur detta påverkar smittspridningen.  

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vårdpersonals kunskap och dess påverkan angående 

smittspridning av MRSA inom sjukhusvård. 

Metod 

Arbetet är utformat som en litteraturstudie vilket innebär utgångspunkt i en tydligt definierad 

fråga som besvaras med hjälp av datainsamling från vetenskapliga artiklar som analyseras och 

sammanställs (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2012). Resultat som använts svarar 

upp mot litteraturstudiens syfte och redovisas i resultat delen (Polit & Beck 2012). I figur ett 

nedan presenteras Polit och Becks niostegsmodell vilket litteraturstudien är utformad efter i 

modifierad form. Niostegsmodellen är fritt översatt från engelska till svenska (Polit & Beck 

2012). 
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Figur 1. Polit och Becks niostegsmodell 
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Litteraturundersökning 

Enligt steg ett i niostegsmodellen (Polit & Beck 2012) identifierades och formulerades 

frågeställningar. Enligt steg två (Polit & Beck 2012) valdes databaser, sökstrategi och sökord 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Databaserna CINAHL och PubMed användes då de var 

lämpliga databaser för omvårdnad. Sökorden som användes i båda databaserna var ”MRSA”, 

”Hygiene”, ”Infection control” och ”Knowledge”. Sökorden som användes var Major 

Headings [MH] och Medical Subject Headings [MeSH]. Sedan utfördes sökningarna enligt 

steg tre där artiklar identifierades och hämtades (Polit & Beck 2012). Till en början söktes 

sökorden var för sig för att se om tillräckligt med artiklar inom valt område fanns. Därefter 

kombinerades sökorden för att precisera sökningen och få fram de artiklar som 

överensstämmer med syftet. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Alla artiklar som var vetenskapligt granskade inom perioden 2005-05-01 till 2015-10-12 

inkluderades. Språket på artiklarna var engelska, svenska eller norska. Artiklarna var peer-

reviewed, vilket innebär att de är granskade av ämnesexperter som bedömer och väljer ut 

artiklarna innan de godkänns för publicering (Polit & Beck 2012). Ariklarna innefattade vård 

inom sjukhus. Professioner som inkluderats i artiklarna var vårdpersonal, vilket innefattar: 

Sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och vårdbiträden. Review-artiklar exkluderades. 
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I tabell ett finns en översikt av sökningar gjorda i CINAHL och i tabell två finns en översikt 

av sökningar gjorda i PubMed, samt en manuell sökning. 

 

Tabell 1. Översikt av databassökning i CINAHL. 

CINAHL Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 MRSA(MH) 

(S1) 

1889    

 Hygiene 

(MH) (S2) 

1324    

 Infection 

control (MH) 

(S3) 

 

7938 

   

 Knowledge 

(MH) (S4) 3526 

   

 S1 AND S2 23 10 3 3 

 S1 AND S3 379 65 3 3 

 S1 AND S4 2 0 0 0 

Summa:   75 6 6 

 

Tabell 2. Översikt av databassökning I PubMed samt en manuell sökning. 

PubMed Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 MRSA 

(MeSH) (S1) 

8339    

 Hygiene 

(MeSH) (S2) 

9865    

 Infection 

control 

(MeSH) (S3) 

17101    

 Knowledge 

(MeSH) (S4) 

4102    

 S1 AND S2 68 16 2 1 

 S1 AND S3 623 63 4 2 

 S1 AND S4 0 0 0 0 

Summa:   79 6 3 

 

Urvalsprocess 
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Totalt gav kombinationerna av sökord 1095 träffar, det ingår en artiklel som hittades med 

manuell sökning. Första urvalet gjordes i enlighet med steg fyra (Polit & Beck 2012) enligt 

niostegsmodellen vilket var att läsa titel och abstrakt och jämföra mot litteraturstudiens syfte 

samt de inklusions- och exklusionskriterier som nämnts ovan. Detta för att granska artiklarnas 

relevans. Artiklar där abstrakt saknades och kraven inte uppfylldes uteslöts från studien, i de 

fall abstrakt inte redovisades lästes endast titeln (Polit & Beck 2012).  Efter urval ett valdes 

75 artiklar från CINAHL och 79 artiklar från PubMed. 

I enlighet med niostegsmodellen (Polit & Beck 2012) genomfördes urval ett enligt steg fem 

där 154 artiklar framkom som lästes i fulltext. Artiklarnas information organiserades enligt 

steg sex i Polit och Becks (2012) niostegsmodell. I denna exluderingsprocess upprepades 

granskning av texten mot syftet samt mot de tidigare nämnda inklusions- och 

exklusionskriterier. Artiklar som exkluderades var exempelvis artiklar som inte hade någon 

metod, studier som inte innefattade vårdpersonals kunskap om MRSA spridning och artiklar 

som inte förekom inom sjukhusvård. De artiklar som inte innefattade kriterierna exkluderades 

och efter urval två återstod sex artiklar från CINAHL och sex artiklar från PubMed, totalt 12 

artiklar.  

I urval tre genomfördes en kvalitetsgranskning av de artiklar som valts ut efter urval två i 

enlighet med steg sju. Granskningen utfördes med hjälp av Polit och Beck (2012) 

granskningsmallar Guide to an Overall Critique of Qualitative Research Report och Guide to 

an Overall Critique of Quantitative Research Report. Innehållet granskades kritiskt i 

introduktion, metod, resultat och diskussion för att säkerställa kvaliteten av artiklarna. Enligt 

Polit & Beck är tydlighet och struktur av stor vikt i artiklarnas text, vilket kontollerades vid 

granskning av artiklarna. Efter kritisk granskning i urval tre kvarstod fem artiklar från 

CINAHL och fyra artiklar från PubMed. 

Manuell sökning förekom då en relevant artikel hittades genom läsning av referenslistor från 

de framtagna artiklarna. Detta resulterade i en ny artikel som redovisas i tabell 2. Artikeln har 

genomgått samma urvalsprocess som artiklarna i databassökningen. 
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Databearbetning/Analys 

Kvarstående artiklar från urval tre analyserades och samordnades i kategorier enligt steg åtta 

(Polit & Beck 2012) individuellt samt gemensamt. De tio artiklarna delades upp och lästes 

individuellt, därefter byttes artiklarna och processen upprepades för att sedan gå igenom alla 

artiklar gemensamt ännu en gång. För att på ett enkelt sätt kunna sortera upp de vetenskapliga 

artiklarna tilldelades de nummer 1-10. De lästes i flera omgångar och resultatets del 

diskuterades gemensamt. Sedan klipptes resultaten ut och strukturerades upp i fyra högar. 

Därefter tilldelades dessa högar en varsin färg, detta för att lättare kunna tillägga material 

under bearbetningsprocessen av resultaten från artiklarna. Dessa tilldelades sedan relevanta 

teman som användes i litteraturstudiens resultat som underrubriker. Enligt steg nio 

förbereddes kritisk sammanställning av resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Enligt (Polit och Beck 2012) bör godkännande och kontroll från en etisk kommitté vara i 

fokus under granskningsprocessen. Eftersom alla valda artiklar var skrivna på engelska var 

texten i vissa stycken svårtolkade. I dessa situationer användes engelsk/svenska lexikon som 

hjälpmedel samt hjälp från en universitetsutbildad engelsklärare. För att kunna presentera ett 

oförvanskat resultat bör översättning från originalspråket ske mycket noggrant, för att undvika 

feltolkning och förlora innebörden (Forsberg & Wengström 2013) Citat som använts i 

litteraturstudien har inte översatts till svenska. För att undvika egna tolkningar av studierna 

bör citat inte översättas (Forsberg & Wengström 2013). Medveten förvrängning, ohederlighet 

och fusk av forskningen, så som förvrängning av data eller att felaktigt tolka eller plagiera 

data från annan forskning, skall inte förekomma (Forsberg & Wengström 2013). Enligt 

Forsberg och Wengström ska resultatet återges så strikt som möjligt för att bli etiskt korrekt, 

att ändra resultatet fördelaktighet till arbetets syfte är inte tillåtet. Att återge resultatet så 

korrekt som möjligt visar också respekt till deltagare i vetenskapliga artiklar som använts 

(Forsberg & Wengström 2013). Utifrån ovanstående kriterier har detta tagits hänsyn till under 

skrivandeprocessen av litteraturstudien.  
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Resultat 

Resultatet består av tio artiklar, varav sju med kvantitativ metod, två med kvalitativ metod 

och en med kvantitativ- och kvalitativ metod. Det finns en matris av artiklarna, bilaga 1. I 

resultat delen framkom teman som belyser vårdpersonals kunskap om smittspridning av 

MRSA. Teman som framkom visas i figuren nedan (figur 2). 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teman som påverkar smittspridning av MRSA 
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Kunskapsnivå om förebyggande arbete 

Vårdpersonals kunskap om MRSA är en viktig del i utvecklingen för att minska 

smittspridning av MRSA (Burkitt et al. 2010; Pedro et al. 2014; Al-Tawfiq et al. 2013; Easton 

et al. 2007). I en studie gjord av Seibert et al. (2014a) svarade 70 sjuksköterskor på frågor om 

förebyggande åtgärder före patientkontakt koloniserade med MRSA. Majoriteten av 

sjuksköterskorna hade kunskap om att de viktigaste förebyggande åtgärder var att sprita 

händerna samt användning av handskar och förkläde (Seibert et al. 2014a; Burkitt et al. 2010). 

Mindre än hälften av sjuksköterskorna visste att handsprit var den mest effektiva metoden för 

att inaktivera bakterien (Seibert et al 2014b). I en studie gjord av Pedro et al. (2014) hade 136 

av 212 sjuksköterskor kunskap om att handhygien var den viktigaste omvårdnadsåtgärden för 

att reducera smittorisk av MRSA bland patienter. Av sjuksköterskorna använde majoriteten 

förkläde och handskar för att reducera risken att sprida smitta samt reducera risken att själv 

utsättas för smitta. De var medvetna om att själva var en riskfaktor i att överföra smitta mellan 

patienter (Pedro et al 2014). 

 

Majoriteten av vårdpersonal var införstådda med smittspridning i vårdmiljö som ett problem 

(Seibert et al 2014a). En sjuksköterska uttryckte att ökad kunskap och följsamhet för 

rengöring av redskap krävdes för att inte sprida MRSA (Seibert et al 2014a). 

 

We need to do a better job with wiping down the surfaces of things we 

use all the time, like our pens, scissors, things like that we might touch 

while we are caring for the patient (Nurse). (Seibert et al. 2014a, s. 

410) 

 

Riskmedvetenhet 

Vårdpersonalen uttryckte att de var införstådda med, och att det var en del av deras jobb att 

använda förebyggande åtgärder mot MRSA-spridning. Hälften av sjuksköterskorna hade 

kunskap om att MRSA var ett problem på sjukhuset där de jobbade (Seibert et al 2014a).  

De flesta deltagare visste att patienter kan bära på MRSA och sprida smitta utan att uppvisa 

några symtom (Burkitt et al. 2010; Seibert et al. 2014b). Majoriteten av sjuksköterskorna 

kunde identifiera urinkatetersättning som en riskfaktor för att patienter skulle bli utsatta för 

MRSA-smitta (Easton et al 2007). 
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Majoriteten av sjuksköterskorna (71,9 % av 212) i en studie gjord av Pedro et al. (2014) hade 

kunskap om att rapportera patienter med positiv MRSA smitta vid förflyttning, samt att 

användning av enkelrum för patienter med MRSA kunde vara ett sätt att undvika 

smittspridning (Pedro et al 2014; Easton et al 2007).  

 

Mindre än hälften av sjuksköterskorna hade kunskap om hur länge MRSA kan leva utanför 

kroppen på olika ytor (Seibert et al 2014b). I en studie gjord av Pedro et al. (2014) hade drygt 

hälften av sjuksköterskorna kunskap om egenskaper om MRSA som bakterie. Mindre än 

hälften (36 %) av 87 sjuksköterskor i en studie gjord av Easton et al. (2007) kunde identifiera 

de vanligaste ställen på kroppen MRSA trivs bäst på och få sjuksköterskor kunde identifiera 

vilka infektionsproblem som var relaterade till MRSA så som varbölder och blodförgiftning.  

 

Kunskap om användning av handhygien bland vårdpersonal fanns och en ansvarskänsla om 

att inte sprida smitta mellan patienter (Seibert et al 2014a). 

 

First of all, I feel responsible for the person that I am dealing with. 

That’s where it really impacts me. If I touch somebody and I haven’t 

washed my hands properly, then I am going to be the carrier and 

trigger for that MRSA to go forward. And to think what happens to 

people! Especially, I work in joint replacement, and if they have some 

kind of joint infection, it’s epic (nurse). (Seibert et al. 2014a, s. 406) 

 

Utbildningsmöjligheter och ledarskap 

Utbildning var ett sätt att höja kunskapsnivån bland vårdpersonal (Burkitt et al. 2010; Al-

Tawfiq et al. 2013; McDanel et al. 2014; Seibert et al. 2014a). I en studie gjord av Al-Tawfiq 

et al. (2013) där vårdpersonal observerades ökade följsamheten till handhygien genom 

utbildning. Efter ett utbildningsprogram hade 37 % av 393 sjuksköterskor kunskap om att 

handsprit var den mest effektiva metoden för att inaktivera MRSA till skillnad från 20 % före 

utbildningsprogrammet genomfördes (Burkitt et al 2010). 

Enligt Sinkowitz-Cochran et al. (2012) behövdes ett fungerande ledarskap i personalgruppen 

med ansvarsområde för hygienrutiner för att öka personalens kunskaper om hygien. Det 

framkom att sjuksköterskor med ledarskap i personalgruppen hade större kunskap om MRSA 
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än annan vårdpersonal så som läkare och undersköterskor (Sinkowitz-Cochran et al 2012). I 

en studie gjord av Sopirala et al. (2014) användes länksjuksköterskor, (fungerar som en länk 

emellan all vårdpersonal) en till två sjuksköterskor på varje avdelning vars uppgift var att 

övervaka handhygien, ge ut information till vårdpersonal och uppfölja problem gällande 

följsamhet till hygienrutiner för att öka kunskapen om MRSA i personalgruppen. Detta 

resulterade i att följsamheten till handhygien ökade markant under studieperioden. 

Följsamheten till användning av handskar och förkläden ökade något efter studiens slut 

(Sopirala et al. 2014).  

 

Engagemang och erfarenhet 

I en studie gjord av Slyne et al. (2012) visade det sig att sjuksköterskor med längre erfarenhet 

hade bättre kunskap om infektionsförebyggande åtgärder. I den oerfarna gruppen fanns 

studenter eller sjuksköterskor med högst tre års erfarenhet och i den erfarna gruppen fanns 

sjuksköterskor som hade sex till 20 års erfarenhet. Av informanterna hade 73 % av 414 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter mottagit utbildning om infektionsförebyggande 

åtgärder någon gång under det senaste året (Slyne et al. 2012). Då det gällde handhygien och 

användning av handskar och förkläde hade både den oerfarna och erfarna gruppen hög 

förståelse för användning av detta (Slyne et al. 2012). 
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Diskussion 

För att minska smittspridning av MRSA krävs kunskap och följsamhet till hygienrutiner. Ett 

riskmedvetet tankesätt var av stor vikt. Uutbildningsmöjligheter var ett sätt att minska 

vårdrelaterad smittspridning. Ett gott ledarskap gällande hygien ökade följsamheten till 

hygienrutiner bland hela personalgruppen. Med längre erfarenhet ökade kunskapen gällande 

infektionsförebyggande åtgärder. 

 

Resultatsdiskussion 

I temat Kunskapsnivå av förebyggande åtgärder framkom att sjuksköterskans kunskap 

gällande hygienrutiner och preventiva åtgärder visade sig vara högre än kunskap om 

bakteriens egenskaper som orsakar smittspridning. Detta gällde bakteriens egenskaper så som 

dess överlevnad och det mest effektiva sättet att inaktivera den på. Vad gäller kunskap om hur 

länge MRSA kan leva på ytor utanför kroppen hade sjuksköterskor låg kunskap. Majoriteten 

av sjuksköterskorna hade kunskap om att handhygien var en skyddande faktor för att minska 

smittspridning av MRSA vilket överensstämmer med tidigare forskning gjorda på 

äldreboende där bedömning av kunskap gjordes relaterat till följsamhet av hygienrutiner 

(Aiello et al 2009). Sjuksköterskan får förmodligen god utbildning om hygien men otillräcklig 

utbildning om vilka egenskaper bakterien har. Detta leder troligtvis till att smittspridning 

relaterat till MRSA blir svår att eliminera, på grund av att vårdpersonalen inte fått med sig 

alla delar om bakteriens förmåga att sprida sig. För att kunna få en god kunskap inom ett 

ämne krävs en helhetsförståelse. 

 

Kunskap om att enkelrum var ett sätt att minska smittspridning fanns, vilket styrks i en studie 

gjord av Moore et al. (2010) där man tagit prover på nivåer av MRSA inom och utanför 

isoleringsrum under tiden personalen arbetade. Resultatet visade att nivåerna av MRSA var 

betydligt högre i isoleringsrummet än utanför. I en annan studie gjord av Cheng et al. (2010) 

där förekomst av MRSA undersöktes efter ombyggnation av en intensivvårdsavdelning där 

enkelrum infördes istället för flersal, såg man en signifikant minskning av MRSA. Detta tyder 

på att vårdpersonals kunskap gällande isoleringsrum som ett effektivt sätt att minska 

spridning av MRSA stämmer. Kunskap om att isolera patienter är viktigt, eftersom bakterien 

håller sig inom rummet. Vårdpersonal blir då den enda riskfaktorn i att sprida smitta då 

patienten själv inte kan kontaminera andra patienter. 
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I temat Riskmedvetenhet framkom att sjuksköterskorna hade kunskap om att de själva 

riskerade att bli smittade med MRSA vilket motsägs i en studie gjord av Wolf et al. (2008) 

där endast 30,8 % av sjuksköterskorna hade kunskap om att denna risk fanns. Fokus inom 

sjukhusvård är patientsäkerhet och att vårda vilket eventuellt kan göra att vårdpersonal inte 

tänker på att de själva utsätts för risk att bli smittade.  

 

I temat Utbildningsmöjligheter och ledarskap framkom att kunskap och utbildning om 

MRSA påverkar smittspridningens omfattning. Utbildning användes genom att informera 

vårdpersonal om hygienrutiner med kontinuerlig uppföljning. Därefter utvärderades 

följsamheten av hygienrutiner som efter studiernas slut ökat markant sedan studierna 

påbörjats. Användning av utbildning med uppföljning styrks då följsamheten till hygien bland 

sjuksköterskor visade sig öka i flera studier där utbildning gällande hygienrutiner lärdes ut 

och observerades (Lee et al. 2011; Song et al. 2013; McLaws et al. 2009). En annan studie 

gjord på röntgensjuksköterskors kunskap om smittspridning, behandling och mikrobiologiska 

egenskaper avseende MRSA, visar också att utbildning leder till ökad kunskap om MRSA 

(Wolf et al. 2008). Utbildning fungerar troligtvis bra även som en påminnelse av den kunskap 

som redan finns. I ett stressigt yrke kan det vara lätt att glömma bort det som inte diskuteras 

eller informeras om med jämna mellanrum. 

  

Länksjuksköterskor var ett sätt att öka följsamheten till handhygien, då de fungerade som 

hygienansvarig och följde upp problem gällande svårigheter av följsamhet till hygienrutiner 

bland vårdpersonal. Detta styrks i en studie gjord av Curran et al. (2002) då följsamhet till 

handhygien ökade med hjälp av hygienansvarig sjuksköterska som kunde uppfölja problem 

och vidta åtgärder. Oavsett profession verkar ledarskap vara en faktor som ökar följsamheten 

till hygienrutiner bland vårdpersonal. Det verkar vara viktigt att få stöttning av någon med 

kunskap inom området i det som upplevs problematiskt.  

 

I temat Engagemang och erfarenhetens framkom att sjuksköterskor med längre erfarenhet 

hade större kunskap om MRSA vilket styrks i en studie gjord av Lindberg et al. (2011) där det 

genom att observa vårdpersonals attityder till patienter kontaminerade med resistenta 

bakterier framkom att yrkeserfarenheten tycks ha inverkan på kunskapen, och att de med lång 

yrkeserfarenhet hade något större kunskap. Kunskap om MRSA borde finnas bland all 

vårdpersonal oavsett erfaren sjuksköterska eller nyutexaminerad då smittspridning är ett 



 
 

 

20 
 

problem på många sjukhus.  

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån niostegsmodellen av Polit och Beck 

(2012) då författarna till litteraturstudien ansåg detta som en strukturerad modell som beskrev 

litteraturstudiens process noggrant. Niostegsmodellen strukturerade form gjorde att 

systematiska misstag kunde undvikas vilket anses som en styrka. En litteraturstudie ger en bra 

översikt av forskning inom det aktuella ämnet. 

Arbetet är baserat på andras forskning och tolkningar vilket är en svaghet. Författarna har vid 

bearbetning av artiklarna varit objektiva, vilket innebär att alla resultat redovisats oavsett om 

det stöder eller motbevisar en eventuell hypotes för att inte påverka litteraturstudiens resultat 

(Forsberg & Wengström 2013).  

 

När sökningen genomfördes diskuterades olika sökord och kombinationer. Ett av sökorden 

som valdes var ”hygiene”, vilket ansågs vara relevant då sjuksköterskor är 

omvårdnadsspecialister och arbetar med att främja hälsa samt förebygga smittspridning med 

hjälp av goda hygienrutiner enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  Det uppstod 

svårigheter med att få fram tillräckligt med artiklar med sökorden som valdes, dock var det 

endast dessa sökord som gav artiklar med titel och abstrakt överensstämmande med syftet. 

Därför utökades tidsintervallet med fem år vilket gav upphov till många fler artiklar, detta 

resulterade i att titel och abstrakt lästes på totalt 1095 artiklar. Det kan dock vara en svaghet 

att artiklar mellan år 2005 och 2015 inkluderades eftersom tidsintervallet är brett och 

önskemålet var att få fram den senaste forskningen inom ämnet. Under första urvalet av 

artiklar enligt steg fyra (Polit & Beck 2012) lästes enbart titel och abstrakt vilket kan ha lett 

till att relevanta artiklar föll bort om resultat och syfte inte framkom tydligt nog. De bortvalda 

artiklarna kunde teoretiskt sett besvarat syftet om de hade lästs i fulltext. De artiklarna där 

relevansen var tveksam togs med till urval två för att kunna läsas i fulltext och undvika att 

riskera onödigt bortfall av artiklar. Efter urvalsprocessen återstod 10 artiklar, en av dessa 

framkom vid manuell sökning. Artiklarna som användes i resultatet var från USA, 

Saudiarabien, England, Portugal och Sverige. På grund av att studierna var gjorda i olika 

länder kan resultatet vara svårt att tolka relaterat till ländernas utveckling av hälso- och 

sjukvård samt ländernas olika välfärd. Sjukvården kan vara organiserade på olika sätt men 

detta kan också ge ett bredare resultat. Trots att artiklarna som användes var internationella 
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anses de ändå vara relevanta artiklar då de länder studierna gjordes i har en hög standard på 

vården. Internationaliteten anses inte ha påverkat resultatet då kunskapsnivån bland 

vårdpersonalen låg på liknande nivå oberoende av land. 

 

Artiklar som ingick i studien var av störst del av kvantitativ metod men även artiklar med 

kvalitativ metod har använts, samt en artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Forsberg och Wengström (2013) anser att styrkan med att också inkludera kvalitativa artiklar 

då problemområdet kan ses från olika synvinklar. Att ha både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar kan anses som en styrka då det kan ge ett bredare resultat. Genom att inkludera 

kvalitativa artiklar gavs en djupare förståelse av vilken kunskap som fanns bland vårdpersonal 

och en inblick i vilka upplevelser av problem som förekom på arbetsplatsen. 

Samtliga artiklar som ingick i resultatet i litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. 

Flera av de artiklar som ingick i litteraturstudien fokuserar på fler vårdpersonal än 

sjuksköterskan. Inklusion av olika professioner i litteraturstudien ansågs dock vara relevant 

även för sjuksköterskan, då kunskap är en viktig del i att minska smittspridning av MRSA 

bland alla professioner. Ett teamarbete krävs för att minska smittspridning av MRSA. Det 

fanns också en artikel där observationer under fem år gjorts på hygienrutiner bland 

vårdpersonal men ingen beskrivning av vilka professioner som hade mer eller mindre 

kunskap. Resultatet baserades på det totala antalet deltagarnas kunskapsnivå tillsammans. Då 

de professioner som innefattade våra inklusionskriterier förekom ansågs artiklens resultat vara 

användbar. 

 

Klinisk betydelse 

Det är viktigt att ha kontinuerlig utbildning om MRSA. Ett fungerande ledarskap inom 

personalgruppen, så som en ansvarig hygiensköterska ökade kunskapen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

I framtida forskning vore det intressant att se om kunskapsnivån bland vårdpersonal skulle 

öka genom utbildning av egenskaper om MRSA som bakterie, i samband med utbildning om 

smittspridning i vårdmiljö.  
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Slutsats 

Litteraturstudien visade att ökad kunskap om MRSA behövs. Goda kunskaper om 

hygienrutiner och förebyggande åtgärder för att minska smittspridning fanns, dock fanns 

otillräcklig kunskap om bakteriens egenskaper samt smittspridning i vårdmiljö. Detta tyder på 

att vårdpersonal behöver mer kunskap om MRSA för att minska smittspridningen. Minskad 

smittspridning leder till minskat lidande för patienten, samt minskade kostnader för Hälso- 

och sjukvården relaterat till minskning av vårdrelaterade infektioner.  
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Författare Titel År Syfte Design/Urval/Bort
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Huvudresultat 

Al-Tawfiq, J., Abed, M., 

Al-Yami, N., Birrer, R. 

Promoting and 

sustaining a 

hospital-wide, 

multifaceted hand 

hygiene program 

resulted in 

significant 

reduction in 

health care-

associated 

infections. 

2013 Att 

bedöma 

följsamhe

t av 

handhygie

n bland 

vårdperso

nal. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

tidsseriestudie som 

sträcker sig från 

oktober 2006 till 

december 2011. 

76873 observationer 

på vårdpersonal 

varav minst 50 på 

varje avdelning på ett 

sjukhus i 

Saudiarabien under 

studieperioden. 

Kunskap var en 

avgörande del av 

utvecklingen för att 

minska smittspridningen 

av MRSA. Utbildning och 

information var ett sätt att 

höja kunskapsnivån. Att 

sätta upp affischer som 

påminde om handhygien 

ökade följsamheten. 

Genom observationerna i 

studien ökade 

följsamheten till 

handhygien bland 

vårdpersonalen. För 

sjuksköterskor låg 

följsamheten på 89 % vid 

studiens slut. 

Burkitt, K., Sinkowitz-

Cochran, R., Obrosky, 

D., Cuerdon, T., Miller, 

L., Jain, R., Jernigan, J., 

Fine, M. 

Survey of 

employee 

knowledge and 

attitudes before 

and after a 

multicenter 

Veterans’ 

Administration 

quality 

improvement 

initiative to 

reduce 

nosocomial 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus infections. 

2010 Att utföra 

och 

utvärdera 

ett 

förbättrin

gsarbete 

av 

hygienruti

ner och 

kunskap 

om 

MRSA 

mellan 

2006-

2007. 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning 

vid 17 sjukhus i 

USA. Enkäten 

innehöll en 5 gradig 

skala med 14 frågor 

om MRSA. (oktober 

2006, juli 2007). Vid 

första 

undersökningen var 

1362 vårdpersonal 

deltagande och vid 

uppföljningen 952 

deltagande. Bortfall 

på 410 st. 

Kunskap var en 

avgörande del av 

utvecklingen för att 

minska smittspridningen 

av MRSA. Utbildning var 

ett sätt att höja 

kunskapsnivån. Handsprit 

var ett effektivt sätt att 

förbättra handhygien. 

Easton, P-M., Sarma, 

A., Williams, F-L-R., 

Marwick, C-A., Phillips, 

G., Nathwani, D. 

Infection control 

and management 

of MRSA: 

assessing the 

knowledge of 

staff in an acute 

hospital setting. 

2007 Att 

utvärdera 

kunskaper 

personal 

hade om 

MRSA 

och 

hantering

en av det i 

en akut 

sjukhusmi

ljö. 

Kvalitativ och 

kvantitativ med 

intervjuer och 

enkäter. 87 

sjuksköterskor och 

87 läkare från olika 

vårdavdelningar i 

England deltog i 

studien. Inga bortfall 

har redovisats. 

Kunskap var en viktig del 

av utvecklingen för att 

minska smittspridning av 

MRSA. Urinkateter var en 

riskfaktor för 

smittspridning och 

enkelrum var ett sätt att 

minska smittspridning. 

Sjuksköterskor kunde 

identifiera de vanligaste 

ställen på kroppen MRSA 

trivs bäst på. 



 
 

 

 
 

Författare Titel År Syfte Design/Urval/Bort

fall 

Huvudresultat 

McDaniel, J., Ward, M., 

Leder, L., Schweizer, 

M., Dawson, J., 

Diekema, D., Smith, T., 

Chrischilles, E., 

Perencevich, E., 

Herwaldt, L. 

Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus prevention 

practices 

in hospitals 

throughout a rural 

state. 

2014 Att 

identifiera 

vilka 

evidensba

serade 

kompone

nter som 

bidrar till 

att minska 

vårdrelate

rad 

smittsprid

ning av 

MRSA. 

 

Kvantitativ 

longitudinell 

tvärsnittsstudie med 

4 enkäter. Sjukhus i 

Iowa som deltog i 

studien med 648 

vårdpersonal som 

deltog. Inga bortfall 

har redovisats. 

Utbildning och 

information var ett sätt att 

höja kunskapsnivån bland 

vårdpersonal. 

Pedro, A., Sousa-Uva, 

A., Pina, E. 

Endemic 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus: 

Nurses`risk 

perceptions and 

attitudes. 

2014

. 

Att 

identifiera 

sjuksköter

skans 

kunskap 

om 

MRSA 

spridning. 

Kvantitativ 

semistrukturerad 

tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning 

på ett sjukhus i 

Lissabon. Fyra 

avdelningar var med 

i studien. 212 

sjuksköterskor 

tillfrågades och 139 

avslutade studien. 

Bortfall på 73 st. 

Kunskapsnivå hade en 

betydande faktor för 

påverkandet av MRSA 

smittspridning. 

Seibert, D., Speroni, K., 

Mi, K., Devoe, M., 

Jacobsen, K. 

Knowledge, 

perceptions and 

practices of 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus 

transmission 

prevention among 

health care 

workers in acute-

care settings. 

2014 

a. 

Att 

utvärdera 

kunskaper 

och 

uppfattnin

gar om 

MRSA 

spridning 

bland 

vårdperso

nal. 

Kvantitativ 

tvärsnittsundersöknin

g. 

Klusterurval. Studien 

utfördes på ett 

sjukhus i USA. 

Totalt 1200 

vårdpersonal deltog i 

undersökningen, men 

bara 276 st avslutade 

studien. Bortfall på 

924 st. 

Deskriptiv statistik. 

Enkätundersökning 

samt observationer. 

Vårdpersonalen hade inte 

kunskap om att MRSA 

kunde leva på ytor i flera 

dagar. Sjuksköterskorna 

visade i undersökningen 

att de hade stor 

kunskapsnivå om att 

handsprit, användning av 

handskar och förkläde var 

de viktigaste faktorerna 

för att minska 

smittspridning av MRSA.  

Seibert, D., Speroni, K., 

Mi, K., Devoe, M., 

Jocobsen, K. 

Preventing 

transmission of 

MRSA: A 

qualitative study 

of health care 

workers’ attitudes 

and suggestions. 

 

2014 

b 

Vårdperso

nalens 

förslag till 

att 

förebygg 

smittsprid

ning av 

MRSA i 

akut vård. 

Kvalitativ studie som 

är en del av en 

omfattande 

utvärdering på ett 

akutsjukhus i USA. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

design. Av 276 

vårdpersonal som 

Det visade sig vara av stor 

vikt att all vårdpersonal 

var införstådd med vad 

MRSA var.  



 
 

 

 
 

Författare Titel År Syfte Design/Urval/Bort

fall 

Huvudresultat 

tillfrågades att vara 

med i studien deltog 

42, men bara 26 

genomförde och 

avslutade studien. 

Bortfall på 250 st.  

 

Sinkowitz-Cochran, R., 

Burkitt, K., Cuerdon, 

T., Harrison, C., Gao, S., 

Obrosky, D., Jain, R., 

Fine, M., Jernigan, J. 

The associations 

between 

organizational 

culture and 

knowledge, 

attitueds, and 

practices in a 

multicenter 

Veterans quality 

improvement 

initiative to 

prevent 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus. 

2012 Att 

bedöma 

kunskap 

och 

attityder i 

samband 

med 

MRSA 

spridning. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

enkätundersökningar 

vid 16 sjukhus i 

USA. Enkäten bestod 

av 14 frågor om 

MRSA med en 5 

gradig skala. 

(oktober 2006, juli 

2007). 2314 

vårdpersonal deltog i 

studien och 

avslutades av 1811. 

Bortfall på 503 st. 

Sjuksköterskor med 

personalengagemang hade 

mer kunskap om MRSA. 

Det visade sig att 

ledarskap ledde till 

förbättrad följsamhet till 

hygien.  

 

Slyne, H., Phillips, C., 

Parkes, J. 

Infection 

prevention 

practice: how 

does experience 

affect knowledge 

and application? 

2012 Att 

utvärdera 

sjuksköter

skors 

kunskap 

om 

rutiner 

och 

infektions

förebygga

nde 

åtgärder 

Kvantitativ 

tvärsnittsundersöknin

g med enkäter som 

gjordes på två 

sjukhus och ett 

universitet i England. 

Informanterna bestod 

av 1373 

sjuksköterskor och 

628 

sjuksköterskestudent

er. 414 svarade 

fullständigt på 

enkäten. Bortfall på 

1587 st. 

Sjuksköterskor med 

längre erfarenhet visade 

högre kunskap om 

infektions förebyggande 

åtgärder. 

Sopirala, M-M., Yahle-

Dunbar, L., Smyer, J., 

Wellington, L., 

Dickman, J., Zikri, N., 

Martin, J., Kulich, P., 

Taylor, D., Mekhjian, 

H., Nash, M., Mansfield, 

J., Pancholi, P., Howard, 

M., Chase, L., Brown, 

S., Kipp, K., Lefeld, K., 

Myers, A., Pan, X., 

Mangino, J-E. 

Infection Control 

Link Nurse 

Program: An 

interdisciplinary 

approach in 

targeting health 

care-acquired 

infection. 

2014 Att 

minska 

vårdrelate

rad 

smittsprid

ning av 

MRSA 

genom 

användnin

g av 

observatio

n med 

hjälp av 

länk 

Kvalitativ 

longitudinell 

observationsstudie 

med 1-2 länk 

sjuksköterskor på 

varje avdelning på 

fem sjukhus i USA. 

Genom att länk 

sjuksköterskor 

observerade handhygien, 

gav information till 

vårdpersonal och 

uppföljde problem 

relaterad till följsamhet av 

handhygien, handskar och 

förkläden ökade 

följsamheten bland 

vårdpersonalen. 
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sjuksköter

skor. 

 


