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Sammanfattning:  Vårdrelaterade infektioner (VRI) samt antibiotikaresistens är ett 

växande problem över hela världen och drabbar främst patienter 
med nedsatt immunförsvar. Methicillinresistenta 
Staphylococcus aureus (MRSA) är en vanlig orsak till VRI och 
kan leda till allvarliga konsekvenser för drabbade patienter. 
Smittan sprids framförallt via vårdpersonal. Syftet med 
litteraturstudien var att undersöka hur vårdpersonal på sjukhus 
följer riktlinjerna vid MRSA i omvårdnadssituationen. Studien 
visar på att följsamheten är bristfällig. Orsaker till bristande 
följsamhet var framförallt arbetssituation, bristande kunskap, 
vårdpersonalens attityder och yrkeskategori. Faktorer som 
ökade följsamheten till smittkontroll var utbildning, ökat 
samarbete, feedback, en positiv syn bland de överordnade samt 
tydliga riktlinjer och lättillgängligt material. Handlingsprogram 
som kombinerade ett flertal faktorer hade god effekt på 
följsamheten och minskade fallen med vårdrelaterad MRSA. 
Problemet med MRSA behöver lyftas mer inom vården. Det 
behövs mer kvalitativ forskning inom området samt fler 
kvantitativa studier som undersöker de långsiktiga effekterna av 
införda interventioner.  
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Abstract: Healthcare-associated infections and antibiotic resistance is an  
 escalating problem all over the world and it mainly affects  
 patients with deficient immune system. Methicillin-resistant  
 Staphylococcus aureus (MRSA) is a common cause for  
 healthcare-associated infections and can lead to serious  
 consequences for patients that are affected. The infection  
 spreads mainly through healthcare workers. The purpose of the  
 literature study was to investigate healthcare workers  

 compliance with MRSA guidelines in nursing. The study shows  
 poor compliance. Main reasons for noncompliance was  
 working situation, lack of knowledge, healthcare workers’  
 attitudes and professional category. Factors improving  
 compliance regarding infection control was education,  
 increased collaboration, feedback, positive attitudes among  
 superiors, comprehensible guidelines and accessibility of  
 materials. Controlprogrammes combining several interventions  
 showed improvements in compliance and decreased rates of  
 healthcare-associated MRSA. The healthcare needs to pay more  
 attention to the problem with MRSA. More qualitative research  
 regarding compliance to MRSA guidelines is needed together  
 with quantitative studies investigating the longterm effects of  
 implemented interventions. 
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Inledning  
 
Varje år drabbas hundratals miljoner patienter runt om i världen av infektioner under sin 
vårdtid vilket leder till förlängda vårdtider, ökade vårdkostnader, handikapp och ökad 
mortalitet (1,2). Bakterier som är resistenta mot flertalet av dagens antibiotikasorter 
utgör ett särskilt stort problem (2,3,4). Resistensutvecklingen gör att behandling med 
antibiotika blir mindre effektiv, vilket framför allt drabbar individer med nedsatt 
immunförsvar (2,3).  
 
Infektioner inom vården orsakas ofta av Methicillinresistenta Staphylococcus aureus 
(MRSA) (5). År 2000 blev MRSA en anmälningspliktig sjukdom i Sverige och sedan 
dess har antalet rapporterade fall stadigt ökat. Från att mestadels ha förekommit på 
sjukhusen har MRSA blivit alltmer vanligt även ute i kommunerna och övriga 
samhället. I hela Sverige rapporterades det 976 fall av MRSA under år 2005, vilket var 
en ökning från 314 rapporterade fall år 2000 (6). Av de inrapporterade fallen kommer 
70 % från områdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö (2). I Halland 
rapporterades det 21 fall år 2005 jämfört med tio fall år 2000 (6).  
 
Trots att det har utvecklats flera olika riktlinjer för att motverka smittspridning (7) är 
resistenta bakterier fortfarande ett problem i stora delar av världen (8,9,10). Den främsta 
orsaken till spridning av MRSA inom vården är att bakterierna överförs från en patient 
till en annan via vårdpersonalen (2,7,11). För att förebygga smittspridning är därför den 
viktigaste åtgärden att basala hygienrutiner tillämpas (2) och framförallt att korrekt 
handhygien utförs (7).   
 
 

Bakgrund 
 
Vårdrelaterade infektioner  
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de vanligaste komplikationerna inom vården.  
Begreppet innebär infektioner som patienter smittas av på sjukhus eller i öppenvården 
och som vårdpersonal smittas av under sitt arbete (2,12,13). Majoriteten av VRI är 
endemiska (2), vilket innebär att de är ständigt eller vanligt förekommande i ett visst 
land eller en viss region (14). 
 
Mellan 5-10 % av alla patienter i Sverige drabbas av VRI under sin vårdtid (2,12). 
Genom att arbeta för att förebygga dessa typer av infektioner skyddas patienterna och 
smittspridningen av resistenta bakterier hävs. Arbetet bör även fokuseras på att 
identifiera de patientgrupper som riskerar att drabbas av VRI (2). Speciellt patienter 
med nedsatt immunförsvar som exempelvis för tidigt födda, äldre, svårt sjuka, 
diabetiker samt patienter som behandlas med antibiotika eller har genomgått exempelvis 
protesoperation befinner sig i riskzonen (2,12). Den vanligaste orsaken till att patienter 
drabbas av VRI under sin vårdtid är bristande hygien hos vårdpersonalen och i 
vårdmiljön (7,12). Det finns siffror som visar på att 20-30 % av alla VRI orsakas av 
dålig handhygien (12). Vårdpersonal kommer i kontakt med olika bakterier och 
mikroorganismer konstant i det dagliga arbetet, inte bara vid patientnära kontakt utan 
även genom miljön och kolleger (12,13). Vid kortvarig kontakt med patienter kan det 
överföras mellan 1 000 och 100 000 bakterier vilka sedan kan spridas vidare (12).  
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Vårdhygien 
 
För att undvika smittor av olika slag tillämpas i Sverige basala hygienrutiner som 
innebär handhygien, skyddsrock och handskar (10). En god och frekvent handhygien 
(7,12,13) samt användande av skyddshandskar vid behov är nyckeln till att undvika 
kontaktsmitta och VRI (12,13). Handhygien ska utföras både före och efter kontakt med 
patienter, särskilt vid aseptiska moment. På så sätt förhindras att smitta förs vidare och 
vårdpersonalen undviker även att själv bli smittad (7,12,13). I enlighet med det 
amerikanska Centers for Disease Control and Preventions (CDC) definition av 
handhygien använder författarna begreppet i betydelsen: antingen tvätt med tvål och 
vatten, tvätt med antiseptisk tvål och vatten eller användning av hygienisk alternativt 
kirurgisk handdesinfektion (15). Handdesinfektion är den viktigaste åtgärden men vid 
synlig smuts ska händer och underarmar först tvättas av med tvål och vatten innan de 
desinficeras (7,12,13). Normalt sett används hygienisk handdesinfektion som tar bort 
den tillfälliga hudfloran medan det exempelvis vid operationer används kirurgisk 
handdesinfektion som även tar bort den permanenta floran (12). Vid moment där det 
finns risk för kontakt med kroppsvätskor samt vid hög infektionsrisk eller om 
vårdpersonalen har sår på händerna ska skyddshandskar användas (12,13). 
Handdesinfektion måste fortfarande utföras innan och efter handskar använts eftersom 
smitta kan komma igenom hål eller skador i handskarna (7,13).  
 
Vårdpersonalens kläder som smittväg undviks genom användning av skyddsrockar vid 
allt patientnära arbete samt hos patienter med smittsamma sjukdomar (12,13). Finns det 
risk för droppsmitta vid exempelvis såromläggningar ska även munskydd användas. 
Daglig städning genom exempelvis damning minskar risken för att bakterier ska kunna 
överleva i patienternas närmiljö och spill av kroppsvätskor eller smittsamt material ska 
punktdesinficeras direkt med ytdesinfektionsmedel (13). Vid hög smittorisk eller om 
patienten är väldigt infektionskänslig tillämpas isolering för att hindra eventuell smitta 
patienter emellan. På en del vårdinstitutioner används gruppspecifik isolering där 
patienter med samma infektion isoleras tillsammans (12). När patienter isoleras i grupp 
med vårdpersonal som inte vårdar några andra patienter kallas vården kohortvård (2). 
 
 
MRSA 
 
Förkortningen MRSA kan stå för både multiresistenta Staphylococcus aureus och 
methicillinresistenta Staphylococcus aureus (16). I denna studie används förkortningen i 
betydelsen methicillinresistenta Staphylococcus aureus.   
 
Staphylococcus aureus är en av våra vanligaste omgivningsbakterier (8) och den 
vanligaste orsaken till olika slags sårinfektioner och varbildningar (2,8,16,17). Den är 
också en vanlig orsak till impetigo i mun- och näsvinklarna och paronykier (16,17). 
Bakterien kan orsaka otit, sinuit och urinvägsinfektioner (17), liksom allvarliga 
infektioner som pneumoni, meningit (8,17), endokardit (2,8), sepsis och infektioner i 
skelett och leder (2,8,16,17). En speciell form av stafylokockinfektion i huden kan 
drabba spädbarn och det finns vissa stafylokocker som kan orsaka matförgiftning 
(16,17).  
 
Methicillinresistens innebär att bakterien har utvecklat resistens mot alla β-
laktamantibiotika (2,8), det vill säga de antibiotikasorter som vanligen används mot 
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stafylokockinfektioner (8). Länge har antibiotikumet Vancomycin varit ett av få 
kvarvarande behandlingsalternativ vid MRSA, numera ses dock även en ökad 
resistensutveckling mot Vancomycin (2,17-19) och andra nyutvecklade 
behandlingsalternativ (2). De nordiska länderna och Holland utmärker sig genom att ha 
en väldigt låg förekomst av MRSA i jämförelse med resten av världen (2,8,10) där den 
är endemisk (10). Den vanligaste smittkällan till MRSA inom vården är patienter som 
bär på bakterien. Smittan sprids genom både direkt och indirekt kontaktsmitta samt som 
luftburen dammsmitta, men den vanligaste smittvägen är indirekt kontaktsmitta (2,16).  
 
Precis som icke-resistenta stafylokocker kan MRSA förekomma i vår normalflora utan 
att ge upphov till symtom. Enligt Socialstyrelsens kunskapsunderlag Att förebygga 
vårdrelaterade infektioner är det vanligast att bärarskap av MRSA förkommer i främre 
delen av näsan, men bakterien kan även finnas i svalget och på huden (2). En ny studie, 
gjord bland vårdpersonal och patienter på länssjukhuset i Halmstad, visade dock att det 
är minst lika vanligt med bärarskap i svalget som i näsan (20). MRSA kan påvisas 
genom vanlig odling av exempelvis sårsekret, men om bakterien förekommer i mindre 
mängd, vilket den ofta gör vid bärarskap, kan den vara svår att påvisa bland 
normalfloran. Screenodling, där provet odlas på speciella medier så att just framväxt av 
MRSA gynnas, rekommenderas därför. Prov för screenodling tas framför allt från 
främre näsöppningen, eventuella skadade hudpartier samt från urin om patienten har 
urinkateter. Provtagning utförs även i många fall från svalg och perineum (2). 
 
 
Riktlinjer 
 
Officiella riktlinjer och rekommendationer för kontroll av MRSA finns i många länder 
(21). Riktlinjerna varierar dock och det enda som det finns en global enighet om är att 
vårdgivare ska ha tillgång till experter inom vårdhygien, att det ska finnas program för 
smittkontroll som är förankrat hos och stöds av de ansvariga vårdgivarna samt att basala 
hygienrutiner har en stor betydelse för att minska smittspridning (2). I Practical 
guidelines for infection control in health care facilities som publicerats av 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderas att ansvariga hälsomyndigheter bör 
utveckla nationella eller regionala program för att hjälpa sjukhusen att minska riskerna 
för VRI. De rekommenderar även att varje vårdinrättning utvecklar program för att 
försäkra både vårdpersonalens och patientens välmående (22). Olika länder utvecklar 
ständigt nya riktlinjer som anpassas till respektive lands aktuella situation samt ekonomi 
och det anses inte vara realistiskt att alla länder ska ha samma riktlinjer. I länder med 
låg förekomst av MRSA, där de flesta patienter har drabbats utomlands och det bara 
förekommer mindre infektionsutbrott är de flesta överens om att en intensiv 
övervakning och nolltolerans, så kallad ”search and destroy policy”, bör tillämpas (2). 
En sådan policy tillämpas i Holland (2,7) samt de nordiska länderna och innebär 
omfattande screening samt isolering och noggrann uppföljning av alla smittade (2). En 
översikt av internationella, nationella och lokala riktlinjer presenteras i bilaga 1.  
 
Vid endemisk MRSA rekommenderar WHO att förflyttningar av både vårdpersonal och 
patienter mellan avdelningar minimeras och att högriskpatienter screenas för att 
eventuella fall ska upptäckas tidigt. Protokoll och riktlinjer bör utformas för 
vårdpersonal samt patienter, och kirurger bör vara testade för bärarskap med negativt 
provsvar innan de utför operationer (22).  
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Nyttan av att isolera patienter som bär på MRSA debatteras ständigt (2) men i Practical 
guidelines for infection control in health care facilities rekommenderas enkelrum eller 
kohortvård för koloniserade och infekterade patienter (22). En studie som undersökte 
ifall isolering av patienter med MRSA utfördes i olika delar av världen visade på stora 
skillnader mellan länderna. Andelen patienter infekterade med MRSA som placerades i 
enkelrum varierade mellan 0 % i Sydamerika till 53,5 % i Västeuropa (23). En annan 
undersökning av tio olika europeiska sjukhus visade att isolering av patienter med 
MRSA rekommenderades på samtliga av sjukhusen, men att bristen på 
isoleringsmöjligheter gjorde att screening inte utfördes rutinmässigt på sjukhusen i 
Italien och Portugal (24).  
 
För utförandet av handhygien rekommenderas i Sverige användning av ett 
alkoholbaserat desinfektionsmedel och att händerna tvättas endast om de är synligt 
smutsiga eller känns smutsiga. Samma rekommendation gäller i till exempel Finland, 
Tyskland och Österrike, men i många andra länder som exempelvis USA och 
Storbritannien är traditionen istället att använda vanlig tvål och vatten, eller i vissa 
situationer en desinficerande tvål (2). En undersökning av tio olika europeiska sjukhus 
visade att hälften av sjukhusen inte hade tillgång till handdesinfektion vid varje handfat 
(24). Alkoholbaserade produkter anses dock vara att föredra, bland annat eftersom de 
innehåller ett återfettande medel och därmed är mera skonsamma för huden (2). En 
studie från 2001 som jämförde riktlinjer för utförandet av handhygien i olika länder 
visade dock att det i de flesta länder rekommenderades att handhygien utförs genom 
handtvätt med vanlig tvål eller antiseptisk tvål (25). En tabell över de olika ländernas 
rekommendationer presenteras i bilaga 2. 
 
En patient som misstänks vara smittad med MRSA ska enligt de nationella riktlinjerna i 
Sverige genomgå screening och isoleras på enkelrum (10). Enligt de lokala riktlinjerna i 
Halland ska antalet personer som deltar i vården av patienter med misstänkt MRSA-
smitta begränsas och ambulerande vårdpersonal bör inte delta i vården överhuvudtaget. 
Munskydd ska användas vid risk för stänk och flergångsmaterial desinfekteras i nära 
anslutning till vårdrummet. Enligt riktlinjerna ska särskilda försiktighetsåtgärder 
användas för patienter som under det senaste halvåret har vårdats på sjukhus eller 
mottagit poliklinisk vård för sår- eller hudskador utanför Sverige, för patienter som 
under det senaste halvåret har vårdats på universitets- eller regionsjukhus inom Sverige 
eller haft kontakt med vård i Stockholmsregionen samt för patienter som tidigare varit 
smittade med MRSA. Åtgärderna som rekommenderas för nämnda patientgrupper är att 
initial undersökning sker på förberett mottagningsrum eller infektionsrum och att 
patienten sedan isoleras. För de patienter som har vårdats inom Sverige och inte har 
några tecken på infektion och inte har vårdats på avdelning med känd MRSA-smitta 
görs dock undantag och de kan vårdas med basala hygienrutiner som enda åtgärd1.   
 
 
Sjuksköterskans ansvar 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har patienter i Sverige en laglig rätt till att få en 
hygienisk vård av god kvalitet (26) och all vårdpersonal inom Hälso- och sjukvården 
ska arbeta för att förebygga ohälsa (26,27). Vården ska genomföras med hänsyn till 

                                                 
1 PM Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland. Handlingsplan vid MRSA (Meticillinresistent 
Staphylococcus aureus). Uppdaterad 2004-06-01 
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både smittade samt övriga patienter och förhindra att smittan sprids vidare (28). 
Sjuksköterskans ansvar enligt kompetensbeskrivningen är att arbeta enligt hygieniska 
föreskrifter för att minska antalet vårdrelaterade komplikationer (29). Vid VRI är även 
sjuksköterskans identifierande av riskfaktorer en grundläggande del (27).  
 
Förutom de olika författningar som finns ska sjuksköterskan även arbeta utifrån 
befintliga riktlinjer och söka ny vetenskaplig kunskap, för att sedan använda den 
kunskapen i praktiken, under hela sin yrkesverksamma tid (29). Att använda sig av 
evidensbaserad omvårdnad innebär att granska all tillgänglig vetenskaplig fakta och 
använda den tillsammans med exempelvis det medicinska samt utifrån patientens 
önskemål. Patienternas vård ska vara effektivare, snabbare och bättre i dagens samhälle 
vilket gör att det ställs högre krav på vårdpersonalen som ska planera och utföra 
omvårdnaden (30). Omvårdnadsprocessen är ett sätt att ge varje patient en god 
individuellt anpassad vård (31), där sjuksköterskan ska planera vilken omvårdnad som 
ska utföras samt se till att den genomförs på rätt sätt och till sist utvärdera den (29,31). 
Bristande utbildning kring sökandet och granskningen av omvårdnadsforskning samt att 
arbeta i en miljö där ett sådant arbetssätt inte uppmuntras är några faktorer som gör att 
många sjuksköterskor inte använder sig av evidensbaserad omvårdnad i sitt dagliga 
arbete (30). 
 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur vårdpersonal på sjukhus följer 
riktlinjerna vid MRSA i omvårdnadssituationen. Frågeställningar som ställdes var:  

- Följer vårdpersonalen de riktlinjer som rekommenderas? 
- Vilka är orsakerna till att de inte följs? 
- Vilka faktorer kan öka följsamheten?  

 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
 
Datainsamling 
 
Artiklar söktes fram i databaserna CINAHL, PubMed och Academic Search Elite. 
Sökorden som användes valdes utifrån syftet. Främst gjordes sökningar utifrån 
databasernas kontrollerade ämnesord. I CINAHL användes CINAHL Headings, i 
PubMed MeSH-termer och i Academic Search Elite Subject Terms (redovisas i tabell 1 
inom citationstecken). Ämnesorden kombinerades även med ord i fritext. Eftersom 
MRSA inte fanns som kontrollerat ämnesord användes Methicillin Resistance i 
kombination med Staphylococcal infections i CINAHL respektive Staphyloccocus 
aureus i PubMed. Övriga kontrollerade ämnesord som användes var: Infection Control; 
Cross Infection; Nursing Staff, Hospital; Professional Compliance; Nurse Attitudes och 
Guideline Adherence samt underrubrikerna Prevention and Control (PC) och 
Psychosocial Factors (PF). Sökord i fritext var mrsa; nurs*; knowledge; compliance; 
isolation precautions; contact precautions; staff workload och hand hygiene. Sökningar 
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med olika kombinationer av ovanstående sökord gjordes, men i sökhistorian (tabell 1) 
presenteras enbart de sökningar som ledde fram till att nya artiklar hittades. Artiklar 
som förekom i flera sökningar redovisas i sökhistorian varje gång som de påträffades. I 
urval 2 presenteras antalet nya artiklar som valdes i varje sökning inom parentes. 
 
Tabell 1. Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 
Lästa 
artiklar 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

Academic 
Search Elite 
 

061101 Infection Control and 
nurs* and knowledge 

4 
 

3 2 1 (1) 

CINAHL 
 

061101 “Methicillin Resistance” 
and “Staphylococcal 
Infections” and “Infection 
Control” and nurs* 

35 24 15 5 (5) 
 
 

CINAHL 
 

061101 “Nursing Staff, 
Hospital/PF” and 
“Staphyloccocal 
Infections/PC” 

1 1 1 1 (1) 

CINAHL 
 

061101 “Professional Compliance” 
and “Nurse Attitudes” and  
“Infection Control” 

10 8 3 3 (3) 
 

CINAHL 
 

061101  “Professional 
Compliance” and 
“Staphylococcal 
Infections/PC” 

5 5 3 2 (1) 

CINAHL 
 

061101 Compliance and isolation 
precautions 

8 7 5 5 (3) 

CINAHL 
 

061101 "professional compliance" 
and "cross infection/PC" 

64 18 10 6 (2) 

CINAHL 
 

061101 mrsa and workload 14 11 7 3 (3) 

PubMed 
 

061101 ”Methicillin Resistance” 
and ”Staphylococcus 
aureus” and ”Prevention 
and control” and nurs* 

78 
 

43 20 7 (2)  
 
 

PubMed 
 

061101 ”Methicillin resistance” 
and ”Staphylococcus 
aureus” and ”prevention 
and control” and 
”guideline adherence” 

12 8 4 3 (1) 
 
 

 
Samtliga artiklar skulle, förutom att vara relevanta till litteraturstudiens syfte, också 
vara vetenskapliga. Endast artiklar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska 
inkluderades. Initialt gjordes sökningar med tidsbegränsningen 1996-2006, men för att 
bara fånga nyare forskning ändrades inklusionskriterierna senare till artiklar som var 
publicerade mellan år 2000 och 2006. För att få en bättre överblick över antal artiklar 
från denna period gjordes samtliga sökningar om med den nya tidsbegränsningen. 
Review-artiklar samt artiklar inriktade mot operationssjukvård, ekonomi och 
organisation exkluderades. Studier som författarna ansåg vara alltför specifikt inriktade 
på kulturella aspekter eller som var utförda på sjukhus vars resurser inte överensstämde 
med svenska förhållanden exkluderades också. I de fall en artikel inte hade tillgängligt 
abstrakt i databaserna valdes den endast om den gick att få fram i fulltext via Högskolan 
i Halmstads hemsida eller om det fanns fri tillgång till den via den publicerande 
tidskriftens hemsida.  
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Vid sökning i PubMed begränsades sökningarna till artiklar skrivna på svenska, norska, 
danska eller engelska samt till studier gjorda på människor. I CINAHL valdes 
begränsningarna research article och Peer Reviewed. Eftersom det inte gick att välja 
danska i begränsningen i CINAHL gjordes ingen språkbegränsning i denna databas. I 
Academic Search Elite valdes begränsningen Scholarly (Peer Reviewed) Journals. 
 
Artiklar valdes först ut genom att titlarna lästes igenom och när titeln stämde överens 
med litteraturstudiens syfte lästes även abstraktet. Utifrån abstrakten valdes artiklar ut 
och skrevs ut i fulltext eller beställdes via Högskolan i Halmstads bibliotek. En ytlig 
genomläsning av dessa artiklar gjordes, vilket resulterade i att flera artiklar sorterades 
bort på grund av att de inte var vetenskapliga eller inte svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Därefter gjordes en noggrannare genomläsning av de kvarvarande artiklarna av 
båda författarna. Artiklarna granskades utifrån Fribergs förslag till frågor för granskning 
av kvalitativa samt kvantitativa studier (32). Validitet och realibilitet samt hur väl 
artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte diskuterades mellan författarna. Totalt 
valdes 22 artiklar ut för att ingå i litteraturstudiens resultat.  
 
 
Databearbetning 
 
De 22 valda artiklarna lästes flera gånger av båda författarna och sammanfattades i en 
artikelöversikt (bilaga 3). Artiklarnas resultat bearbetades sedan utifrån 
litteraturstudiens syfte och frågeställningar och delades in i tre kategorier utifrån 
frågeställningarna. Ett första utkast över resultatet skrevs ned och bearbetades flera 
gånger. Efterhand som data bearbetades växte även underkategorier fram. De slutgiltiga 
kategorierna blev:  

- Omfattning av följsamhet med underkategorierna isoleringsföreskrifter och 
basala hygienrutiner. 

- Orsaker till bristande följsamhet med underkategorierna arbetssituation, 
bristande kunskap, vårdpersonalens attityder och yrkeskategori 

- Faktorer som ökar följsamheten med underkategorierna kunskap, ledarskap och 
attityder samt handlingsprogram 

 
 

Resultat 
 
Omfattning av följsamhet 
 
Forskningen visade varierande resultat angående hur väl riktlinjer följs. Följsamheten 
innan eventuella interventioner infördes varierade mycket mellan de olika studierna, 
men visade i samtliga fall på brister i följsamheten (33-42). 
 
 
Isoleringsföreskrifter 
 
Vid en undersökning av hur väl isoleringsföreskrifter efterföljdes observerades en 
följsamhet på 19 %. För att riktlinjerna skulle räknas som efterföljda krävdes det 
förutom att vårdpersonalen använde sig av korrekta barriärer i vården att det fanns en 
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korrekt isoleringsskylt på dörren till patientrummet, en korrekt ifylld isoleringslapp på 
journalen, en korrekt ifylld sida om isolering som förstasida i journalen samt att 
materialskåp skulle vara tillgängliga och väl påfyllda (33). I en studie av 
isoleringsföreskrifter undersöktes följsamheten vid vård av patienter med olika 
multiresistenta bakterier (MRB), varav MRSA-patienter utgjorde ca en tredjedel.  
Isolering av patienter med MRB genomfördes korrekt i 74 % av fallen, medan endast 60 
% av patienterna med MRSA placerades korrekt (34). Studier som jämförde olika 
yrkeskategorier visade att sjuksköterskor efterföljde de olika riktlinjerna vid MRSA i 
högre grad än vårdpersonalen i genomsnitt (34-38). I en enkätundersökning ansåg 
flertalet vårdpersonal att de följde åtgärder vid smittkontroll och vid luftburen smitta 
sade sig 80 % av respondenterna oftast följa de föreskrivna åtgärderna (39). 
 
Det visade sig att skräp och tvätt alltid togs omhand på ett korrekt sätt inne på 
patientrummet men när skräpet eller tvätten sedan skulle tas ut från rummet gjordes det 
på ett mer omsorgsfullt sätt än vad som ansågs nödvändigt enligt rekommendationerna. 
Istället för att enbart ta ut påsarna lades de i ytterligare en påse som hölls av en kollega 
utanför rummet. Samma arbetssätt användes vid avlägsnande av bäcken och urinflaskor 
trots att det fanns pappersöverdrag ämnade för det ändamålet (40). 
 
 
Basala hygienrutiner 
 
Den sammantagna följsamheten till att använda rock och handskar samt utföra korrekt 
handhygien var 28 % i en studie av vårdpersonal och besökare som gick in till patienter 
med MRSA (37). Bland vårdpersonal som vårdade isolerade patienter med MRB var det 
71 % som tvättade händerna med antiseptisk tvål innan de gick ut ur patientrummet 
(34). Vid vård av patienter med isoleringsföreskifter tvättade 27,6 % av vårdpersonalen 
händerna efter utförd vård och vid vård av icke-isolerade patienter var motsvarande 
siffra något lägre, 23,2 % (38). Samtidigt visade observationer av vårdpersonal och 
besökare till isolerade patienter med MRSA att 35 % utförde en korrekt handhygien 
(37). Ytterligare observationer och intervjuer med vårdpersonal som vårdade MRSA-
patienter samt patienter med Clostridium difficileinfektion visade att handhygien så gott 
som alltid utfördes innan och efter vård av dessa patienter, men att det sällan utfördes 
mellan olika moment hos en och samma patient (40). Bara 4,8 % av vårdpersonalen 
följde riktlinjerna för handdesinfektion helt korrekt mellan kontakt med olika 
kroppsytor vid vård av samma patient (38). Den generella följsamheten till handhygien 
bland vårdpersonal visade sig i en studie vara 47,6 %. Handhygien utfördes med tvål 
och vatten av 30 % och med handdesinfektion av 13,6 % (35). Ett liknande resultat 
visades i ytterligare en studie där följsamheten var 51 % och samtliga i vårdpersonalen 
utförde handhygien med tvål och vatten (36). Samtidigt visade en annan studie av 
handhygien bara en följsamhet på 21 % (41) och ytterligare en studie visade en 
följsamhet på 22,1 % (38). Vid avtagande av handskar var det 51,5 % som utförde 
handhygien i en studie (42), medan det i en annan studie var 38 %. Bland vårdpersonal 
som inte använde handskar var det jämförelsevis bara 9,8 % som tvättade händerna 
(38). Det var 73 % av vårdpersonalen som inte bar smycken (34). Av vårdpersonal som 
själva fick uppskatta sin följsamhet av handhygien ansåg 69 % att de för det mesta 
följde föreskrifterna. Majoriteten, 80 %, utförde vid de flesta tillfällen handhygien före 
och efter patientkontakt (39). 
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Studier som undersökte användning av handskar vid vård av isolerade patienter med 
MRSA eller MRB visade en följsamhet på 64-65 % (34,37). Samtidigt visade en annan 
studie att vårdpersonalen använde handskar vid 93,5 % av samtliga patientkontakter fast 
det bara rekommenderades i 58 % av fallen. Vid moment som krävde strikt antiseptisk 
teknik utfördes bara 17,3 % av momenten med handskar som inte hade haft kontakt med 
patienten eller omgivningen innan utförandet (42). Skyddande klädsel användes enligt 
en studie i princip alltid (40), medan två andra studier visade att rock användes i 65-67 
% av fallen (34,37). I den ena av dessa studier observerades även om vårdpersonalen 
bar kortärmad arbetsklädsel vilket 80 % gjorde (34). I en studie sade sig 80 % av 
vårdpersonalen oftast använda både rock och handskar när detta behövdes för att 
förhindra kontaktsmitta (39). 
 
 
Orsaker till bristande följsamhet  
 
De orsaker till bristande följsamhet som diskuterades i studierna var arbetssituation, 
bristande kunskap, vårdpersonalens attityder och yrkeskategori samt i viss utsträckning 
även glömska, brist på resurser, informationsspridning och typ av avdelning (34-50). 
 
 
Arbetssituation 
 
Arbetsbörda och tidsbrist undersöktes i flera av studierna, men huruvida det påverkade 
följsamheten eller inte skilde sig åt (36,37,40,42-47). Två av tre studier visade dock på 
att tidsbrist minskade följsamheten (36,40,47) och flertalet på att arbetsbörda ökar 
risken för att patienter drabbas av MRSA (43-46).  
 
Följsamheten till särskilda föreskrifter vid kontaktsmitta jämfördes i en studie med 
arbetsbörda i form av förhållandet mellan antalet patienter och vårdpersonal, andelen 
patienter med särskilda föreskrifter, tid på dagen och om det var vardag eller helg. 
Studien visade inget tydligt samband mellan följsamhet och arbetsbörda (37). Tid på 
dagen eller andel tillfällen för handhygien visade sig inte heller ha någon tydlig 
påverkan på följsamheten (42). Samtidigt visade en studie ett tydligt samband mellan 
beläggning och antal fall av MRSA (43) och resultat från en annan studie tydde på att 
risken för att drabbas av MRSA var sju gånger större vid personalbrist än annars (44). 
På en neonatal intensivvårdsenhet i Oslo undersöktes hur patient- och personaltäthet 
samt hantering av patienter hade sett ut före, under och efter ett utbrott av MRSA. Det 
visade sig att underbemanning, stor andel extrapersonal, hög beläggning och många 
relativt oerfarna sjuksköterskor i tjänst var vanligt förekommande innan och under 
utbrottet vilket bland annat hade medfört att patienter flyttades om på avdelningen och 
samlades ihop på intensivvårdsenheten (45). Två olika program för smittkontroll på ett 
brittiskt sjukhus jämfördes med hjälp av GRASP-instrumentet som är ett standardiserat 
och validerat system för att mäta behov och tillgång av omvårdnad. Det visade sig att 
det gamla programmet där avdelningar stängdes för nyintag samtidigt som patienter 
flyttades till isoleringsavdelningar ledde till mindre arbetsbörda för vårdpersonalen än 
vad den nya policyn där bara delar av avdelningen stängdes, isoleringsföreskrifter 
infördes och patienter samlades under kohortvård gjorde. Under den nya policyn ökade 
behovet av omvårdnad och personalklyftan blev större. Den genomsnittliga 
personalklyftan månaden innan utbrott inträffade var mycket högre under den nya 
policyn än under den gamla policyn (46). 
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Tidsbrist uppges i två studier som en orsak till att riktlinjerna inte följdes (40,47). I den 
ena studien fick respondenterna genom en enkät tala om hur stor betydelse olika 
faktorer hade för att riktlinjer inte följs i det dagliga arbetet. Det var då 41,7 % som 
uppgav att tidsbrist var en mycket viktig faktor (47). I den andra studien uppgav 
intervjuade sjuksköterskor tidsbrist som den huvudsakliga orsaken till att riktlinjer inte 
följdes. Bristen på tid och att skriftliga riktlinjer samt vetenskapliga artiklar måste 
omvandlas till praktisk kunskap medförde även att vårdpersonalen hellre frågade en 
erfaren kollega om råd än läste i riktlinjerna (40). I en annan enkätundersökning uppgav 
däremot vårdpersonalen att de hade tillräckligt med tid för att följa befintliga riktlinjer 
(36). Brist på resurser (47) och brist på enkelrum (48) upplevdes också som bidragande 
orsaker. Däremot visade sig inte typ av vårdavdelning ha någon tydlig påverkan på 
följsamheten av vare sig riktlinjer vid MRSA (37) eller handskanvändning (42). 
 
 
Bristande kunskap 
 
Bristande kunskap och förståelse ansågs vara en anledning till att riktlinjer inte följdes, 
och missuppfattningar kring hur smitta sprids var vanligt bland både undersköterskor 
och sjuksköterskor. Majoriteten trodde att MRSA framförallt sprids via luftsmitta, vilket 
resulterade i brister i handhygien och användandet av rock och handskar. Många tyckte 
det var svårt att veta i vilka situationer handskar skulle användas och inte (40). 
Vårdpersonal ansåg att bristande kunskap var den viktigaste anledningen till att 
riktlinjer för att förhindra smittspridning inte följdes, dock hade enbart 24,6 % deltagit i 
smittskyddsteamets utbildning kring åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland 
sjuksköterskorna var det 27,9 % som hade deltagit och bland läkarna 15,1 % (47). 
Brister i kunskapen kring screening upptäcktes i en undersökning, då endast en av tio 
intervjuade sjuksköterskor kunde beskriva det korrekta tillvägagångssättet. Det var 
också vanligt att behandlingar med nasal antibiotika inte genomfördes korrekt medan 
intravenösa antibiotikakurer följdes noggrant, vilket tydde på att sjuksköterskorna 
kanske inte förstod sjukdomsförloppet samt betydelsen av nasal behandling (48). Under 
en interventionsstudie som undersökte följsamhet till handhygien sjönk plötsligt 
följsamheten vilket bedömdes bero på att en stor del av de observerade inte hade 
genomgått någon utbildning i det pågående handhygienprogrammet och inte heller hade 
fått information om handdesinfektion (41). En studie visade på att 83 % av 
vårdpersonalen som tillfrågats ansåg att mer än 40 % av VRI gick att förebygga jämfört 
med 17 % som ansåg att mindre än 40 % av VRI gick att förebygga (39). Vid intervjuer 
med sjuksköterskor med högre utbildning, t.ex. avdelningschefer och 
specialistsjuksköterskor var det flera av de intervjuade som relaterade tillfällen då smitta 
hade spridits till brister i kommunikationen snarare än till brister i det kliniska arbetet. 
De ansåg själva att de inte var tillräckligt bra på att föra vidare information till anställda, 
få vårdpersonalen att dokumentera information i vårdplaner samt att se till att 
information verkligen fördes ut till samtliga berörda (49). 
 
 
Vårdpersonalens attityder  
 
En del sjuksköterskor upplevde att MRSA var utom kontroll och att det inte fanns något 
de kunde göra för att förhindra spridningen. Nio av tio intervjuade sköterskor ansåg att 
bekämpning av MRSA inte är viktigt (48). En avdelningschef uttryckte att problem kan 
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uppstå då till exempel en sjuksköterska inte ser det som sin uppgift att städa 
utrustningen, utan att det är undersköterskans jobb, och därmed inte tar ansvar för att 
det blir gjort (49). Glömska uppgavs vara en orsak som påverkade följsamheten negativt 
(47,50). Dessutom var rädsla och oro för att själva bli smittade en orsak till att handskar 
inte användes korrekt. Vårdpersonalen hade på grund av sin oro svårt att se det logiska i 
att följa rekommendationen att använda handskar selektivt och fortsatte istället att 
använda handskar rutinmässigt (40). Bland vårdpersonal på en neonatalavdelning tyckte 
90 % att det var ett problem att utföra korrekt handhygien innan vård av barn med 
andningsuppehåll, och det var bara 18 % som visade en positiv attityd till att utföra 
handhygien i denna situation. Endast 49 % av vårdpersonalen hade en positiv attityd till 
att utföra handhygien vid vård av olika kroppsdelar på samma patient och 78 % uppgav 
att det var svårt att utföra korrekt handhygien vid dessa tillfällen. Attityden till att utföra 
handhygien efter kontakt med utrustning kopplad till barnet var positiv bland 43 % och 
att utföra handhygien efter avtagande av handskar var det bara 31 % som var positiva 
till. Mer än hälften av vårdpersonalen uppgav hudirritation samt att de föredrog att 
använda handskar istället för att utföra handhygien som orsaker till att inte följa 
riktlinjerna (50).  
 
 
Yrkeskategori   
 
Vilken yrkeskategori vårdpersonalen tillhör uppgavs i en studie vara en faktor för hur 
riktlinjerna efterföljdes (37) och flera studier visade på att sjuksköterskor och 
undersköterskor har högre följsamhet än läkare (34-38). En studie visade att jämfört 
med sjuksköterskor var följsamheten lägre bland läkare, sjukvårdare, besökare samt 
hushållspersonal och högre bland arbetsterapeuter och sjukgymnaster (37). Under olika 
interventioner ökade sjuksköterskors och undersköterskors följsamhet mera än vad 
läkares gjorde (35,36). När sjuksköterskors och undersköterskors följsamhet ökade med 
cirka 30 % ökade bara läkarnas följsamhet med omkring 20 % (36), och då följsamheten 
bland både sjuksköterskor och undersköterskor ökade med ungefär 20-30 %, låg 
läkarnas följsamhet på ungefär samma nivå genom hela studien (35). I en 
enkätundersökning uppgav 62 % av läkarna jämfört med 77 % av sjuksköterskorna att 
de vid de flesta tillfällen utförde handtvätt före och efter patientkontakt. Läkarna 
uppskattade ofta sin egen följsamhet vara bättre än andra i samma yrkeskategori vad 
gällde handhygien, åtgärder vid kontaktsmitta samt luftburen smitta. Sjuksköterskorna 
däremot ansåg sig ha en högre följsamhet av åtgärder vid kontaktsmitta än andra 
sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden. Faktorer som respondenterna ansåg 
förbättra följsamhet till riktlinjer vid kontaktsmitta varierade dessutom mellan 
yrkesgrupperna. Sjuksköterskor sade sig oftare följa riktlinjerna med patientens säkerhet 
i åtanke än andra yrkeskategorier. Jämförelsevis ansåg läkarna att de oftare vid 
kontaktsmitta motiverades av sin egen säkerhet. Vid luftburen smitta var dock den 
personliga säkerheten den viktigaste faktorn för följsamhet bland alla grupperna (39). 
En annan studie visade dock inget tydligt samband mellan yrkeskategorier och 
följsamhet, men då gjordes bara en jämförelse mellan de två grupperna ”sjuksköterskor 
och andra” och ”undersköterskor”(42).  
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Faktorer som ökar följsamheten 
 
För att öka betydelsen av smittkontroll efterfrågade vårdpersonal återkommande 
utbildningar samt närmare kontakt med smittskyddsteam och avdelningschefer kring 
ämnet. En stor del av vårdpersonalen valde att kontakta smittskyddsteamet vid frågor 
kring föreskrifter och riktlinjer vilket stödjer vikten av ett bra samarbete mellan 
parterna. Faktorer som ökade vårdpersonalens följsamhet var exempelvis överordnades 
syn på smittkontroll och handhygien, skriftlig läkarordination vid isolering, 
informationsblad om steg att vidta på positiva MRSA provsvar samt handlingsprogram 
där flera olika åtgärder implementerades (33-36,38,40,41,47,49-54).  
 
Kunskap 
 
I en enkätstudie om läkares och sjuksköterskors kunskap kring åtgärder för att förhindra 
smittspridning kunde kopplingar ses mellan kunskap och utbildning samt mindre 
arbetserfarenhet (47). Möjlighet till återkommande utbildningar i smittkontroll 
efterfrågades av vårdpersonal för att öka dess betydelse samt att all vårdpersonal 
oberoende av anställningstid skulle få tillgång till uppdateringar och bli mer medvetna 
om sitt ansvar. Omvårdnaden förändras ständigt och med uppdateringar varje år ansåg 
vårdpersonalen att chansen var större att nya rekommendationer kunde införlivas. 
Problem med att hitta tid togs upp som orsaker som skulle kunna hindra vårdpersonalen 
att delta vid utbildningstillfällen och därför ansågs det viktigt att smittskyddsteamen 
hittar effektiva sätt att nå all vårdpersonal på. Avdelningsbaserade möten och 
utbildningar gavs som alternativ med reservation för att risken att då bli avbruten kan 
vara större. Regelbundna möten mellan smittskyddsteam och avdelningschefer föreslogs 
för att öka möjligheterna till att dela information och ge feedback om det har inträffat 
någon incident (49). 
 
Statistiska kontrollistor med tillhörande kommentarer tillämpades på fakta kring antalet 
patienter med MRSA under 46 månader. Alla nya koloniserade och infekterade 
patienter meddelades till en smittskyddssjuksköterska som sedan kom till avdelningen 
för att insamla fakta och ge råd kring åtgärder för att förhindra vidare spridning av 
MRSA. Varje månad samlade smittskyddsavdelningen in fakta från alla avdelningar 
kring antal fall av MRSA till de statistiska kontrollistorna. Feedback gavs sedan till 
avdelningschefen och vårdpersonalen varje månad genom siffrorna från kontrollistorna 
tillsammans med kommentarer kring viktiga förändringar som bör göras i exempelvis 
vårdarbetet. Samtidigt diskuterade smittskyddssjuksköterskan resultaten tillsammans 
med avdelningscheferna och då visades faktorer som kan ha påverkat resultatet. Genom 
att fråga vårdpersonalen om problemområden vid MRSA tydliggjordes viktiga åtgärder 
att ta upp i feedbacken. Listorna möjliggjorde snabb kommunikation mellan 
smittskyddsteamet och avdelningarna kring de fall av MRSA som fanns just vid 
tillfället. Samtidigt var givandet av feedback genom listor med antal fall av MRSA per 
avdelning en faktor till att vårdpersonal och avdelningar fick känna mer ansvar. Efter 
två månader skedde minskningar av antal patienter som smittades av MRSA och antalet 
fortsatte sedan att sjunka till ungefär hälften av vad det var innan kontrollistorna 
infördes. Endast en avdelning hade efter införandet episoder av MRSA som inte kunde 
kontrolleras (51). 
 
På ett sjukhus infördes som rutin att mikrobiologen fäste en informationspåminnelse om 
steg att vidta på varje MRSA-positivt svar. Läkare och sjuksköterskor sade sig tidigare 
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veta MRSA statusen hos 87 % av patientfallen medan efter påminnelsen införts hade det 
ökat till 96 %. Statusen hade även dokumenterats i läkar- och sjuksköterskejournaler 
oftare under interventionen. Genomförandet av organisatoriska åtgärder så som 
regelbunden screening samt direkt kontakt med smittskyddsteamet vid fall av MRSA 
ökade från 61 % till 86 %. Påminnelsen hade även effekt på följsamheten på 
högriskavdelningarna trots att de sedan länge hade haft ett system med regelbundna 
besök av smittskyddsteamet. Följsamheten ökade här på exempelvis åtgärder som 
dörrskylt, rockanvändning, materialanvändning, tillgänglighet av handdesinfektion samt 
antalet patienter med MRSA som placerades i enkelrum (52).  
 
Förfarandet vid sökning efter information kring föreskrifter och riktlinjer varierade. De 
flesta, 52,3 %, valde att ringa smittskyddsteamet, 24,3 % valde att se i de lokala 
riktlinjerna, 14,3 % skulle leta på sjukhusets intranät, 7,2 % skulle fråga en kollega och 
1,9 % skulle leta i en bok. Läkare var mer benägna att använda böcker eller fråga en 
kollega medan sjuksköterskor oftast valde att se i de lokala riktlinjerna (47). 
 
 
Ledarskap och attityder 
 
Hur överordnade ser på föreskrifter och riktlinjer påverkar hur vårdpersonalen utför 
arbetet (48,49). I en studie med syfte att öka insikten om vad som engagerar erfarna 
sjuksköterskor till att följa åtgärder vid smittkontroll framkom att avdelningschefen har 
stort inflytande på vårdpersonalen och hur vården bedrivs samt att kulturen på 
avdelningen är viktig. Flera respondenter nämnde att en ”no blame culture” där misstag 
ses som en inlärningsmöjlighet snarare än som ett tillfälle för bestraffning är viktigt. 
Vårdpersonalen ansåg att avdelningschefen på ett diplomatiskt sätt borde utmana de 
anställda till att förbättra sitt beteende (49). På samma sätt kunde en positiv syn på hur 
överordnade värderar handhygien öka motivationen till att följa föreskrifter om 
handhygien (50). Användandet av handskar visade sig också vara en faktor till att utföra 
handhygien. Av vårdpersonalen som använt handskar tvättade 38 % sina händer efter 
patientkontakt, jämfört med bara 9,8 % av vårdpersonalen som inte hade använt 
handskar (38). Då isolering var skriftligt ordinerad av läkare isolerades 96 % av 
patienterna korrekt jämfört med 59 % bland de utan skriftlig ordination. Dokumenterade 
sjuksköterskan isolering i omvårdnadsjournalen placerades 68 % av patienterna korrekt 
jämfört med 60 % när det inte dokumenterades. Vid skriftlig läkarordination eller 
dokumentation i omvårdnadsjournalen fanns även handskar, rockar och munskydd 
oftare tillgängliga i patientrummen (34).  
 
 
Handlingsprogram 
 
Handlingsprogram där flera olika åtgärder kombinerades visade sig i flera studier 
förbättra följsamheten samt minska fallen av MRSA och MRB. Åtgärder som användes 
var observation av följsamhet, efterföljande feedback av följsamhets- och MRSA-nivåer 
till vårdpersonalen, utbildning kring VRI och smittskydd, omarbetning av riktlinjer, 
föreskrifter och rutiner samt införande av underlättande material för desinfektion 
(33,35,36,40,41,52-54).  
 
Handlingsprogram för ökad följsamhet vid smittkontroll togs upp i fyra studier 
(33,40,54,55). Observationer och intervjuer med sjuksköterskor samt undersköterskor 
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visade att de ansåg att åtgärder vid smittkontroll hade större betydelse när de vårdade 
isolerade patienter än andra. Det var även troligare att de följde åtgärderna som en del 
av särskilda föreskrifter vid kontaktsmitta än att de följdes rutinmässigt. Utifrån 
intervjuerna utformades nya riktlinjer på grund av de brister som upptäckts. Riktlinjerna 
infördes på avdelningen genom att forskaren arbetade tillsammans med deltagarna 
under 30 olika arbetspass för att ge dem stöd och praktiska instruktioner. I slutet av 
varje pass genomfördes en reflekterande dialog för att möjliggöra feedback och 
uppmuntra vårdpersonalen till eftertanke kring deras utförande av vårdarbetet (40).  
 
Under projektet Effective Processes in Infection Control Project (EPIC) sågs den 
tidigare policyn över och de tidigare nio olika isoleringsföreskrifterna utvecklades för 
att bättre spegla ny kunskap och forskning. Resultatet blev 18 nya föreskrifter samt ett 
redskap för ledaransvar. Utbildningen av vårdpersonal genomfördes som en sketch där 
deltagande vårdpersonal var med och kommenterade felaktigheter samt att en 
uppföljningspresentation av korrekta tekniker och vård för att förhindra smittspridning 
utfördes. Information gavs till vårdpersonalen om EPIC med speciellt fokus på de 
förväntningar som fanns på ansvarighet samt övervakning och hela presentationen 
spelades in på video för att öka tillgängligheten av utbildningen. Smittkontroll 
integrerades i sjuksköterskors och undersköterskors fortbildning för att lättare bli en 
naturlig del i deras vårdarbete. Ett övervakningssystem med feedback infördes under 
projektet och övervakningen av isoleringsföreskrifterna utfördes dagligen istället för 
som tidigare en gång per vecka. Faktorer som undersöktes var korrekt utförda 
isoleringsföreskrifter, korrekt skyltning, korrekt material och följsamhet av policy vid 
patientvård. Smittskyddsteamet utvecklade ett system med direkt feedback i form av 
skrivna belöningar eller varningar som gavs till avdelningschefen. Varje enhets 
proportion av belöningar och varningar räknades ut och gavs till enhetscheferna. De 
som lyckades bäst publicerades i ett informationsblad om smittkontroll och hyllades 
årligen på ett vårdservicemöte (33).  
 
På ett sjukhus med ökande nivåer av MRSA infektioner utformades ett nytt 
smittkontrollprogram. Programmet baserades på Storbritanniens nationella riktlinjer för 
kontroll av MRSA på sjukhus samt amerikanska riktlinjer för kontroll av infektioner 
förknippade med operation. För att öka kunskapen hos vårdpersonalen genomfördes ett 
utbildningsprogram med fokus på handhygien och isolering. Andra förändringar var att 
det infördes speciella skötersketeam som enbart arbetade med patienter med MRSA 
under sitt arbetspass samt att avdelningen tillfälligt stängdes i två veckor för att minska 
spridning av MRSA till övriga patienter. Handdesinfektion blev dessutom tillgänglig 
vid varje patientsäng samt att handskar och rockar placerades i närheten av alla patienter  
med MRSA. Inför operation förbättrades hudförberedelserna och antibiotikaprofylaxen 
förändrades. Nya städrutiner för operationssalarna infördes och postoperativa patienter 
fördes inte längre rutinmässigt till intensivvårdsavdelningen (IVA). Följsamheten av 
riktlinjer granskades och feedback gavs till vårdpersonalen genom att 
avdelningssköterskor kontrollerade antalet patienter med MRSA varje månad och att 
resultaten från dessa kontroller regelbundet presenterades för avdelningspersonalen. Till 
följd av granskningsresultatet infördes vårdplaner med en daglig behandlingsplan, 
tabeller för MRSA-screening samt städning av patientrummet och ett informationsblad 
med råd för patienter och anhöriga. Rutiner som ändrades var att screening av patienter 
utfördes innan intagning och behandlades för bärarskap och patienter från IVA eller 
andra sjukhus togs bara emot om deras MRSA-status var känt. Koloniserade patienter 
som kom in isolerades alltid direkt. Patienterna med bärarskap eller pågående MRSA-
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screening tvättades innan operation i klorhexidinbad och behandlades med nasal 
antibiotika (53).  
 
I den fjärde studien förnyades hygienföreskrifter samt riktlinjer och inarbetades 
tillsammans med vårdpersonalen. De avdelningar som var med i studien hade meddelat 
intresse om deltagande och förväntades följa riktlinjerna väl. Utbildning skedde genom 
föreläsningar på avdelningarna samt skriftlig information som delades ut till all 
vårdpersonal. Feedback gavs en till två månader efter varje undersökning både skriftligt 
och muntligt till vårdpersonalen, avdelningschefen samt sjukhusdirektören (54).  
 
Under EPIC projektet hade följsamheten på bara ett år ökat från 19 % till 71,5 % och 
andelen belöningar hade ökat tolvfalt gentemot varningar. Samtidigt hade frekvensen av 
vårdrelaterade MRSA infektioner minskat, trots en ökad smittorisk genom fler MRSA 
patientdagar per år (33). Andelen patienter som drabbades av MRSA på 
vårdavdelningen hade även i en annan studie minskat från ca 4 % till 1,5 %. Ett bra 
samarbete och kommunikation samt att problemet med MRSA belystes ansågs ha 
bidragit till ett framgångsrikt införande av programmet (53). Utvärderingen av 
övervakningssystemet i en av studierna visade på att det hade haft en positiv påverkan 
på vårdpersonalens attityder till åtgärder för smittkontroll och smittskyddspersonal. 
Samarbetet mellan smittskyddspersonal och vårdpersonal hade förbättrats genom att det 
funnits möjlighet till rådfrågning på avdelningen samt en närmare kontakt dem emellan. 
Vårdpersonalen var väl medvetna om de nya riktlinjerna och det mest användbara med 
dem ansåg de vara den information som systemet gav (54). 
 
Av deltagarna i ett program uppgav de flesta att de oftare tvättade händerna efter 
interventionens genomförande. Förbättringen ansåg de själva bero på att de fått större 
förståelse för vikten av handhygien, både som en del av särskilda föreskrifter vid 
kontaktsmitta och den rutinmässiga smittkontrollen. Personligt stöd och instruktioner 
ansågs även ha påverkat deras utförande av vårdarbetet. En av huvudfördelarna med 
interventionen ansågs vara dess applicerbarhet i det praktiska arbetet samt möjligheten 
att direkt kunna ställa de frågor som uppkom under arbetet. Det visade sig också att de 
deltagare som ställde mycket frågor och utnyttjade chansen till att få personlig support 
oftare uppvisade korrekt beteende under observationerna. Den sammanfattande postern 
över riktlinjerna ansågs också ha varit till hjälp (40). 
 
Program specifikt inriktade på handhygien togs upp i tre av studierna (35,36,41). 
Information spreds via posters (35,36,41), handouts (36) samt pennor och t-shirtar (41). 
Ämnen som togs upp var VRI, smittspridning, handhygien (35,36), kostnader för 
infektioner, vem som ska tvätta händerna, användandet av medicinering, förberedelser 
inför invasiva ingrepp samt användande av handdesinfektion. Teknik för handtvätt och 
riktlinjer för smittkontroll presenterades dessutom i ett lättläst format (36). 
Vårdpersonalen engagerades genom att i arbetsgrupper på avdelningarna utforma 
förslag till de ämnen som skulle användas i posterkampanjerna. Sjukhusledningen samt 
smittskyddsteamet var också delaktiga för att skapa en känsla av enighet över hela 
sjukhuset kring vikten av att öka följsamheten (35). På ett sjukhus infördes ett program 
för att ändra arbetskulturen med olika evenemang som exempelvis seminarier under 
kafferaster och nyhetsbrev (41).  
 
För att öka användandet av handdesinfektion utformades slogans (41) och mängder av 
individuella flaskor delades ut till vårdpersonalen. En plattare flaska utvecklades också 
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för att underlätta för vårdpersonalen att ha den med sig i arbetskläderna (35). 
Handdesinfektion blev tillgänglig vid varje patientsäng (36,41) och forskaren gav 
vårdpersonalen information för användandet av handdesinfektion (36). Städdukar 
impregnerade med alkohol för rengöring placerades dessutom i närheten av delad 
utrustning. Alla patienter som någon gång under de senaste 14 åren hade varit 
infekterade eller bärare av MRSA skulle screenas och erbjudas en femdagars kur med 
nasal antibiotika och antibakteriell- kroppstvätt (41).  
 
Feedback till vårdpersonal skedde genom sjukhusets informationsblad som bifogades 
med lönekuverten (35), en poster med resultat från observationer som gjorts under 
programmets gång och resultat från en liknande studie (36) samt i möten med erfarna 
sjuksköterskor från avdelningarna. Medicinska-, kirurgiska-, och omvårdnadsronder 
utfördes med diskussioner kring programmet. Under en av studierna visade det sig att 
en grupp nya sjuksköterskestudenter inte hade fått information om programmet som 
pågick och om handdesinfektionen som skulle användas vilket hade lett till försämrad 
följsamhet. Det introducerades därför ett databaserat utbildningsprogram som blev ett 
krav för både studenter och vårdpersonal att genomgå innan de fick sin 
säkerhetsidentifikation eller skrevs in i lönesystemet (41).  
 
En enkätundersökning genomfördes för att jämföra vårdpersonalens kunskaper, attityder 
och uppfattningar om handhygien före och efter programmets införande. Resultatet 
visade att attityderna kring handhygien i allmänhet varit positiva både före och efter. 
Däremot hade det skett en förändrad uppfattning kring hudproblem bland 
vårdpersonalen. Kunskapsnivån kring vikten av handtvätt vid olika situationer som när 
vård påbörjas eller återupptas med en patient; om vården blir avbruten; mellan olika 
patientkontakter, innan utförande av ett invasivt moment samt efter kontakt med 
utrustning och/eller föremål som kan vara kontaminerade ökade från att ha legat mellan 
79-91 % innan interventionen till 96-100 % efter (36).  
 
Följsamheten kring handtvätt hade i två av studierna ökat från 51 % till 83 % (36) 
respektive från 21 % till 41 % (41). Jämförelsevis låg följsamheten till handtvätt i en 
studie kvar på samma låga nivå, 30 %, som tidigare. Användandet av handdesinfektion 
hade dock under samma period ökat från 13,6 % till 37 %. Sjuksköterskor samt 
undersköterskor hade en allt högre följsamhet till både handtvätt och handdesinfektion 
medan läkare och annan vårdpersonal fortfarande hade låg följsamhet. Läkarna hade 
dock i de flesta fall valt att gå från handtvätt till att använda handdesinfektion (35).  
 
Antalet VRI minskade från 16,9 % till 9,9 %. Förekomsten av MRSA, antal 
nyupptäckta fall samt antal patienter som smittats av MRSA på sjukhuset minskade 
under programmets gång (35). Nivåerna av MRSA hade tre år efter ett program 
avslutats sjunkit med 40 % jämfört med nivåerna före programmets början (41). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien baseras på 22 vetenskapliga artiklar framtagna ur tre olika databaser. 
Först utfördes sökningar i CINAHL och Academic Search Elite. Vid de efterföljande 
sökningarna i PubMed visade det sig att flertalet av de redan funna artiklarna även 
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förekom i denna databas, vilket ansågs vara en styrka. Majoriteten av sökningarna i 
PubMed gav inte upphov till några nya artiklar vilket författarna tolkade som att 
flertalet relevanta vetenskapliga artiklar i ämnet hade påträffats. Sökningar utfördes 
därför inte med ytterligare sökord eller i andra databaser. Det finns dock en risk att fler 
relevanta artiklar hade kunnat påträffas genom fler utförda sökningar. På grund av att 
författarnas tidigare erfarenheter av att söka i databaserna enbart bestod av att ha gjort 
sökningar efter enstaka artiklar var det i början svårt och tidsödande att hitta rätt sökord 
för att få fram relevanta artiklar. Med mera kunskap hade det eventuellt varit lättare att 
hitta mer specifika sökord. 
 
En styrka med studien är att samtliga artiklar är publicerade de senaste fem åren, vilket 
gör att bara nyare forskning ligger till grund för studiens resultat. Det skulle kunna vara 
en nackdel att relevanta artiklar från slutet av 90-talet inte inkluderades men författarna 
anser dock att eftersom sjukvård och riktlinjer ständigt förändras ger de artiklar som 
valdes en bättre bild av den nuvarande situationen. Trots att de nordiska språken 
inkluderas i sökningarna, hittades bara artiklar på engelska. Författarna anser ändå att 
det var en styrka att språken inkluderades eftersom det ökade chansen att hitta artiklar 
från länder med liknande förhållanden som i Sverige.   
 
Samtliga 22 artiklar granskades utifrån Fribergs förslag till frågor för granskning av 
kvalitativa samt kvantitativa studier (32) och bedömdes vara av medel eller god kvalitet. 
Artiklarna lästes och diskuterades av båda författarna, vilket minskade risken för 
feltolkningar och medförde att båda författarna hade en bra helhetsbild över allt material 
under arbetets gång. Resultatet delades in i tre kategorier utifrån författarnas 
frågeställningar vilket ger en tydlig bild över hur följsamheten såg ut samt vad som 
ledde till minskad respektive ökad följsamhet.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Av de 22 studierna som ingår i resultatet var 19 kvantitativa, två kvalitativa och en 
kombinerade både kvalitativa och kvantitativa metoder. Ett större antal kvalitativa 
artiklar hade kunnat ge bättre insikt om vad vårdpersonal anser påverkar följsamhet till 
riktlinjer och hade kanske lett till att flera inre faktorer hade påvisats. De kvantitativa 
enkätundersökningarna kompletterade dock intervjuerna och gav en bred bild med både 
inre och yttre faktorer (36,39,40,47-50,52,54). Reliabiliteten av enkäter och intervjuer 
kan enligt författarna ifrågasättas eftersom de kan ge missvisande resultat, och då 
framförallt en överskattning av den egna följsamheten. Observationer och mätningar 
(33-38,40-44,46,51,53,54) kan ge mer konkreta resultat, men även vid observationer 
kan följsamheten bli missvisande hög på grund av att de observerade då är mer 
noggranna, viket även diskuteras i flertalet av studierna (34-38,41,42,52). Det skulle 
kunna innebära att följsamheten till riktlinjer är ännu lägre än vad vårt resultat visar. I 
några av artiklarna tas det upp att resultatet inte kan anses vara generaliserbart till en 
större population (35,38,48,50) vilket medför att även vårt resultat blir svårare att 
generalisera. För att resultatet skulle kunna överföras till svenska förhållanden hade fler 
artiklar från de nordiska länderna och Holland varit önskvärt, eftersom de utmärker sig 
jämfört med resten av världen när det gäller MRSA. Det mesta av forskningen kring 
följsamhet verkar dock ha genomförts i länder där MRSA är ett stort problem.  
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Omfattning av följsamhet 
 
Följsamheten kring isoleringsföreskrifter visade sig i litteraturstudien vara undermålig 
(33,34,37). I en studie var det endast 19 % av vårdpersonalen som efterföljde samtliga 
rekommendationer vid isolering (33) och patienter med MRSA isolerades bara korrekt 
60 % av gångerna (34). Jämförelsevis uppskattade de flesta ur vårdpersonalen i en 
annan studie att de följde åtgärderna vid smittkontroll (37). Den sammantagna 
följsamheten till de basala hygienrutinerna visade sig vid vård av patienter med MRSA 
vara endast 28 % bland vårdpersonal samt besökare (39). Handskar användes enbart av 
runt 65 % vid vård av patienter med MRSA och MRB (34,39) samtidigt som en stor del 
av vårdpersonalen använde handskar vid all patientkontakt trots att det inte behövdes 
(40,42). När handskar användes vid antiseptiska moment använde bara 17,3 % handskar 
som inte vidrört något innan (42). En del studier i resultatet visade på att vårdpersonalen 
i de flesta fallen använde skyddsrock och handskar när det behövdes (37,40) samtidigt 
som andra studier visade på att skyddsrock användes i 65-67 % av fallen (34,39). Råden 
i Sverige lyder att vårdpersonal ska använda handskar vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor, vid hög infektionsrisk samt vid sår på händerna (12,13) och 
internationellt rekommenderas byte av handskar mellan olika moment vid vård av en 
och samma patient (23). Den främsta orsaken till spridning av MRSA inom vården är att 
bakterierna överförs från en patient till en annan via vårdpersonalen (2,7,11). För att 
förebygga smittspridning är därför den viktigaste åtgärden att basala hygienrutiner 
tillämpas (2) och framförallt att korrekt handhygien utförs (7). Författarna anser att 
resultatet tyder på att vårdpersonalen oftast använder både skyddsrock och handskar. 
Kunskapen bland vårdpersonal kring när handskar bör användas samt när de bör bytas 
verkar dock vara bristfällig.  
 
Resultatet visade att den generella följsamheten till handhygien låg mellan 21-51 % (36-
38,40) jämfört med 35-71 % vid vård av patienter med MRSA eller MRB (35,39). En 
tidigare litteraturstudie har visat på liknande siffror, med en genomsnittlig följsamhet på 
under 50 % (55). Handhygien ska utföras både före och efter kontakt med patienter, 
särskilt vid aseptiska moment för att förhindra smittspridning (7,12,13). Sjuksköterskors 
och läkares händer blir ofta kortvarigt koloniserade av MRSA efter de undersökt en 
infekterad eller koloniserad patient. Ofta missbedömer de dock ytlig kontakt med 
infekterade patienter som låg risk för smittspridning (56). Trots att handdesinfektion 
anses vara den viktigaste åtgärden mot smittspridning (7,12,13) visade det sig i 
resultatet att bara 13,6 % använde handdesinfektion (35). Samtidigt var det endast 38 % 
respektive 51,5 % som utförde handhygien efter de tagit av skyddshandskarna (38,41). 
För utförandet av handhygien rekommenderas i Sverige användning av ett 
alkoholbaserat desinfektionsmedel och att händerna tvättas endast om de är synligt 
smutsiga eller känns smutsiga (2). Handdesinfektion bör dessutom användas både innan 
och efter handskar använts (7,13). Resultatet tyder på att följsamheten till handhygien är 
alldeles för låg med tanke på den risk för smittspridning som föreligger vid vård av 
patienter med MRSA samt MRB. Trots bevis på handdesinfektionens betydelse vid 
smittkontroll verkar det vara på den punkten som följsamheten behöver ökas mest. 
 
 
Faktorer som påverkar följsamheten 
 
De huvudsakliga orsakerna till brister i följsamheten var arbetssituation (40,43-47), 
bristande kunskap (37,40,47,48) samt vårdpersonalens attityder (40,48-50) och 
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yrkeskategori (34-39). Andra bidragande faktorer var glömska (47,50), brister i 
kommunikationen (49), bristande resurser (47,48), prioritering av patientens behov, 
hudirritation samt felaktigt användande av handskar (50). En litteraturstudie specifikt 
inriktad mot följsamhet till handhygien visar på liknande resultat (55). Enligt författarna 
verkar problemet med vårdpersonalens bristande följsamhet till riktlinjer bestå av flera 
olika faktorer som alla behöver uppmärksammas för att följsamheten ska kunna 
förbättras. Flertalet studier visade på att följsamheten och nivåerna av MRSA 
påverkades av arbetsbörda och tidsbrist (36,40,43-47). Glömska som uppgavs påverka 
följsamheten negativt (47,50) skulle enligt författarna kunna vara en följd av 
arbetssituationen. Bristande kunskap och förståelse uppgavs av vårdpersonalen vara en 
anledning till att riktlinjer inte följdes (40,47), och visade sig leda till minskad 
följsamhet (41,48). Sjuksköterskor uppgav vid intervjuer att de inte ansåg sig kunna 
hindra spridningen av MRSA och att de därför inte ansåg det vara viktigt (48). Det tyder 
på att vårdpersonalens upplevelse av uppgivenhet kan hindra dem från att följa 
riktlinjerna.  
 
Det är osäkert hur användning av handskar påverkar handhygien eftersom en studie 
visade på att handskanvändning var en faktor som ökade utförandet av handhygien (38), 
medan en annan istället visade att det minskade följsamheten (49). Samma motstridiga 
resultat kring handskanvändningens påverkan tas upp i en annan litteraturstudie där 
flera studier visade att vårdpersonal som använde handskar var mindre benägna att 
tvätta händerna när de lämnade patientrummet samtidigt som andra studier istället 
visade att vårdpersonal som använde handskar oftare tvättade händerna efter utförd vård 
(57). Rädsla för att smittas uppgavs som en orsak till överanvändningen av handskar 
och trots riklig information om hur smittan sprids och de låga riskerna för att 
vårdpersonalen ska drabbas bestod rädslan (40). Det tyder på att det inte hjälper att 
enbart utbilda vårdpersonalen för att riktlinjerna ska efterföljas, utan att det är ett 
komplext problem som även kräver individuella och beteendeinriktade förändringar.  
 
För att öka följsamheten efterfrågades bland annat bättre samarbete med 
smittskyddsteam och avdelningschefer samt regelbundna utbildningar inom 
smittkontroll (49). En positiv syn bland de överordnade ansågs också bidra till att 
följsamheten ökade (49,50). I en av studierna fick deltagarna personligt stöd och 
instruktioner från forskaren, vilket uppfattades som en positiv åtgärd av majoriteten av 
deltagarna (40). Isolering utfördes oftare om den var skriftligt ordinerad av läkare och 
även tillgången till nödvändigt material ökade då en skriftlig ordination fanns (34). På 
liknande sätt visade införandet av en informationspåminnelse på varje positivt MRSA-
prov att medvetenheten hos vårdpersonalen ökade liksom genomförandet av olika 
organisatoriska åtgärder (52). För att en förändring ska kunna ske är det viktigt att 
vårdpersonalen är involverad samt att samarbetet mellan olika yrkesgrupper fungerar 
(58). Betydelsen av ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier och enheter tas upp i 
flera av artiklarna som ligger till grund för vårt resultat (35,40,49-51,53,54). Författarna 
anser mot bakgrund av ovanstående att bra ledarskap och sjukhusövergripande 
samarbeten är av yttersta vikt för att smittkontrollen ska fungera. Klimatet på 
avdelningen har också betydelse för hur individen följer riktlinjerna, vilket visade sig i 
en av studierna där respondenterna påpekade vikten av en ”no blame culture”. Vid 
misstag bör vårdpersonalen uppmuntras till utveckling istället för att enbart bli 
kritiserade (49). 
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Enligt internationella riktlinjer rekommenderas det att varje vårdinrättning utvecklar 
program för smittkontroll för att försäkra både vårdpersonalens och patientens hälsa 
(23). Baserat på beteendevetenskapliga teorier och undersökningar har interventioner 
med flera faktorer större chans att lyckas än enskilda åtgärder eller program med en 
eller två enstaka interventioner (59) och i tidigare studier har ingen enskild åtgärd visat 
på någon långvarig effekt på följsamheten till handhygien (55). Flera undersökningar 
har visat på ökad följsamhet till handhygien efter införande av olika interventioner, men 
majoriteten av studierna har haft korta uppföljningstider och bekräftar därmed inte om 
beteendeförbättringarna är långvariga eller inte (57). Författarna anser det vara sannolikt 
att ovanstående gäller för följsamheten även till andra åtgärder än handhygien. Att 
effekten av olika interventioner eventuellt inte består under en längre period (55,57), 
skulle kunna bero på att problemet kanske inte fortsätter att uppmärksammas i lika hög 
grad efter en tid. Det är därför viktigt att smittkontroll följs upp kontinuerligt och att 
vårdpersonalen ofta påminns om betydelsen av att riktlinjerna följs. Regelbundna 
utbildningar som tas upp i en studie (49) samt informationspåminnelser på positiva 
provsvar som visade god effekt i en annan studie (52) skulle kunna vara lösningar på 
problemet. 
 
Samtliga handlingsprogram i litteraturstudien kombinerade flera olika interventioner 
och ökade effektivt följsamheten (33,35,36,40,41,52-54). Tidigare litteratur visar också 
på att MRB i både endemiska och icke-endemiska miljöer samt vid olika utbrott har 
kunnat begränsas genom införande av en kombination av interventioner (15). Det är 
dock inte all forskning som visar på att program för smittkontroll har god effekt. Trots 
intensiva och omfattande program som inkluderade screening av patienter och 
vårdpersonal, strikt isolering eller kohortvård och dekolonisering av patienter och 
vårdpersonal har flera försök med att begränsa ökningarna av endemisk MRSA 
misslyckats. Vid utbrott av MRSA på institutioner där smittan inte är endemisk har 
dock program för smittkontroll visat sig vara effektiva (11). En stor litteraturstudie som 
undersökte effektiviteten av olika åtgärder vid smittkontroll kom fram till att bevisen för 
programmens effektivitet inte är definitiva, men att följsamheten bland vårdpersonal 
absolut behöver förbättras (60). De effektivaste undersökningarna kring smittkontroll är 
de där arbetet först går ut på att finna orsakerna till bristande smittkontroll för att sedan 
kunna utveckla strategier för att förbättra den (58). 
 
Eftersom samtliga program som ingick i resultatet kombinerar flera interventioner går 
det inte att dra några slutsatser om de enskilda åtgärderna. Viktiga huvudkomponenter 
som kunde påvisas i resultatet var dock utbildning och informationsspridning 
(33,35,36,41,53,54), feedback (35,36,41,54), omarbetning av riktlinjer och rutiner 
(33,40,53,54), ökad tillgång till handdesinfektion (35,36,40,41,53) samt personlig 
support (40). Feedback kan öka motivationen genom att på ett konkret sätt visa på 
brister och förtjänster i omvårdnaden. Tydliga riktlinjer är viktigt för att förenkla 
implementeringen av dem i det praktiska arbetet och för att missförstånd ska undvikas. 
Posters, som användes i flera handlingsprogram (35,36,40,50) kan fungera både som 
informationsspridare och påminnelser i det dagliga arbetet på ett lättsamt vis. En ökad 
tillgänglighet till handdesinfektion kan anses särskilt viktig då resultatet tydde på att 
arbetsbörda och tidsbrist var en anledning till att inte följa riktlinjerna. Kontinuerliga 
åtgärder som exempelvis utbildning av vårdpersonal skulle kunna höja följsamheten och 
minska nivåerna av MRSA även i den svenska sjukvården.  
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Sjuksköterskor och undersköterskor visade sig ha högre följsamhet till riktlinjerna än 
läkare (34-37,39) och under olika interventioner ökade sjuksköterskors och 
undersköterskors följsamhet mera än vad läkares gjorde (35,36). Jämfört med andra 
yrkeskategorier var det vanligare att sjuksköterskor uppgav att de följde riktlinjerna med 
patientens säkerhet i åtanke och läkarna uppgav desto oftare att det var deras egen 
säkerhet som motiverade dem (37). En orsak till skillnaderna mellan yrkeskategorierna 
skulle enligt författarna kunna vara att de har olika grundutbildning, men också att de 
väljer att inhämta information kring föreskrifter och riktlinjer på olika sätt. Läkare var 
mer benägna att använda böcker eller rådfråga en kollega medan sjuksköterskor oftare 
tittade i de lokala riktlinjerna (47). Författarna ser det som positivt att sjuksköterskor 
visade sig ha högre följsamhet än genomsnittet, men den kan fortfarande bli bättre. 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är det 
deras ansvar att följa riktlinjer för att förhindra smittspridning (29) och dessutom ska 
sjuksköterskan planera vården och se till omvårdnaden genomförs korrekt (29,31).  
 
 

Konklusion  
 
Följsamheten till riktlinjerna vid MRSA var bristfällig både vid isoleringsföreskrifter 
och basala hygienrutiner. Skyddsrockar och handskar användes relativt ofta, men 
handskar användes många gånger på ett felaktigt sätt. Den absolut viktigaste åtgärden 
för att förhindra spridning av MRSA, att utföra handhygien, visade sig vara den åtgärd 
som vårdpersonalen hade lägst följsamhet till. Patienter med MRSA isolerades endast i 
drygt hälften av fallen. 
 
Faktorer som påverkade vårdpersonalens följsamhet var framför allt arbetssituationen, 
bristande kunskap, vårdpersonalens attityder samt vilken yrkeskategori de tillhörde. 
Flertalet av studierna visade på att hög arbetsbörda och tidsbrist minskade följsamheten 
och ökade riskerna för spridning av MRSA. Kunskapen gällande korrekt utförande av 
de basala hygienrutinerna samt isoleringsföreskrifter var i flera fall låg och 
vårdpersonalen uppgav även själva att kunskapsbrist var en orsak till att riktlinjer inte 
efterföljdes. En del sjuksköterskor ansåg att de inte kunde förhindra spridningen av 
MRSA och rädsla för att själv bli smittad gjorde att många överanvände handskar. 
Glömska och en upplevelse av att det var svårt att utföra handhygien i vissa situationer 
bidrog också till att minska följsamheten. Sjuksköterskor och undersköterskor visade sig 
ha högre följsamhet till riktlinjerna än läkare hade. Dessutom ökade följsamheten mer 
bland sköterskorna än bland läkarna under olika interventioner.  
 
Utbildning efterfrågades av vårdpersonalen och visade sig i kombinationer med andra 
åtgärder ha en positiv inverkan på följsamheten. Ett accepterande klimat på avdelningen 
och att de överordnade ansåg att smittkontroll var viktigt ökade motivationen att följa 
riktlinjerna. Feedback och ett kontinuerligt samarbete mellan smittskyddsteam och 
vårdpersonal ledde till ökad medvetenhet kring riktlinjer och smittkontroll. Ökad 
tillgänglighet av handdesinfektion hade en viktig roll för att öka följsamheten till 
handhygien, vilket visar på vikten av att material finns lätt tillgängligt. Tydliga riktlinjer 
som vårdpersonalen lätt kan tillgå ökade medvetenheten kring utförandet av åtgärder 
vid smittkontroll. Kombinationer av olika åtgärder så som utbildning, feedback, 
informationsspridning och förbättrande av existerande riktlinjer visade sig i 
handlingsprogrammen ha positiv inverkan på följsamheten. 
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Implikation 
 
Problemet med MRSA behöver uppmärksammas inom hela vården. Kontinuerlig 
utbildning kring smittkontroll med fokus på smittvägar och förebyggande åtgärder bör 
finnas på samtliga vårdinrättningar och vara inriktad mot samtliga yrkeskategorier. Vid 
anställning av ny vårdpersonal är det viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att de är 
väl medvetna om betydelsen av att de basala hygienrutinerna följs, vilket exempelvis 
skulle kunna göras via ett obligatoriskt databaserat utbildningsprogram. För att komma 
åt problemet med MRSA behöver alla jobba mot samma mål och det krävs engagemang 
på alla nivåer, från vårdpersonal till ledning. Det behövs dessutom ett nära samarbete 
mellan smittskyddsteam och övrig vårdpersonal för att riktlinjerna ska tillämpas korrekt. 
Vårdpersonalens motivation och ansvarskänsla bör stärkas genom kontinuerlig feedback 
kring följsamhet och nivåer av MRSA. För att komma åt den låga följsamheten till 
åtgärder vid smittkontroll är det viktigt att rätt material så som handdesinfektion, 
handskar och skyddsrock finns lättillgängligt. Lokala handlingsprogram med en 
kombination av olika åtgärder behövs för att kontrollera MRSA. I sin roll som 
arbetsledare har sjuksköterskan ett viktigt ansvar för att omvårdnaden utförs efter 
gällande riktlinjer och bör vara en god förebild för övrig vårdpersonal. Forskning som 
har gjorts på området har oftast varit kvantitativ och utförts under ett fåtal år. För att 
kunna se de långvariga effekterna av interventioner behöver studier under längre 
tidsperioder genomföras. Det har utförts få kvalitativa studier kring vårdpersonalens 
följsamhet vid MRSA och fler beteendevetenskapligt inriktade studier behövs för en 
ökad förståelse kring varför riktlinjerna inte följs.   

 

 

 

 

 
 

Ett föredöme är bättre än tusen argument 
William Gladstone 
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Riktlinjer för MRSA-screening                   
 Internationellt 

Practical guidelines for 
infection control in 
health care facilities 

Nationellt  
Multiresistenta bakterier i 
svensk hälso- och sjukvård – 
en nationell handlingsplan 

Lokalt - Halland  
Handlingsplan vid MRSA 
(Meticillinresistent 
Staphylococcus aureus) 

Screening 
av patienter 

Screening av högrisk-
patienter 
rekommenderas vid 
endemisk MRSA 

Patient som läggs in på 
vårdinrättning eller behandlas 
i polikliniska vårdformer ska 
screenodlas om patienten har 
vårdats eller behandlats: 
- på vårdinrättning utanför 
Sverige under de senaste 6 
månaderna 
-  på vårdinrättning inom 
Sverige med kända MRB -
problem senaste 6 månaderna 
 
eller om patienten har känt 
bärarskap av MRB eller haft 
kontakt med ett känt fall av 
MRB 
 

Patienter som screenas för 
bärarskap vid inläggning på 
vårdinrättning samt vid 
poliklinisk åtgärd är: 
Patient som under senaste 
halvåret vårdats 
- eller genomgått poliklinisk 
behandling på vårdinrättning 
utanför Sverige. 
- vid universitets-/regionsjukhus 
inom Sverige eller vårdats på 
avdelning där MRSA 
förekommit. 
  
Patienter som haft kontakt med 
vård i Stockholmsregionen. 
De med tidigare känd förekomst 
av MRSA. 

Screening av 
vårdpersonal 

Framgår inte -Vårdpersonal som aktivt 
deltagit i vård på 
vårdinrättning eller behandlas 
i polikliniska vårdformer ska i 
samband med (och i vissa fall 
före) inträde i eller återgång 
till arbete undersökas på 
förekomst av MRB 
- Vårdpersonal som arbetat på 
vårdinrättning utanför Sverige 
under de senaste 6 månaderna. 
- Vårdpersonal som arbetat på 
vårdinrättning inom Sverige 
med kända MRB –problem 
under de senaste 6 månaderna. 
 

Vårdpersonal inklusive 
studerande som under senaste 
halvåret erhållit vård alternativt 
deltagit i vård på 
- vårdinrättning eller poliklininsk 
mottagning utanför Sverige  
- vårdinrättning inom Sverige 
med känd förekomst av MRSA 
 
De som haft kontakt med vård i 
Stockholmsregionen. 
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 Generella rekommendationer för att förebygga spridningen av MRSA 
Internationellt 
Practical guidelines for infection 
control in health care facilities  

Nationellt  
Multiresistenta bakterier i svensk 
hälso- och sjukvård – en nationell 
handlingsplan 

Halland  
Handlingsplan vid MRSA 
(Meticillinresistent Staphylococcus 
aureus)  

Standard åtgärder 
Handhygien: Tvätta eller 
dekontaminera händerna efter 
kontakt med kroppsvätskor, 
mellan kontakt med olika 
patienter, mellan olika moment 
med samma patient samt efter 
avtagande av handskar. 
Använd vanlig tvål, 
antibakteriellt medel eller 
antiseptisk handdesinfektion till 
handtvätt.  
Handskar: 
Använd rena, ickesterila 
handskar vid kontakt med 
kroppsvätskor eller slemhinnor. 
Byt handskar mellan kontakt 
med olika patienter och mellan 
olika moment med samma 
patient.    
Skyddskläder: Vid risk för 
stänk av kroppsvätskor bör ren, 
ickesteril rock användas. Byt 
kontaminerad rock snarast 
möjligt. Beroende på situationen 
bör även skydd för ögon och 
mun samt mössa och särskilda 
skor/skoskydd användas. 
Utrustning/Tvätt: Tas om hand 
på lämpligt sätt så att 
omgivningen inte kontamineras 
eller skadas.  
Avfall : Viktigt att det inte blir 
stående en längre tid, ett system 
bör finns för hantering. 

Basala hygienrutiner 
Handhygien: handdesinfektion 
före och efter all kontakt med 
patient och oavsett om handskar 
använts. Vid synligt smutsiga 
händer ska handtvätt föregå 
handdesinfektion. 
Handskar: handskar användes vid 
kontakt med kroppsvätskor. 
Samma handskar får inte användas 
vid vård av flera patienter. 
Skyddskläder: engångs 
plastförkläde eller patientbunden 
skyddsrock används vid direkt 
kroppskontakt med patient eller 
patientens säng. 

Basala hygienrutiner 
Se Nationellt 
 
-Munskydd används vid risk för 
stänk. 
-Skyddsrock byts enligt klinikens 
anvisningar. 
-Smutstvätt från MRSA patient läggs 
i upplösbar plastsäck. Placeras i 
yttersäck av röd plast och märks med 
etiketten ”risktvätt”. Avfall 
omhändertas som riskavfall och 
smittförande avfall. 
 
Vårdrum städas noggrant med 
rengöringsmedel dagligen. 
 
Snabbt upptäcka bärarskap bland 
patienter, vårdpersonal och 
studerande. 
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Åtgärder vid koloniserad samt infekterad patient 
Ytterligare  
(spridningsbaserade) åtgärder 
Förutom tillämpning av standard 
åtgärder bör  
åtgärder vid kontaktsmitta 
användas, vilket innebär:  
- Enkelrum eller kohortvård.  
- Bärande av rena, ickesterila 
handskar vid inträde i rummet 
- Bärande av rock om kontakt 
med patienten eller omgivande 
ytor/saker kan förväntas.  
- Begränsa förflyttningar till de 
enbart nödvändiga.  
 
I fall med lunginflammation kan 
även åtgärder vid droppsmitta 
vara aktuella, vilka innebär att 
patienten placeras i enkelrum, att 
munskydd används vid arbete 
inom 1-2 meter ifrån patienten 
samt att patienten bär munskydd 
vid eventuella transporter.  

Patienter med MRSA bör vårdas 
med konsekvent tillämpning av 
basala hygienrutiner samt isoleras 
på enkelrum med egen 
toalett/dusch. Där det bedöms en 
högre risk för smittspridning än 
normalt, som MRSA i utbredda 
öppna sår eller hudlesioner, bör det 
även finnas  förrum/sluss. 
 
Finns det inte möjlighet till 
isolering bör patienten vårdas på 
infektionsklinik. 
 
Informera verksamhetschef, 
vårdhygien och eventuellt 
smittskyddsläkare. 
Anmäl MRSA enligt 
smittskyddslagens anvisningar. 
 
Bedöm risken för smittspridning. 
Så kallad spridartest kan utföras i 
samråd med vårdhygien.  
 
Ska patienten remitteras/flyttas 
informera mottagande 
vårdinrättning i god tid. 
 
Begränsa antalet personer som 
deltar i vården av patienten. 
Vårdpersonal med hudlesioner ska 
inte vårda patienten. 
  
 
 

-Patienter med MRSA isoleras på 
infektionskliniken vid sluten vård. 
Undantag sker vid akut medicinsk 
åtgärd och isolering kan i nödfall ske 
på moderklinik. Inom kommunal 
vård krävs speciella rutiner samt 
särskilt utbildad vårdpersonal.  
 
Hygienavdelningen kontaktas. De 
märker patientjournalen och utför 
eventuellt odling avseende MRSA 
från miljön. 
 
Antalet personer som deltar i 
patientvården begränsas. Namn 
noteras. Ambulerande vårdpersonal 
bör inte delta i vården. Vårdpersonal 
med eksem eller sår på händer eller 
underarmar får inte delta i vården. 
 
Undersökning/behandling utförs om 
möjligt på vårdrum.  
 
Vid flyttning utförs helkropps-
desinfektion med klorhexidinhaltig 
tvål, sängen renbäddas, sår täcks med 
förband och eventuell urinpåse töms 
eller byts.  
 
Remisser märks med etiketten 
”Multiresistent bakterie”.  
 
Patienten får ta emot ett begränsat 
antal besök. Information om 
handtvätt och handdesinfektion ges. 
Besökande använder skyddsrock. 
 
Horisontella ytor samt golv rengörs 
med Lysetol AF 2,5%. 

 
Källor: 
 
World Health Organisation (WHO) Regional Office for the Western Pacific. Practical 
guidelines for infection control in health care facilities. Publicerad 2003-12-08.Utdrag 2006-
10-18. Tillgänglig på: http://whqlibdoc.who.int/wpro/2003/a82694.pdf 
 
Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA), Svensk förening för 
vårdhygien (SFVH). Multiresistenta bakterier i svensk hälso- och sjukvård – en nationell 
handlingsplan. Utdrag 2006-10-15. Tillgänglig på: http://www.srga.org/MRB/index.html   
 
PM från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland. Handlingsplan vid MRSA 
(Meticillinresistent Staphylococcus aureus). Uppdaterad 2004-06-01 
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Källa:  
 
Wendt C. Hand hygiene – comparison of international recommendations. Journal of Hospital 
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Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats 

33 
2004 
USA 
 
 
 

Cromer A.L, 
Hutsell S.O, 
Latham S.C, 
Bryant K.G, 
Wacker B.B, 
Smith S.A, 
Bendyk H.A, 
Valainis G.T, 
Carney M.C. 

Impact of 
implemening a 
method of 
feedback and 
accountability 
related to contact 
precautions 
compliance. 

Syftet var att utvärdera 
effekten av programmet 
Effective Processes in 
Infection Control Project 
(EPIC).  

Kvantitativ studie.  
 
Studien utfördes på ett regionalt medicinskt 
center inriktat mot specialistvård med 588 
bäddar. 
 
EPIC innebar översyn av policys, utbildning 
av vårdpersonalen, införande av 
övervakningssystem med feedback samt 
utformandet av ett verktyg för ledaransvar. 
Smittkontroll integrerades även i 
sjuksköterskors och undersköterskors 
fortbildning. Projektet startades för att 
förbättra de processer som sker i vård kring 
antibiotika resistenta bakterier. Fokus lades på 
isoleringsföreskrifter vid MRSA. Målen var: 
1. att öka följsamheten till åtgärder vid 
smittkontroll 
2. kunna ge feedback till vårdenheterna 
3. minska antal fall av vårdrelaterad MRSA. 
 
För att mäta effekten av programmet tittade 
man på frekvensen av vårdrelaterad MRSA 
och antal dagar med MRSA vård. 

Resultaten av detta projekt 
pekar på vikten av 
ansvarsläggande vid 
tillämpande av 
isoleringsföreskrifter i 
satsningarna på att bekämpa 
spridningen av MRSA på 
sjukhusen. 
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34 
2001 
Frankrike 
 
 
 
 
 

Vidal-Trecan 
G.M, 
Delamare N, 
Tcherny-
Lessenot S, 
Lamory J, 
Baudin F, 
de Prittwitz M.  
Salmon-Ceron 
D. 

Multidrug-
resistant bacteria 
infection control: 
study of 
compliance with 
isolation 
precautions in a 
paris university 
hospital. 

Syftet var att undersöka 
följsamheten till 
isoleringsföreskrifter på ett 
universitetssjukhus, för att 
kunna förbättra förebyggande 
åtgärder mot spridning av 
MRB.  

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes under tre månader på ett 
universitetssjukhus inriktat mot akutsjukvård 
med 1015 bäddar. 
 
Det observerades och registrerades ordinering 
samt implementering av isoleringsföreskrifter. 
För ett urval av patienterna, 79 stycken, 
genomfördes också observationer av hur 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
som gick in till patienten tillämpade 
isoleringsföreskrifterna. Totalt genomfördes 
79 observationer. 173 patienter med MRB 
upptäcktes under studien, 137 inkluderades. 
Resterande hade hunnit lämna sjukhuset eller 
avlidit.   
 
n= 137 patienter och 121 vårdanställda  

Isolering ordinerades i 40 % 
av fallen skriftligt av läkare 
och 60 % dokumenterades av 
sjuksköterskor i 
omvårdnadsjournalen. 74 % 
av patienterna isolerades. 
Följsamheten påverkades av 
om det fanns en skriftlig 
läkarordination eller inte för 
isoleringen. Bland läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor hade 
sjuksköterskor bäst följsamhet 
till handhygien.  
 

35 
2000 
Schweiz 
 
 

Pittet D, 
Hugonnet S, 
Harbarth S, 
Mourouga P, 
Sauvan V, 
Touveneau S. 
Perneger T.V, 
and Members 
of the 
Infection 
Control 
Programme. 

Effectiveness of 
a hospital-wide 
programme to 
improve 
compliance with 
hand hygiene. 

Syftet var att undersöka om en 
kampanj inriktad på 
handhygien ökade 
följsamheten samt minskade 
nivåerna av MRSA och 
vårdrelaterade infektioner. 
 

Kvantitativ studie.   
 
Studien utfördes på ett stort 
universitetssjukhus inriktat mot akutsjukvård. 
  
Förbestämda observationer av följsamheten 
till att utföra handhygien gjordes före och 
under en handhygienskampanj. 7 
undersökningar gjordes två gånger om året 
under 3 års tid. Sammanlagt observerades 
20000 tillfällen för handhygien. Parallellt med 
observationerna mättes även frekvensen av 
VRI och MRSA. Programmets huvudsakliga 
komponent var en stor posterkampanj 
utvecklad i samarbete med vårdpersonalen. 
Handdesinfektion gjordes även lättillgänglig 
och feedback presenterades på posters och i 
sjukhusets nyhetsbrev.  

Kampanjen gjorde att 
följsamheten ökade stadigt 
under studiens gång. 
Eventuellt kommer 
följsamheten att sjunka efter 
att studien avslutats som man 
tidigare sett vid andra studier. 
Fall med MRSA och 
vårdrelaterade infektioner 
minskade. 
Tillgängligheten och 
förespråkandet av 
handdesinfektion hade stor 
betydelse för att öka 
följsamheten. 
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 36 
2006 
Irland 
 
 
 

Creedon S.A. Health care 
workers’ hand 
decontamination 
practices. An 
Irish study. 
 

Syftet var att undersöka 
följsamheten till riktlinjer för 
handhygien bland 
vårdpersonal på en 
intensivvårdsenhet före och 
efter genomförandet av ett 
mångsidigt handhygien-
program. 

Kvantitativ studie  
 
Stöder sig på en utbildningsteori inom hälsa 
kallad PRECEDE. 
 
Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning 
under några månaders tid. 
Observationer av vårdpersonalens följsamhet 
gjordes innan och efter införandet av 
handhygienprogrammet. En enkät för att 
undersöka attityder, övertygelser och kunskap 
delades också ut innan och efter införandet.  
Programmet innefattade posters med 
information och feedback, en 
informationsstencil, tillhandahållande av 
handdesinfektion vid varje patientsäng samt 
instruktioner från forskaren angående 
användning av handdesinfektion.   
Sammanlagt gjordes 314 observationer och 76 
frågeformulär delades ut. 62 enkäter 
returnerades till forskaren, 34 ifyllda innan 
programmets införande och 28 som fylldes i 
efter.   
 
Bekvämlighetsurval av sköterskor, läkare, 
sjukgymnaster och vårdassistenter 
tillämpades. 
 
n= 73 vårdanställda som observerades och 62 
som svarade på enkät. 

Införandet av programmet 
följdes av tydiga förbättringar 
av följsamheten hos 
vårdpersonalen samt av deras 
attityder och kunskap. 
 
Följsamheten ökade med 32 % 
under programmet. 
Attityderna till att följa 
riktlinjer var positiva redan 
innan programmet infördes, 
men blev mer positiva under 
tiden. Det var dock ingen 
tydlig ökning. Kunskapsnivån 
innan programmet var också 
relativt hög, 70 %, och den 
ökade sedan under 
programmet till 96 %.    
Vårdpersonalen ansåg att 
deras hud förbättrades under 
programmet, samt att de hade 
tillräckligt med tid för att 
kunna följa riktlinjerna både 
innan och efter införandet av 
programmet.  
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37 
2002 
Kanada 
 

Afif W, Huor 
P, Brassard P, 
Loo V.G. 

Compliance with 
methicillin- 
resistant 
Staphylococcus 
aureus 
precautions in a 
teaching 
hospital. 

Syftet var att undersöka olika 
faktorers samband med 
följsamheten till föreskrifter 
vid MRSA i den dagliga 
patientvården. 

Kvantitativ studie.  
 
Studien utfördes under sex månader på ett 
sjukhus med 405 bäddar. 
 
De situationer som inkluderades i studien var 
när vårdpersonal eller besökare gick in till en 
patient med MRSA, med särskilda föreskrifter 
för kontaktsmitta. Observationstillfällena var 
slumpmässigt utvalda bland 3 olika skift under 
både helger och vardagar och ingen person 
observerades mer än en gång.  
De olika faktorer som undersöktes var: 
vårdpersonalens kön, typ av avdelning, tid på 
dagen, veckodag, andelen patienter med 
MRSA och förhållandet mellan antalet 
patienter och sjuksköterskor.   
 
n= 488 vårdanställda och besökare, varav 37,7 
% var sjuksköterskor 

Följsamheten till föreskrifter 
vid MRSA är låg. Den enda 
undersökta faktorn som tydligt 
påverkade följsamheten var 
vilken yrkesgrupp 
vårdpersonalen tillhörde. 
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2002 
USA 
 
 

Kim PW, 
Roghmann M-
C, Perencevich 
EN, Harris 
AD. 

Rates of hand 
disinfection 
associated with 
glove use, 
patient isolation, 
and changes 
between 
exposure to 
various body 
sites. 

Syftet var att undersöka om: 
 
1. handskanvändning ökar 
följsamhet av 
handdesinfektion. 
 
2. åtgärder vid kontaksmitta 
ökar följsamhet av riktlinjer 
kring handdesinfektion. 
 
3. vårdpersonal byter handskar 
och/eller tvättar händerna 
tillräckligt mellan kontakt med 
olika kroppsytor hos samma 
patient. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på två 
intensivvårdsavdelningar med 29 bäddar på ett 
universitetssjukhus inriktat mot specialistvård.  
 
Observationer av vårdpersonal genomfördes 
för att utvärdera följsamhet till handhygien 
och handskanvändning. All vårdpersonal på 
de aktuella avdelningarna inkluderades i 
studien. För att följsamheten skulle vara så 
tillförlitlig som möjligt utfördes 
observationerna utan att vårdpersonalen var 
medvetna om det och av en av avdelningarna 
känd person.  
 
n= 589 observerade tillfällen för 
handdesinfektion.  

1. Handskanvändning ökar 
följsamheten av 
handdesinfektion. 
 
2. Isoleringsåtgärder ökar inte 
följsamheten av 
handdesinfektion. 
 
3. Vårdpersonalen följde inte 
riktlinjerna för 
handdesinfektion korrekt vid 
vård av olika kroppsytor hos 
samma patient.  

39 
2005 
USA 
 
 

Berhe M, 
Edmond MB, 
Bearman 
GML.   

Practices and an 
assessment of 
health 
care workers’ 
perceptions of 
compliance with 
infection control 
knowledge of 
nosocomial 
infections. 

Syftet var att  
1. Analysera vårdpersonalens 
uppfattningar kring följsamhet 
av smittskyddsåtgärder 
inklusive isoleringsriktlinjer 
och handdesinfektion. 
 
2. Mäta faktorer som 
motiverar till följsamhet. 
 
3. Analysera uppfattningar 
kring VRI:s etiologi och 
preventiva åtgärder. 

Kvantitativ studie. 
 
Anonym enkätundersökning bestående av 10 
frågor med flera svarsalternativ. Frivilligt att 
delta. 
 
Sex frågor kring följsamhet av 
smittskyddsåtgärder, fyra frågor kring 
motiverande faktorer, kunskap om smittvägar 
och preventiva åtgärder vid VRI.  
  
n= 324 av 820 svarade på enkäten varav 36 % 
var sjuksköterskor 
 

Vårdpersonalens uppfattningar 
kring följsamhet av 
smittskyddsåtgärder, 
smittvägar för VRI och 
motivation till att följa 
riktlinjer skiljer sig mellan 
olika yrkesgrupper. Detta 
tyder på att 
utbildningsprogram kring 
smittskydd bör utformas efter 
vilken yrkesgrupp det riktar 
sig till. 
 



 
 

 

5(14) 
40 
2005 
Storbritannien 
 
 
 

Prieto J, 
Macleod Clark 
J. 

Contact 
precautions for 
Clostidium 
difficile and 
Methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA). 

Syftet var att undersöka en 
grupp av sjuksköterskor och 
undersköterskors arbete vid 
smittkontroll samt att införa 
interventioner så att 
smittkontroll utförs på bästa 
sätt. 

Både kvalitativ och kvantitaitiv studie. 
 
Studien utfördes under tre år på en medicinsk 
sjukhusavdelning inriktad på geriatrisk vård 
med 22 bäddar. 
 
Studien är uppdelad i tre faser med inledande 
semistrukturerade intervjuer och observationer 
följt av utvecklande av ett undervisande och 
stödjande program med nya riktlinjer. I nästa 
fas implementerades programmet samtidigt 
som forskaren gav deltagarna personligt stöd 
och instruktioner och utförde observationer. 
Avslutningsvis gjordes ytterligare intervjuer 
för att få insikt i deltagarnas upplevelse av 
interventionen samt dess eventuella effekter 
på vårdarbetet . 
 
Alla sjuksköterskor och undersköterskor som 
arbetade på avdelningen när studien 
påbörjades inkluderades. 
 
n= 18 sjuksköterskor och undersköterskor. 

Deltagarna upplevde 
svårigheter med att förstå 
rekommendationer vid 
smittkontroll och det varierade 
i vilken utsträckning de tog till 
sig rekommendationerna.  
Förmågan att förstå och 
genomföra åtgärder för 
smittkontroll hämmades av 
bristande kunskap, irrationella 
övertygelser, felaktiga 
uppfattningar om risker (både 
i relation till sig själv och 
patienter). Även brister i 
förmåga och vilja att träna 
kliniska bedömningar, särskilt 
i samband med användning av 
handskar hade en hämmande 
inverkan. 
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2005 
Australien 
 
 

Johnson PDR, 
Martin R, 
Burrell JL, 
Grabsch EA, 
Kirsa SW, 
O’Keeffe J, 
Mayall CB, 
Edmonds D, 
Barr W, 
Bolger C, 
Naidoo H, 
Grayson ML. 

Efficacy of an 
alcohol/ 
clorhexidine 
hand hygiene 
program in a 
hospital with 
high rates of 
nosocomial 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA) 
infection. 

Syftet var att beskriva 
genomförandet och resultatet 
av ett treårigt program för att 
förbättra följsamhet av 
handhygien samt minska nivån 
av vårdrelaterade MRSA 
infektioner. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på ett 840 bäddars 
universitetssjukhus. 
 
Programmet infördes stegvis på en rad olika 
avdelningar inom sjukhuset.  
 
Programmet innebar införande av en 
egenutvecklad handdesinfektion, 
alkoholimpregnerade städdukar, erbjudande 
av antibiotikabehandling med Mupirocin och 
kroppstvätt med Triclosan för patienter som 
varit infekterade med MRSA de senaste 14 
åren samt ett program för att förändra kulturen 
på avdelningarna. Följsamhet av handhygien 
observerades innan programmet infördes samt 
4 och 12 månader efter. Mängd 
handdesinfektion som använts samt antalet 
patienter infekterade med MRSA mättes 28 
månader före intervention samt 36 månader 
efter intervention. Antal patienter 
koloniserade med MRSA mättes 2 
gånger/vecka under minst 4 veckor innan 
interventionen samt under en lika lång period 
både vid 4-månaders och 12-månaders 
observationerna.  
 

Introduktion av programmet 
var effektivt för att förbättra 
följsamheten till handhygien 
och reducera vårdrelaterade 
infektioner av MRSA, trots en 
hög förekomst av endemisk 
MRSA.  
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2003 
Frankrike 
 
 
 

Girou E, Chai 
SHT, Oppein F, 
Legrand P, 
Ducellier D, 
Cizeau F, Brun-
Buisson C.  

Misuse of 
gloves: the 
foundation for 
poor compliance 
with hand 
hygiene and 
potential for 
microbial 
transmission? 

Syftet var att mäta hur 
felaktigt användande av 
handskar begränsar 
följsamheten till handhygien 
och exponerar patienter för 
infektioner.  
  

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på ett 908 bäddars sjukhus 
inriktat mot specialistvård. Fem olika 
avdelningar med hög förekomst av MRB 
ingick i studien. 
 
Observationer gjordes 2 gånger om dagen 
under 4 veckors tid och varje 
observationstillfälle var 20 minuter långt.  
Samtliga yrkeskategorier inkluderades.  
 
Data som samlades in under 
observationstillfällena var: typ av kontakt, om 
vårdpersonalen exponerades för 
kroppsvätskor, handskar under kontakt, 
avtagande av handskar samt efterföljande 
handhygien, om patienten blivit utsatt för 
potentiell överföring av mikroorganismer, tid 
på dagen, yrkeskategori, avdelning och antal 
tillfälle till handhygien/vårdtimme. 
Mikrobiologiska prover från händer, handskar 
och omgivning gjordes också i samband med 
varje observationstillfälle.  
 
n=120 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 
och andningsterapeuter.  

Felaktigheter i att byta eller 
slänga kontaminerade 
handskar var en 
huvudkomponent i den låga 
följsamheten till handhygien 
och medförde hög risk för 
smittspridning. Förbättring av 
följsamhet till handhygien 
kräver en förändring i 
vårdpersonalens sätt att 
använda handskar.   
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2003 
Malta 
 

Borg MA. Bed occupancy 
and 
owercrowding as 
determinant 
facors in the 
incidence of 
MRSA 
infections within 
general ward 
settings. 

Syftet var att undersöka om 
hypoteser som fanns kring ett 
samband mellan antalet fall 
med MRSA och beläggning på 
St Luke’s Hospital var 
korrekta.  
 
 

Kvantitativ studie.  
 
Studien utfördes på ett sjukhus inriktat mot 
specialistvård med 900 bäddar. 
 
Tidigare studier gjorda på 
intensivvårdsavdelningar har visat att det finns 
ett sådant samband och forskarna ville se om 
de resultaten gäller även på vanliga 
vårdavdelningar. Data angående 
medelbeläggning och medellängd av 
patienternas sjukhusvistelser för varje månad, 
samt antalet fall av MRSA för samma period 
samlades in. Data från en 2 år lång period togs 
ut från befintliga, rutinmässiga data som redan 
fanns på sjukhuset. En jämförelse av 
materialet gjordes sedan för att undersöka om 
det fanns några samband. 

Det fanns ett tydligt samband 
mellan medelbeläggningen 
och antalet nya fall av MRSA 
per månad. Resultatet tyder på 
att överbeläggning kan vara en 
relevant faktor för spridning 
av MRSA på sjukhus, även på 
vårdavdelningar som inte 
bedriver intensivvård.  

44 
2006 
Storbritannien 
 
 

Dancer SJ, 
Coyne M, 
Speekenbrink 
A, Samavedan 
S, Kennedy J, 
Wallace PGM.  
 

MRSA 
acquisition in an 
intensive care 
unit. 

Syftet var att undersöka om 
ökad arbetsbörda på en 
intensivvårdsavdelning kan 
vara en riskfaktor för MRSA.  
 
  

Kvantitativ studie.   
 
Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning 
med 8 bäddar, under 16 veckors tid.  
 
Data från en tidigare studie där miljön på 
avdelningen screenades användes, men även 
nya data som kunde ha påverkat arbetsbördan 
och utförandet av smittkontroll lades till.  
 
Alla patienter som vårdades på avdelningen 
under en 5-månadersperiod ingick i studien.  
 
n= 174 patienter.  

Underbemanning av utbildade 
sjuksköterskor tros vara en 
riskfaktor för att drabbas av 
MRSA på den undersökta 
avdelningen. Risken kan öka 
pga hygienbrister i miljön. 
12 av 28 patienter med MRSA 
drabbades under tiden på 
avdelningen. 10 stycken 
drabbades då det var brist på 
utbildade sjuksköterskor som 
arbetade under dagtid.  
Resultatet tydde på att det var 
7 gånger högre risk att 
patienterna drabbades av 
MRSA under perioder med 
underbemanning.  
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2001 
Norge 
 
 

Andersen BM, 
Lindemann R, 
Bergh K, 
Nesheim B-I, 
Syversen G, 
Solheim N, 
Laugerud F. 

Spread of 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus in an 
neonatal 
intensive unit 
associated with 
understaffing, 
overcrowding 
and mixing of 
patients. 
 

Syftet var att beskriva ett 
utbrott av MRSA på en 
neonatalavdelning. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien beskriver ett utbrott av MRSA på en 
neonatalavdelning på ett universitetssjukhus. 
Avdelningen bestod av 36 bäddar.  
 
I studien beskrivs patienterna med MRSA, 
själva utbrottet, vilka riskfaktorer som 
förekom, preventiva åtgärder som utfördes 
samt vilken extra kostnad för omvårdnaden 
utbrottet ledde till. Under utbrottet isolerades 
alla fall av MRSA och övriga patienter och 
vårdpersonal hölls isolerade från andra 
avdelningar tills samtliga smittade var 
identifierade, alla rum var desinficerade och 
alla screeningprover från vårdpersonalen och 
de övriga patienterna var negativa.   
 
n= 8 patienter och 94 sjuksköterskor.  

MRSA är fortfarande ovanligt 
på norska sjukhus men 
spridning kan ske snabbt om 
inte korrekta preventiva 
åtgärder används. 
Överbeläggningar av patienter, 
blandning av patienter och 
sjuksköterskor samt 
underbemanning är en generell 
risksituation för spridning av 
resistenta bakterier. Kampen 
mot MRSA grundar sig på en 
hälsopolicy som förstår värdet 
av preventiva åtgärder. 

46 
2000 
Storbritannien 
 
 

Farrington M, 
Trundle C, 
Redpath C, 
Anderson L. 

Effects on 
nursing 
workload of 
different 
methicillin- 
resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA) 
control 
strategies. 

Syftet var att undersöka om 
minskad arbetsbörda gör att 
vården vid MRSA förbättras 
och riktlinjerna följs bättre, 
samt om verktyget GRASP 
kan användas för att mäta 
behov och tillgång av vård vid 
framtida liknande studier. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på ett distriktssjukhus inriktat 
mot specialistvård med 1300 bäddar. 
 
Data kring typ av vård och faktorer som ökat 
eller minskat arbetsbördan samlades in av två 
smittskyddssjuksköterskor samt 
vårdpersonalen på sjukhuset. Två utbrott av 
MRSA skedde under den gamla policyn där 
avdelningen stängdes för patientintag och fyra 
skedde under den nya policyn där bara delar 
av avdelningen stängdes av samt tillämpade 
kohortvård. De olika arbetssätten jämfördes 
för att se om arbetsbördan hade påverkats 
olika mycket beroende på policy. 
 
 

Att stänga avdelningar för 
nyintag ger sköterskorna en 
mer kvalitativ arbetsmiljö, 
men de kvarvarande 
patienterna kräver mer vård än 
annars. Ökad arbetsbörda kan 
ske under utbrott av MRSA 
om inte avdelningar helt 
stängs för patientintag samt 
om inte patienter förflyttas till 
en isoleringsavdelning.  
 
Förändringar i arbetsbördan i 
vården behöver analyseras 
genom att jämföra olika 
åtgärder vid utbrott, och 
GRASP-systemet verkar vara 
ett känsligt sätt att mäta detta. 
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2005 
Schweiz 
 
 
 

Sax H, Perneger 
T, Hugonnet S, 
Herrault P, 
Chraïti M-N, 
Pittet D. 

Knowledge of 
standard and 
isolation 
precautions in a 
large teaching 
hospital. 

Syftet var att analysera 
kunskapsnivån kring och 
attityderna till standard- och 
isoleringsföreskrifter bland 
vårdpersonal på ett 
universitetssjukhus. 

Kvantitativ studie.  
 
En enkät skickades ut till vårdpersonal på ett 
universitetssjukhus med 2200 bäddar som 
tillhandahåller både specialistinriktad vård och 
primärvård.  
 
Enkäten innehöll 25 frågor, varav 7 
behandlade demografisk data, 13 handlade om 
kunskap kring föreskrifter vid smittspridning 
och 5 om attityder till föreskrifterna. 
 
Randomiserat urval användes för att välja ut 
2000 av ca 6000 vårdanställda, stratifierat för 
läkare (n=500) samt sjuksköterskor (n=1500).  
Av de 1241 enkäterna som returnerades till 
forskarna analyserades 1236 stycken, övriga 5 
hade ett internt bortfall på över 30 % och 
uteslöts.  
 
n= 1236 sjuksköterskor och läkare.  

Vid implementering av 
preventiva riktlinjer spreds 
inte kunskapen vidare till all 
vårdpersonal i tillräcklig 
utsträckning, trots att 
utbildning inriktad mot 
opinionsledare som läkare och 
sjuksköterskor genomfördes. 
Specifik utbildning visade sig 
ändå vara den främsta 
avgörande faktorn för ”god 
kunskap”. 
 
I framtiden bör mer fokus 
läggas på att förändra 
beteenden.  
 

48 
2006 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lines L.  A study of senior 
staff nurses´ 
perceptions 
about MRSA. 

Syftet var att undersöka i 
vilken utsträckning erfarna 
sjuksköterskor upplever att 
MRSA är utom kontroll och 
att försök från deras sida för 
att kontrollera smittan är 
onödigt. 
 

Kvalitativ studie.  
 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus 
med 1100 bäddar. 
  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med 10 sjuksköterskor.  
 
Slumpmässigt urval gjordes bland alla erfarna 
sjuksköterskor som arbetade på det för studien 
valda sjukhuset och hade 5 års 
yrkeserfarenhet. Från början valdes 15 
sjuksköterskor ut, men efter 10 intervjuer 
ansågs datamättnad vara uppnådd. 
 
n=10 sjuksköterskor. 

Resultatet i studien kanske 
inte är generaliserbart utanför 
studiens population, men 
studien visar på att 
individuella värderingar och 
övertygelser är en viktig faktor 
för hur omvårdnad utförs. 
Studien har även fastställt att 
en mindre andel av 
sjuksköterskorna ser MRSA 
som utom kontroll och att de 
inte lägger någon större vikt 
vid hur de ska hantera 
situationen. De har inte tid och 
det finns inte tillräckligt med 
enkelrum för att de ska kunna 
utföra en god vård.  
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2005 
Storbritannien 
 
 

Scott AA, 
Hughes J, Hall 
D. 

Views and 
understanding of 
senior nursing 
staff in relation 
to infection 
control. 

Syftet var att öka insikten om 
beteenden och kulturella 
faktorer som kan uppmuntra i 
synnerhet erfarna 
sjuksköterskor att följa 
åtgärder för smittkontroll.   
 
 

Kvalitativ studie.  
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med 12 sjuksköterskor.  
 
Erfarna sjuksköterskor såsom exempelvis 
avdelningschefer och specialistsjuksköterskor 
valdes ut till att delta i intervjuerna, detta val 
gjordes eftersom tidigare forskning har visat 
att förebilder har en viktigt påverkan på 
sjuksköterskors och undersköterskors 
beteende.  
 
n= 12 sjuksköterskor.  

Följsamheten till 
smittskyddskontroll påverkas 
av flera faktorer som ofta har 
ett samband. Den egna 
medvetenheten, träning, miljö, 
riktlinjer samt kvalitet på 
information som ges kan alla 
påverka. Avdelningschefen 
har en viktigt roll och 
regelbundna repetitioner 
påminner vårdpersonalen om 
betydelsen av 
smittskyddskontroll.   

50 
2005 
Schweiz 
 
 

Pessoa-Silva 
CM, Posfay-
Barbe K, 
Pfister R, 
Tpuveneau S, 
Perneger TV, 
Pittet D. 

Attitudes and 
perceptions 
toward hand 
hygiene among 
healthcare 
workers caring 
for critically ill 
neonates. 

Syftet var att identifiera 
övertygelser och uppfattningar 
förknippade med avsikten att 
följa handhygien bland 
vårdpersonal på en 
neonatalenhet.    

Kvantitativ studie.  
 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus 
som tillhandahåller både specialistinriktad 
vård och primärvård.  
 
Ett frågeformulär skickades ut via mail till all 
vårdpersonal på neonatalenheten (n=80). 
Enkäten undersökte faktorer som 
yrkeskategori, anställningstid, exponering av 
handhygienposters, tidigare utbildning inom 
handhygien samt bedömning av olika 
kognitiva faktorer.  
 
n=61 vårdanställda varav 49 sjuksköterskor 
och 12 läkare. 

Resultatet belyser möjliga inre 
faktorer som kan påverka 
följsamheten av handhygien, 
såsom de överordnades 
betydelse samt en stark 
upplevelse av att svårigheterna 
runt omkring utförandet av 
handhygien är kontrollerbara. 
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2002 
Storbritannien 
 
 

Curran ET, 
Benneyan JC, 
Hood J. 

Controlling 
Methicillin- 
resistant 
Staphylococcus 
aureus: A 
feedback 
approach using 
annotated 
statistical 
process control 
charts. 

Syftet var att undersöka 
fördelen med ett 
sjukhusövergripande 
feedbackprogram gällande 
MRSA där man använder sig 
av statistiska process- 
kontrollistor med 
kommentarer. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på 24 olika enheter och 
avdelningar på 4 sjukhus inom ett center som 
var inriktat mot specialistvård. Centret hade 
1116 bäddar och avdelningarna i studien var 
medicinska, medicinskt specialiserade, 
kirurgiska, intensivvårds- och 
hjärtavdelningar.  
 
Retrospektiv och prospektiv analys av nivåer 
av MRSA med hjälp av statistiska process- 
kontrollistor genomfördes. Feedback gavs i 
form av kontrollistor samt att 
smittskyddssjuksköterskan diskuterade med 
avdelningscheferna i slutet av varje månad. 
Följsamheten hos vårdpersonalen 
observerades samt kommenterades från 
medarbetare. 

Programmet med feedback var 
effektivt tack vare att 
uppdaterad information hela 
tiden kunde ges till 
vårdpersonalen. 
 
Även om inte alla fall av 
vårdrelaterad MRSA kan 
förebyggas så har statistisk 
process kontroll och feedback 
flyttat uppmärksamheten 
närmare källan till problemet 
och därmed motiverat 
vårdpersonalen att förbättra 
vårdarbete vid smittkontroll.   
 

52 
2005 
Frankrike 

Robert J, 
Renard L, 
Grenet K, 
Galerne E, Dal 
Farra A, 
Aussant M, 
Jarlier V. 

Implementation 
of isolation 
precautions: role 
of a targeted 
information 
flyer. 
 
 

Syftet var att jämföra 
implementeringen av 
isoleringsföreskrifter före och 
efter införandet av en 
påminnelselapp på MRSA-
positiva provsvar. 

Kvantitativ studie. 
 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus 
med 2000 bäddar. 
 
Två 3-månaders perioder jämfördes, den 
första var kontrollperiod. Under denna period 
användes samma strategi som tidigare. Under 
den andra perioden infördes som rutin att det 
fästes en påminnelselapp om steg att vidta på 
varje MRSA-positivt svar. En enkät för 
utvärdering genomfördes. 
 
n= 89 patientfall med MRSA som 
observerades under kontrollperioden, 76 under 
interventionsperioden. 

Påminnelsen verkar vara ett 
enkelt hjälpmedel för att 
förbättra hygienföreskrifter. 
Kvaliteten av föreskrifterna 
som implementerades, särskilt 
effekten på handhygien och 
spridning av MRSA, bör 
utredas vidare.  
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2005 
Storbritannien 
 
 

Schelenz S, 
Tucker D, 
Geoegeu C, 
Daly S, Hill 
M, Roxburgh 
J, French GL. 

Significant 
reduction of 
endemic MRSA 
acquisition and 
infection in 
cardiothoracic 
patients by 
means of an 
enhanced 
targeted 
infection control 
programme. 

Syftet var att utvärdera 
effekten av ett utökat 
smittkontrollprogram som 
introducerades på en 
hjärtkirurgisk enhet. 

Kvantitativ studie.  
 
Studien utfördes på en hjärtkirurgisk 
sjukhusenhet med 47 bäddar. 
 
Retrospektiv och prospektiv analys av data 
från patienters journaler samt datoriserade 
smittkontroller genomfördes. 
Alla patienter som genomgått elektiv 
hjärtoperation 16 månader innan eller efter 
införandet av programmet inkluderades i 
studien. 
 
Programmet baserades på Storbritanniens 
nationella riktlinjer för kontroll av MRSA och 
de amerikanska riktlinjerna för kontroll av 
infektioner förknippade med operation. 
Programmet innehöll ett flertal interventioner 
så som utbildning, förbättrande av riktlinjer 
och förbättringar i operationsförberedelser och 
städning av operationssalar.  
 
n= 1075 patienter. 

Ett utökat, målinriktat 
infektions-kontrollprogram 
baserat på Storbritanniens 
nationella riktlinjer och lokala 
riskanalyser kan minska fallen 
med vårdrelaterad MRSA och 
invasiva infektioner hos 
hjärtpatienter, trots förekomst 
av endemisk MRSA. Vilken 
eller vilka av interventionerna 
i programmet som var 
framgångsrika går dock inte 
att urskilja. 
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2001 
Tyskland 
 
 

Lemmen SW; 
Zolldann D; 
Gastmeier P; 
Lütticken R. 

Implementing 
and evaluating a 
rotating 
surveillance 
system and 
infection control 
guidelines in 4 
intensive care 
units 
 
 

Syftet var att beskriva 
etableringen av ett roterande 
övervakningssystem av 
incidens samt riktlinjer för 
smittskydd på 4 
intensivvårdsavdelningar. 
Särskilt fokus lades på vilken 
påverkan vårdpersonalens 
attityder hade på smittskyddet. 

Kvantitativ studie 
 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus 
inriktat mot specialistsjukvård med 1500 
bäddar.  9 intensivvårdsavdelningar, varav en 
var en neonatalavdelning, ingick i studien. 
 
Ett prospektivt roterande övervakningssystem 
av incidens infördes inom ett evidensbaserat 
smittskyddsprogram. Varje avdelning 
övervakades 3 månader efter samma 
rotationsordning varje år. Vårdpersonalen 
utbildades kring de nya riktlinjerna. 
 
Enkätundersökning, som var delvis anonym, 
genomfördes efter införandet av systemet 
kring hur vårdpersonalens attityder och 
följsamhet hade förändrats. Enkäten delades ut 
till 50respondenter, alla svarade på den del 
som inte var anonym, 45 på den del som var 
anonym. 
 
n= 39 sjuksköterskor och 11 läkare 

Inom övervakningsprocessen 
ökade kommunikationen samt 
gruppkänslan avsevärt mellan 
smittskydds- och 
vårdpersonal. Uppmärksamhet 
kring sjukhushygien och 
smittskydd kunde väckas utan 
givande av direktiv. 
 

 


