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Sammanfattning Inom intensivvården (IVA) vårdas de mest allvarligt sjuka 

patienterna vilka ofta har svåra infektioner och ett nedsatt 
immunförsvar. Detta kan innebära en ökad risk att drabbas av 
meticillinresistenta stafylokock aureus (MRSA). 
Smittspridning av MRSA sker främst från 
sjukvårdspersonalens händer till patienterna. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva vilka åtgärder 
sjukvårdspersonalen inom IVA kan vidta för att minimera 
smittspridning av MRSA. Artiklarnas resultat visade att 
följsamheten var låg då det gällde att följa riktlinjer för 
noggrann handhygien. Orsaker till dålig följsamhet kan vara 
hög arbetsbelastning och bristande kunskap. Det fanns stora 
skillnader mellan de olika yrkeskategorierna då det gällde att 
följa riktlinjer för handhygien. Läkarna var de som följde 
riktlinjerna minst. Den viktigaste åtgärden för att minimera 
smittspridningen av MRSA är god handhygien och användning 
av handdesinfektionsmedel. Genom att utbilda 
sjukvårdspersonalen regelbundet samt ha lättillgängliga 
riktlinjer kan medvetenheten och kunskapen om MRSA öka. 
Detta medför troligtvis att personalen genomför adekvata 
åtgärder för att förhindra smittspridningen av MRSA. Då 
MRSA är ett ökande problem vore det angeläget att utföra 
observationsstudier beträffande hygienrutiner på olika 
intensivvårdsavdelningar i Sverige.  
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Inledning 
 
På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas de mest allvarligt sjuka patienterna vilka ofta har 
svåra infektioner och därtill ett nedsatt immunförsvar. Detta innebär en ökad risk för att 
drabbas av resistenta bakterier som exempelvis meticillinresistenta stafylokock aureus 
(MRSA) (Geffers & Rüden, 2006; Walther et al, 2006). Sjukhusinfektioner eller 
nosokomiala infektioner betyder att infektionen förvärvats under sjukhusvistelsen. De 
nosokomiala infektionerna orsakas ofta av de mikroorganismer som tillhör hudens 
normalflora. När förhållandena på hudytan förändras eller när mikroorganismerna får 
tillträde till ett område där de normalt inte hör hemma kan de föröka sig och ge upphov till 
infektioner (Stordalen, 1999). En orsak till nosokomiala infektioner på IVA är de 
interventioner av olika slag som utförs vilka bryter kroppens naturliga barriärer. Ett 
exempel på detta är centralvenkateterinläggning (CVK) (Walther et al. 2006). Resistenta 
MRSA - bakterier inom intensivvård är ett stort problem i många länder. I Sverige är läget 
betydligt gynnsammare, men trots detta ökar MRSA - bakteriestammarna även här (Åhrén, 
Torell & Burman, 2006). Antal fall av MRSA i Sverige under 2000 var 315 och 2007 var 
antalet 1134, vilket är en ökning med 360 % (Gustavsson & Ringberg, 2007). MRSA - 
bakterier kan spridas mellan inneliggande patienter på sjukhus speciellt inom 
intensivvårdsavdelningar. Brist på isoleringsrum och otillfredsställande personaltäthet kan 
vara en bidragande orsak till detta (Walther et al. 2006). Under 2007 vårdades på vår 
arbetsplats, thoraxkirurgiska intensivvårdsavdelningen (THIVA) i Lund, ett mindre antal 
patienter med MRSA. Vårdpersonalens bristande erfarenhet och kunskaper kring MRSA 
kändes otillräckliga vilket har väckt intresse för en fördjupning i ämnet. 
 

Bakgrund 
 
Människan lever ständigt under hotet av att drabbas av infektioner. Florence Nightingale 
(1820-1910) var en av de personer som bidragit med kunskap om vikten av god 
sjukhushygien (Stordalen, 1999). En annan viktig person var Ignaz Semmelweiss (1818-
1865) som förstod vikten av noggrann handhygien efter att ha sett kvinnor dö i 
barnsängsfeber. Semmelweiss införde obligatorisk handtvätt med klorvatten, vilket ledde 
till en minskning av dödligheten i samband med förlossning. Hans upptäckt väckte mycket 
motstånd, han blev till och med hånad av sina kollegor (Ericson & Ericson, 2002). Vid 
samma tid var även Lois Pasteur (1822-1895) aktiv med sin forskning där han kunde påvisa 
bakteriers jäsningsprocess vilket senare resulterade i Joseph Listers (1827-1912) forskning 
om tvättning med karbolsyra för att minska antalet sårinfektioner (Ericson & Ericson, 
2002). Under 1940-talet introducerades penicillinerna, vars upphovsman var Alexander 
Fleming (1881-1955) som 1945 fick Nobelpriset för sin upptäckt. Upptäckten av penicillin 
gjorde att många infektioner som tidigare varit dödliga för människan kunde botas (Ericson 
& Ericson, 2002). Ibland har penicillin använts i förebyggande eller felaktigt syfte, 
exempelvis mot luftvägsinfektioner som visade sig vara orsakade av virus och inte av 
bakterier. Utskrivningen av penicillin har många gånger utförts på patientens begäran och 
dessutom utan riktig indikation. Felaktigt användande av penicillin har resulterat i 
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utvecklingen av resistenta bakterier (Ericson & Ericson; 2002; Kahlmeter & Cars, 2003; 
Romero, Treston & O’Sullivan, 2006).  
Det första fallet av MRSA rapporterades från England 1961 (Dunlap, 2007). MRSA - 
bakteriestammen spred sig snabbt under 1960-talet inom Europa. I ett kunskapsunderlag 
om MRSA utarbetat av socialstyrelsen beskrivs MRSA - situationen i Sverige och övriga 
Norden som relativt gynnsam. I många delar av världen är resistenta MRSA - 
bakteriestammar så vanliga att man talar om en allvarlig krissituation (Socialstyrelsen, 
2007a; European Antimicrobial Resistance Surveillance System, [EARSS], 2006 ). 
 
Stafylokock aureus 
 
Namnet stafylokock kommer från den grekiska termen ”staphyle” och betyder klase av 
vindruvor (Svenska Akademins ordlista [SAOL], 2006). Bakterien kan i mikroskop liknas 
vid en vindruveklase där av namnet. Stafylokocker utgörs av minst 30 olika arter. De kan 
anpassa sig till både aerob och anaerob miljö. Bakterien har låga krav på både fukt och 
näring vilket innebär att den kan överleva i damm exempelvis på sjukhus, den är så kallat 
fakultativt anaerob (Ericson & Ericson, 2002). Stafylokock aureus, även kallad det 
gyllengula varets bakterie på grund av sin färg, kan kolonisera människans vävnad utan att 
orsaka infektion. Stafylokock aureus trivs på hud och i slemhinnor och kan i vissa fall 
orsaka infektioner i blodbanan samt i benvävnaden (Ericson & Ericson, 2002; Ransjö, 
2005). Minst 50 % av alla friska personer är bärare av Stafylokock aureus i näsöppningen. 
Detta innebär att bakterien koloniserar slemhinnan utan att orsaka infektion 
(Socialstyrelsen, 2007a). Stafylokock aureus tillhör inte kroppens normalflora, utan räknas 
alltid som patogen (Ericson & Ericson, 2002). Stafylokocken tål uttorkning vilket innebär 
att den kan spridas via olika smittvägar. Den vanligaste smittvägen är indirekt 
kontaktsmitta, det vill säga via händer, förorenade instrument eller föremål. I 
sjukhusmiljöer är luftburen dammsmitta vanlig. Stafylokockerna kan finnas på hudfragment 
som virvlar omkring i luften, till exempel vid bäddning och annan patientvård (Ericson & 
Ericson, 2002). 
 
Meticillinresistenta Stafylokock aureus - MRSA 
 
MRSA är en mindre grupp stafylokock aureus - stammar med förvärvad resistens mot alla 
β-laktamantibiotika. Meticillin, vilket är det ursprungliga penicillinet för behandling av  
penicillinproducerande stafylokocker används inte längre, men lever kvar i ordet MRSA 
(Åhrén et al, 2006). Meticillinantibiotika introducerades 1959 men redan efter ett par år 
1961, kom den första rapporten om att stafylokock aureus hade utvecklat resistens mot 
meticillin (Dunlap, 2007). Ett flertal MRSA - stammar hade dessutom förvärvat resistens 
mot flera andra antibiotikagrupper och var därmed multiresistenta. MRSA sprids för det 
mesta genom indirekt kontaktsmitta. Den sprids på sjukhus via personalens händer, kläder 
och på detta sätt vidare till medicinskteknisk apparatur. Många människor är bärare av 
MRSA i näsa och eller svalg utan att bakterien etablerar sig, så kallat transient bärarskap. 
Om positiva MRSA - odlingar kan påvisas vid upprepade provtillfällen är bärarskapet 
befäst det vill säga att personen är koloniserad (Socialstyrelsen, 2007a; Socialstyrelsen, 
2007b). Meticillinresistenta stafylokock aureus infektioner förknippas med signifikant 
sjuklighet, dödlighet och ökade sjukvårdskostnader (Boyce, 2001). När det finns MRSA - 
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kolonisation på en intensivvårdsavdelning är vissa patienter i riskzonen att drabbas av 
MRSA. Patienter med ökad risk är de med lång vårdtid, de som utsatts för kirurgiska 
ingrepp, är under antibiotika behandling eller har CVK (Oztoprak et al., 2006). Oztoprak et 
al. visar i sin studie att 8,4 % av patienterna på en intensivvårdsavdelning som inte var 
MRSA - koloniserade vid inläggningen hade blivit det vid utskrivningen ( Oztoprak et al., 
2006). MRSA kontrolleras av smittskyddslagen och är anmälningspliktig sedan år 2000. 
Sedan 2004 är MRSA klassad som en allmänfarlig sjukdom (Socialstyrelsen, 2007a; SFS, 
2004:168). ”Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara 
livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga 
konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som 
riktas till den smittade” (SFS 2004:168; FASS, 2008). 
Under de senare decennierna har nya typer av MRSA - bakteriestammar påvisats, även 
utanför sjukhus, så kallad samhällsförvärvad MRSA (Åhrén et al, 2006). Utbrott av dessa 
samhällsförvärvade MRSA - bakteriestammar har beskrivits från fängelser, 
militäranläggningar och bland sportutövare med tät kroppskontakt ibland annat USA 
(Socialstyrelsen, 2007a). Under 2007 konstaterades 159 fall av MRSA i Skåne, av dessa var 
86 samhällsförvärvade (Gustavsson & Ringberg, 2007). 
 
MRSA -läget i Sverige 
 
Under det första halvåret 2007 rapporterades 548 fall av MRSA till Smittskyddsinstitutet. 
Detta är en ökning med ca 20 % jämfört med samma period år 2006 då 455 fall 
rapporterades (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2007). Enligt smittskyddslagen har alla 
landsting i Sverige skyldighet att rapportera till Smittskyddsinstitutet om konstaterade 
MRSA - fall (SFS 2004:168). Storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland 
stod för de flesta av MRSA - fallen. Incidensen för alla landsting presenteras i figur 1. 
 

 
Figur 1. Incidens av MRSA – fall 2006-2007 per landsting 
 (SMI, EPI - aktuellt, vol 6, nr 40, 2007 red, Ragnhild Janzon, utgivare Annika Linde, använd med tillstånd av 
redaktören). 
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MRSA kontroll 
 
En person som har vårdats på sjukhus i annat land utanför Norden de senaste 6 månaderna 
och söker vård eller anställning ska testas för MRSA. Testet innebär att bakterieodlingar tas 
från näsa, svalg och perineum. Då det förekommer sår eller andra hudskador ska 
bakterieodlingar även tas därifrån. Även personer som har vårdats på sjukhus i Sverige där 
MRSA har påvisats ska kontrolleras. Om bakterieodlingarna är positiva ska också de 
närmast anhöriga kontrolleras (Socialstyrelsen, 2007a; Smittskydd Skåne, 2008). Patienter 
som vid testtillfället medicinerar med antibiotika eller nyligen har avslutat en antibiotikakur 
men ändå är i behov av sjukhusvård ska testas för MRSA igen en till två veckor efter 
avslutad antibiotikabehandling (Socialstyrelsen, 2007b). Personal som vårdar patienter med 
MRSA kan under sitt arbetspass mycket kortvarigt bli bärare av eller förorenade med 
MRSA på händer och i främre delen av näsan. Detta medför ofta ingen risk för långvarigt 
bärarskap med undantag för personer med sår, eksem eller andra kroniska hudskador. 
Personer med hudskador ska därför inte vårda patienter med MRSA (Socialstyrelsen, 
2007a). Basala hygienrutiner ska tillämpas i allt vårdarbete (Handbok för hälso- och 
sjukvård, 2006; SMI, 2006). De basala hygienrutiner vid MRSA - smitta som gäller för hela 
landet finns att hitta i Handbok för hälso- och sjukvård (2006). Basala hygienrutiner 
innebär noggrann handhygien och användning av handskar och skyddskläder vid allt 
vårdarbete. Mun och stänkskydd ska användas vid risk för stänk (Handbok för hälso- och 
sjukvård, 2006). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska ska arbetet ske utifrån hygieniska principer och rutiner för att kunna 
förebygga smitta och smittspriding (Socialstyrelsen, 2005). Hälso- och sjukvården ska 
bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls, vilket innebär att den ska vara av god 
kvalitet och av god hygienisk standard (SFS 1982:763). 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva de åtgärder som sjukvårdspersonal på 
intensivvårdsavdelningar kan vidta för att minimera smittspridning av MRSA.  
 

Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed samt 
genom manuell sökning. Sökorden som användes valdes utifrån syftet. I CINAHL 
användes CINAHL Headings och i PubMed MESH-termer. För att inte gå miste om 
relevanta artiklar kombinerades ämnesorden med ord i fritext. Då MRSA inte fanns som en 
MeSH-term i PubMed användes istället methicillin resistance i kombination med 
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staphylococcus aureus. Vid sökning i CINAHL fanns inte MRSA som CINAHL Headings, 
därför föreslogs istället staphylococcus infection. Övriga sökord som användes var: 
awareness, bedding, compliance, cross infection, hand hygiene, handwashing, ICU, 
infection control, linens, manual och risk factors. Av de utvalda sökorden utfördes sedan 
databassökning med sökorden i olika kombinationer. Se tabell 1. 
 
Tabell 1 Databassökning 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genom- 
Lästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

PubMed 2008-
01-23 

Methicillin 
resistance and 
awareness  

3 3 2 1 

PubMed 2008-
01-23 

Hand hygiene and 
manual  

26 5 2 1 

PubMed 2008-
01-23 

Methicillin 
resistance and 
staphylococcus 
aureus and hand 
washing and 
infection control 

67 10 8 4 

CINAHL 2008-
01-23 

Methicillin 
resistance and cross 
infection and ICU 

43 7 4 1 

PubMed 2008-
02-21 

Bedding and linens 
and cross infection 
and risk factors and 
methicillin 
resistance 

1 1 1 1 

PubMed 2008-
02-21 

Hand washing and 
cross infection and 
compliance 

38 20 5 4 

PubMed 2008-
02-21 

Methicillin 
resistance and ICU 
and risk factors and 
cross infections 

39 8 5 2 

CINAHL 2008-
02-21 

Awareness and 
staphylococcus 
infection 

11 5 2 1 
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CINAHL 2008-
02-21 

MRSA and 
infection control 
and ICU 

35 8 2 1 

Manuell 
sökning 

2008-
02-28 

 5 5 4 3 

  
 
Vissa av de utvalda artiklarna fanns i båda databaserna. Samtliga artiklar skulle, förutom att 
vara relevanta till litteraturstudiens syfte, också vara vetenskapliga. Artiklarna fick inte vara 
publicerade före år 2000. En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle gälla 
intensivvård. Trots detta valde vi en artikel från en kirurgavdelning, då den gav en bra bild 
av hur sjukvårdspersonal i sitt dagliga arbete hanterar olika hygienföreskrifter. Dessa 
hygienföreskrifter ansågs vara applicerbara även inom intensivvård. Artiklar som gällde 
olika personalgrupper inom sjukvården exempelvis läkare, sjuksköterskor samt 
undersköterskor användes för att få en bred bild av vilka åtgärder som sjukvårdspersonal 
kan utföra för att förhindra smittspridning av MRSA, vilket också var litteraturstudiens 
syfte. Även artiklar som visade sjukvårdspersonalens uppfattning om hygienföreskrifter 
inkluderades. Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska, 
engelska, danska eller norska. Exklusionskriterier var studier utförda inom neonatalvård, 
operation och åldringsvård samt artiklar som gällde djur och artiklar äldre än 8 år. Artiklar 
som gällde samhällsförvärvad MRSA och artiklar som var utpräglat medicinska 
exkluderades också. 
I urval ett valdes artiklarna utifrån titeln, när titeln överensstämde med syftet lästes 
abstraktet och slutsatsen igenom. Utifrån abstrakt eller slutsats valdes artiklarna och skrevs 
sedan ut i fulltext eller beställdes via biblioteket på universitetssjukhuset i Lund. I några av 
de utvalda artiklarnas referenslistor fann vi ytterligare artiklar som kunde passa vårt syfte. 
Dessa artiklar sökte vi efter i databaserna PubMed och CINAHL. Av dessa valdes 3 artiklar 
ut. Efter genomläsning av alla artiklarna exkluderades de artiklar som inte motsvarade 
syftet. Därefter utfördes en mera noggrann genomläsning av de artiklar som blivit 
inkluderade. Genomläsning av 35 artiklar utfördes av oss båda. Genom att läsa Willman, 
Stoltz & Bahtsevani (2006) fick vi kunskap i skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 
forskningsstudier och hur granskning av vetenskapliga artiklar kan gå tillväga. Alla 
resultatartiklarna granskades genom en modifiering av Carlsson & Eimans förslag till 
frågor för granskning av kvantitativa och kvalitativa artiklar för att passa vårt område 
(Carlsson& Eiman, 2003) (bilaga 1). Den modifiering vi gjorde var att byta ut patienter 
med lungcancerdiagnos mot patienter med MRSA på IVA. Validitet och reliabilitet och hur 
väl artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte diskuterades mellan oss båda. Sexton 
artiklar exkluderades då de inte var tillräckligt vetenskapliga enligt 
artikelgranskningsmallen, några var svårlästa, vissa hade inget eller oklart syfte. I det andra 
urvalet inkluderades 19 artiklar till resultatet. Vissa av de kvantitativa artiklarna med få 
deltagare eller få observationer valde vi att inkludera på grund av att artiklarna svarade mot 
vårt syfte. 
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Databearbetning 
 
I början av arbetet bestämdes datum för våra träffar. Via e-post och telefonsamtal 
diskuterade vi arbetet samt informerade varandra om nya tankar eller idéer. Då någon ville 
ändra i arbetet på egen hand användes bestämda färger för att på så sätt hålla isär vem som 
skrivit vad. De 19 utvalda resultatartiklarna lästes igenom ett antal gånger av oss båda och 
sammanställdes sedan i en artikelöversikt (bilaga 2). 
Artiklarnas resultat bearbetades utifrån litteraturstudiens syfte genom att alla resultaten 
skrevs ned för att tydligt kunna se om de motsvarade syftet. Utifrån artiklarnas resultat 
skapades olika kategorier för att lättare kunna jämföra resultaten med varandra och få en 
bättre överblick av vilka artiklar som passade under varje kategori. Vi fick fram två 
huvudkategorier vilka var kunskap/utveckling och basala hygienrutiner. Efter ytterligare 
genomgångar av resultaten insåg vi att dessa kategorier inte var lämpliga på grund av att de 
kändes för stora och behövde delas upp i mindre kategorier. Slutligen valdes en 
huvudkategori och fyra underkategorier. Huvudkategorin blev följsamhet till basala 
hygienrutiner och de fyra underkategorierna blev handskar, handtvätt, handdesinfektion och 
kunskap och riktlinjer. 
 

Resultat 
 
Meticillinresistenta stafylokock aureus (MRSA) är en viktig orsak till infektioner på 
sjukhus i de flesta länder vilket kan vara en orsak till sjuklighet och dödlighet inom modern 
intensivvård (Bures, Fishbain, Uyehara, Parker & Berg 2000; Guilhermetti, Hernandes, 
Fukushigue, Garcia & Cardoso, 2001). Den vanligaste smittspridningsvägen för MRSA på 
sjukhus är från patient till patient via sjukvårdspersonalens händer (Karabey, Ay, Derbentli, 
Nakipoğlu & Esen, 2002; McBryde, Bradley, Whitby & Mc Elwain, 2004). 

 
Följsamhet till basala hygienrutiner 
 

Handskar 
 
I en studie av Kim, Roghmann, Perencevich & Harris (2002) visade det sig att 
sjukvårdspersonal som använde handskar också använde handdesinfektionsmedel i högre 
grad jämfört med sjukvårdspersonal som inte använde handskar. Däremot visade Karabey 
et al. (2002) att när sjukvårdspersonalen inte använde handskar vid patientkontakt fanns en 
stor sannolikhet att de skulle tvätta händerna efteråt jämfört med sjukvårdspersonal som 
använde handskar. Karabay et al. (2005) visade att sjuksköterskorna föredrog att tvätta 
händerna istället för att använda handdesinfektion efter att de tagit av sig handskarna. 
Enligt Girou et al. (2004) var frekvensen av handskanvändning 93,5 % trots att 
indikationen för att använda handskar bara var 58 % av de observerade kontakterna mellan 
sjukvårdspersonal och MRSA - kontaminerad patient. Undersköterskor använde handskar 
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mer frekvent jämfört med sjuksköterskor (Girou et al, 2004). McBryde et al. (2004) visade i 
sin studie att följsamheten i att använda handskar endast var 27 % bland läkarna jämfört 
med 75 % bland övrig sjukvårdspersonal. I en studie av Kim et al. (2002) där 
sjukvårdspersonalen observerades då de utförde omvårdnad hos en patient, bytte endast 7,9 
% av sjukvårdspersonalen handskar minst en gång trots att de hade behövt byta handskar 
flera gånger. McBryde et al. (2004) visade att sjukvårdspersonal som har direktkontakt med 
MRSA - koloniserade patienter blev kontaminerade på sina handskar i 17 % av 
kontakterna. Raboud et al. (2004) visade ett samband mellan smittriskbedömning och 
handskanvändning. Handskar användes i 86 % av besöken när omvårdnadshandlingen 
innebar risk för smitta via kontakt med kroppsvätska, i 33 % vid hudkontakt och i 15 % när 
risken var relaterad till sjukrum eller patientutrustning.  
 

Handtvätt 
 
Karabey et al. (2002) identifierade 298 tillfällen där handtvätt bland sjuksköterskor 
behövdes, endast 45 av dessa handtvättar utfördes. Bland läkarna identifierades 34 tillfällen 
där handtvätt var indikerat, av dessa utfördes inga. Även Moret, Tequi & Lombrail (2004) 
visade att det fanns stora skillnader vad det gällde handtvätt mellan olika personalgrupper 
där läkarna var de som tvättade händerna minst. Raboud et al. (2004) visade att 
sjuksköterskorna tvättade händerna och bytte handskar i 93 % av patientbesöken där den 
högsta risken för MRSA - smitta var via kontakt med kroppsvätskor. Av de observationer 
som Wendt, Knautz & von Baum (2004) utförde bland läkare och sjuksköterskor utfördes 
handtvätt i hög grad efter kontakt med sterila material. Däremot då personalen hade varit i 
kontakt med material som inte var patientbunden utfördes handtvätt i låg grad trots att dessa 
material kan vara kontaminerade med MRSA. Raboud et al. (2004) visade att 
sjuksköterskorna tvättade händerna efter 46 % av besöken inne hos patienterna. Handtvätt 
utfördes av sjuksköterskorna i 81 % av patientbesöken där den största risken för smitta var 
genom kontakt med kroppsvätskor, i 61 % av besöken där hudkontakt var den högsta risken 
samt i 38 % av besöken där omgivande miljö eller användande av utrustning som delades 
mellan patienter var den högsta smittorisken (Raboud et al, 2004). McBryde et al.( 2004) 
visade att det var skillnad mellan de olika personalgrupperna angående den tid det tog att 
utföra handtvätt, städpersonal samt kökspersonal tvättade händerna kortast tid och 
sjuksköterskorna tvättade händerna längst tid. Den uppmätta tiden som sjukvårdspersonalen 
använde för handtvätt var 26 sekunder i medeltal (McBryde et al, 2004). Enligt Moret et al. 
(2004) fanns det skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor respektive läkare 
vad det gällde handtvätt. Deras studie visade också att de kvinnliga sjuksköterskorna 
tvättade händerna oftare efter personlig hygien jämfört med de manliga sjuksköterskorna 
och vid arbetspassets slut tvättade de kvinnliga läkarna händerna oftare (75 %) jämfört med 
de manliga läkarna (53 %) (Moret et al, 2004). 
 

Handdesinfektion 
 
Karabay et al. (2005) jämförde effektiviteten av handtvätt jämfört med en alkoholbaserad 
handdesinfektion där det visade sig att medeltalet av bakterier var högre i 
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handtvättsgruppen jämfört med handdesinfektionsgruppen. Wendt et al.(2004) visade att 
läkarna använde handdesinfektion mer jämfört med sjuksköterskorna efter att de hade varit 
i kontakt med kroppsvätskor. I en studie av Moret et al. (2004) visade det sig att 
sjukvårdspersonalen brast i att utföra korrekt handhygien innan de började sitt arbetspass 
och även efter då de hade haft rast. Följsamheten till riktlinjer angående handhygien var 
enligt Karabay et al. (2005) högre hos sjuksköterskor i handdesinfektionsgruppen som 
arbetat mindre än tre år jämfört med sjuksköterskor med samma erfarenhet i 
handtvättsgruppen. Wendt et al. (2004) visade att 97,3 % av de observerade läkarna och 
sjuksköterskorna använde handdesinfektion efter kontakt med avföring. Enligt Wendt et al. 
(2004) använde sjuksköterskor handdesinfektionsmedel oftare jämfört med läkarna efter att 
de hade haft kontakt med materiel som sällan kom i kontakt med patienter, efter kontakt 
med material som hade varit i kontakt med infekterad patient samt efter kontakt med 
infekterade områden på patienten.  
Karabey et al. (2002) visade att då sjukvårdspersonalen tagit av sig handskarna och tvättat 
händerna tog de inte med i beräkningen risken för kontamination då de stängde av 
vattenkransblandaren med sina nytvättade händer, vilket kan leda till spridning av MRSA 
på grund av att vattenkransblandaren kan vara kontaminerad med MRSA. Bures et al. 
(2000) jämförde antalet MRSA - koloniserade datortangentbord med antalet MRSA - 
koloniserade vattenkransblandare i patientrum som både var belagda och obelagda samt på 
expeditionerna. I 24 % av alla rum var datortangentborden koloniserade med MRSA och i 
de belagda rummen var 26 % av tangentborden koloniserade med MRSA. När det gällde 
vattenkransblandare i alla rum samt i belagda rum var 11 % respektive 15 % koloniserade 
med MRSA (Bures et al, 2000). 
Det mest effektiva handrengöringsmedlet vid MRSA - kolonisation har visat sig vara 10 % 
Povidone iodine och 70 % etylalkohol jämfört med flytande tvål och 4 % 
klorhexidinlösning (Guilhermetti et al, 2001). 
 

Kunskap och riktlinjer  
 
De största hindren till att inte använda sig av föreskrifter gällande smittspridning var brist 
på kunskap följt av brist på tid, glömska och att sjukvårdspersonalen upplevde att 
föreskrifterna saknade betydelse (Sax et al, 2005). Efter införande av en handhygienmanual 
minskade incidensen av MRSA - infekterade sår (Kusachi et al, 2006). Moret et al. (2004) 
visade genom självskattningsprotokoll att läkarna skattade sig högre vad det gällde 
följsamhet till hygienföreskrifter jämfört med det resultat som framkom i en 
direktobservation i samband med patientkontakt en vecka tidigare. Sjuksköterskorna 
skattade sig lägre angående följsamheten med hygienföreskrifter jämfört med då de blev 
direktobserverade (Moret et al, 2004). 
Det fanns en hög grad av medvetenhet angående MRSA bland sjukvårdspersonal (100 %) 
och bland patienter och besökare (94 %). Patienter och besökare fick information angående 
MRSA via massmedia, främst via televisionen. Läkarna fick informationen via ”annat” 
vilket 85 % av läkarna beskrev som läkarutbildningen (Gill, Kumar, Todd & Wiskin, 
2005). 
Blatnik & Lešničar (2005) visade att enligt beräkningar gjorda utifrån Therapeutic 
Intervention Scoring System (TISS) skulle varje sjuksköterska generera ett visst antal 
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poäng, maximalt 40 per arbetspass, för att på bästa sätt kunna vårda patienterna. Under 
studiens gång ökade dessa poäng vilket visar att sjuksköterskorna var överbelastade. 
Överföring av MRSA uppträdde då 4 sjuksköterskor vårdade 5 eller fler patienter under sitt 
arbetspass (Blatnik & Lešničar, 2005). Under sju av de tjugotre veckor som Dancer et al. 
(2006) utförde en studie, fann forskarna att patienter förvärvade MRSA under vårdtiden. 
Under sex av dessa sju veckor var det brist på vana sjuksköterskor under dagtid, dessutom 
fanns det brister i hygienrutinerna under fem av dessa sju veckor. Sannolikheten för 
patienter att förvärva MRSA var sju gånger högre då avdelningen var underbemannad. 
Cepeda et al. (2005) fann inga bevis för att överföringen av MRSA ökade bland övriga 
patienter på två intensivvårdsavdelningar då man lät koloniserade eller infekterade MRSA -
patienter stanna på flerbäddsrum jämfört med om man flyttade patienten till ett 
isoleringsrum. Korn et al. (2001) visade att ingen speciell patientgrupp var mer sårbar än 
någon annan då det gällde att förvärva MRSA på IVA. Detta innebar att det inte går att 
förutsäga vilka patienter som löper ökad risk att förvärva MRSA i samband med IVA vård, 
men trots allt är MRSA ett vanligt problem som förknippas med förekomst av infektioner, 
vilka kan resultera i hög mortalitet. Av 100 patienter som blev inlagda på 
intensivvårdsavdelningen hade 46 personer MRSA vid inläggningen. Av resterande 54 
patienter blev 28 personer koloniserade med MRSA under vårdtiden (Korn et al, 2001). 
Bland de observationer Raboud et al. (2004) utförde var risken 11 % för sjuksköterskor att 
bli smittad med MRSA via patientens kroppsvätskor, 40 % risk via hud och 24 % risk via 
utrustningen vid patientbesök. I 24 % av besöken utsattes sjuksköterskorna inte för någon 
risk att bli smittade. 
Sjukvårdspersonal, patienter och besökare var välinformerade om MRSA, 72 % av 
patienterna och besökarna samt 98 % av sjukvårdspersonalen visste att MRSA var en 
bakterie. Både patienter och besökare samt sjukvårdspersonal var väl insatta i de åtgärder 
som kan förebygga spridning av MRSA. Dessa åtgärder var isolering av patienten, god 
sårvård, handtvätt och god hygienisk standard (Gill et al, 2005). Många av respondenterna i 
en studie av Sax et al.(2005) rapporterade att de hade deltagit vid ett informationstillfälle 
angående försiktighetsåtgärder som gällde smittspridning av MRSA. Fler sjuksköterskor än 
läkare rapporterade att de hade varit på informationstillfället. Sexhundranittioen av 
respondenterna angav att de hade goda kunskaper om smittspridningsföreskrifter, 191 av 
dessa gjorde klart att de hade väldigt goda kunskaper om smittspridningsföreskrifter (Sax et 
al, 2005).  
Easton et al. (2006) visade i sin studie att majoriteten av respondenterna missade att 
identifiera de två vanligaste platserna för MRSA - infektion, nämligen blod och hud/sår. Av 
läkarna svarade 34 % rätt medan endast 17 % av sjuksköterskorna kunde svara korrekt på 
frågan. Enlig Sax et al. (2005) var läkarna mer benägna jämfört med sjuksköterskorna att 
använda medicinsk litteratur för att hitta information om MRSA - infektioner. 
Sjuksköterskorna använde sig av sjukhusets lokala riktlinjer. På frågan om hur 
sjukvårdspersonalen skulle reagera på om en kollega inte följde handrengöringsföreskrifter 
svarade en majoritet av respondenterna att de skulle ingripa direkt (Sax et al, 2005).  
Shiomori et al. (2002) visade att under bäddning hos en MRSA - infekterad patient ökade 
antalet MRSA - partiklar signifikant (P<0,01) i luften jämfört med antal MRSA - partiklar i 
luften under viloperioden. Skillnaden av antal MRSA - partiklar i luften 30 respektive 60 
minuter efter bäddning var inte signifikant. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Innan databassökningen påbörjades diskuterades möjliga sökord som skulle kunna passa 
syftet. Vi började med att söka i PubMed och CINAHL. För att täcka ämnesområde 
utfördes ytterligare sökningar vid olika tillfällen. Då vi var ovana vid att söka i databaser 
fick vi hjälp av en bibliotekarie på sjukhusbiblioteket vid Universitetssjukhuset i Lund.  
Artiklarna som skulle bli inkluderade fick inte vara äldre än 8 år för att kunna belysa den 
senaste forskningen inom MRSA - området. Studierna skulle vara utförda inom 
intensivvård men då vi efter genomläsning fann ett intressant resultat från en 
kirurgavdelning inkluderade vi även denna artikel. Syftet var från början att beskriva de 
omvårdnadsåtgärder som sjukvårdspersonalen kan utföra för att minimera smittspridningen 
av MRSA på IVA. Efter att vi sökt och funnit intressanta artiklar upptäckte vi att syftet inte 
riktigt passade. Vi ville få en helhetsbild av hur smittspridningen kan minimeras. Denna 
helhetsbild innefattar även kunskap och utbildning som gäller MRSA, vilket inte direkt är 
en omvårdnadsåtgärd men en åtgärd som kan leda till minimerad smittspridning. Syftet 
omarbetades och blev istället för omvårdnadsåtgärder åtgärder. 
De flesta resultatartiklarna inkluderade flera personalgrupper inom sjukvården. Då alla 
inom sjukvården har ett ansvar för att minimera smittspridningen av MRSA var det viktigt 
att undersöka flera personalgrupper. Under genomläsningen av artiklarna sökte vi efter 
teman för att kunna dela in artiklarna i olika grupper. Det skapade sedan en huvudkategori 
med flera underkategorier. I resultatartiklarna undersökte forskarna ofta flera aspekter av 
MRSA. Många av artiklarna passade in under en eller flera av underkategorierna. Utifrån 
tyngdpunkten i artiklarnas resultat sorterades de in under en av de fyra underkategorierna. 
Via e-post kontaktades en infektionsläkare som svarade på frågor och klargjorde vissa 
begrepp angående MRSA. 
En resultatartikel svarade inte direkt mot syftet, trots detta togs den med i resultatet då den 
jämförde metoderna direktobservation och självskattningsformulär. Vi ansåg att det var 
viktigt att se hur olika personalgrupper följer riktlinjer angående handhygien vilket 
resultatet visade, därför passade artikeln syftet.   
En resultatartikel undersökte antalet MRSA - partiklar på datortangentbord och 
vattenkransblandare. Den inkluderades därför att den belyste vikten av noggranna 
hygienrutiner vid luftburen smittspridning.  
 

Resultatdiskussion 
 
Av de 19 utvalda resultatartiklarna var alla kvantitativa utom en artikel som var både 
kvalitativ och kvantitativ. Samtliga resultatartiklar granskades enligt Carlsson & Eimans 
(2003) mall för kvantitativ och kvalitativ bedömning. Kvaliteten på de valda 
resultatartiklarna blev grad I alternativt grad II (bilaga 2). Etiska resonemang fördes inte i 
någon av de valda resultatartiklarna, i ett fåtal artiklar fanns det godkännande av etiska 
kommittéer för att få utföra studien. De flesta studierna var utförda i Europa. Flera av 

11 



artiklarna beskriver de bortfall som uppstått, men inget bortfall var av betydelse för 
resultatet. Ingen av de studier som vi inkluderat i resultatet var utförda i Sverige eller i 
något av de nordiska länderna. En anledning till det kan vara att MRSA ännu inte blivit ett 
så stort problem i Norden, men trots detta ökar MRSA även här (Åhrén, Torell & Burman, 
2006). Resistenta MRSA - bakterier inom intensivvård är ett stort problem i många länder. 
Sedan många år tillbaka har det rapporterats om flera MRSA – utbrott bland annat i 
England, både på sjukhus och ute i samhället. Massmedias samt televisionens bevakning i 
ämnet har gjort att de flesta människor där är medvetna om riskerna med MRSA (Gill et al, 
2006). 
Utbrott i Sverige har förekommit, men rapportering i massmedia har inte förekommit i 
någon större utsträckning, vilket gör att människor i allmänhet inte är så insatta vad det 
gäller spridningen av MRSA. Vi tror att ju mer sjukvårdspersonalen arbetar på sjukhus 
utomlands eller reser exempelvis på semestrar kommer problemen med MRSA att 
uppmärksammas mer. 
I samband med introduktion vid nyanställning har ett stort antal sjukvårdspersonal fått 
utbildning om smittspriding och riktlinjer för MRSA, trots detta visade Easton et al. (2006) 
att kunskapen om att identifiera de två vanligaste platserna för MRSA - infektion var 
bristfällig både ibland läkare och sjuksköterskor. Resultatet visade att enstaka 
utbildningstillfällen angående MRSA inte är tillräckligt, det behövs regelbunden 
information om riktlinjer och tillvägagångssätt för att förhindra smittspridning. Enligt 
sjukvårdspersonalen var en av de största anledningarna att inte använda sig av 
handhygienföreskrifter brist på kunskap (Sax et al, 2005). 
I samband med omvårdnad av en patient bytte sjukvårdspersonalen handskar endast en 
gång när de hade behövt byta handskar flera gånger under samma vårdtillfälle, detta trots 
att personalen blev observerad av en observatör (Kim et al, 2002). Endast 27 % av läkarna 
jämfört med 75 % bland den övriga personalen följde riktlinjerna angående 
handskanvändning (McBryde at al, 2004). Inom intensivvården utförs många invasiva 
ingrepp på patienterna (Walther et al, 2006). All sjukvårdspersonal måste vara medveten 
om att det finns många inkörsportar där MRSA – bakterier kan få fäste, exempelvis via 
olika katetrar eller operationssnitt. McBryde et al. (2004) visade i sin studie att 
sjukvårdspersonalen måste byta handskar ofta så att inte MRSA - bakterier sprids till 
patienten eller till patientnära utrustning via personalens kontaminerade handskar. Vi tror 
att det finns olika anledningar till varför sjukvårdspersonalen inte byter handskar tillräckligt 
ofta. Anledningarna kan vara tidsbrist, handskarnas placering i rummet samt hög 
arbetsbelastning. En annan anledning kan vara att sjukvårdspersonalen är mitt uppe i 
arbetet med patienten och glömmer bort att byta handskar mellan de olika arbetsmomenten.  
Det är viktigt att komma ihåg att den vanligaste smittvägen för MRSA är indirekt 
kontaktsmitta, det vill säga via händer, förorenade instrument eller föremål (Ericsson & 
Ericsson, 2002).  
Flera av våra resultatartiklar (Girou et al, 2004; Karabay et al, 2005; Kim et al, 2002; 
McBryde et al, 2004; Wendt et al, 2004) visade att det fanns skillnader mellan olika 
personalgrupper vad det gällde att följa riktlinjer för handhygien. Läkarna var sämre på att 
tvätta alternativt desinficera händerna efter att ha haft direkt patientkontakt jämfört med 
sjuksköterskorna. Karabey et al. (2002) observerade 34 tillfällen då läkarna behövde tvätta 
händerna, av dessa utfördes inga. Trots detta så skattade sig läkarna högre på ett 
självskattningsformulär angående följsamhet till riktlinjer om handhygien jämfört med då 
de blev direktobserverade. Sjuksköterskorna däremot skattade sig lägre jämfört med då de 
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blev direktobserverade (Moret et al, 2004). Kim et al. (2002) och Wendt et al. (2004) 
utförde observationsstudier utan att sjukvårdspersonalen var medvetna om syftet med 
observationen vilket vi tror höjer den vetenskapliga kvaliteten. Vi tror att resultatet blir mer 
verklighetsbaserat då sjukvårdspersonalen inte är medvetna om syftet med observationen.  
Bland de kvinnliga sjuksköterskorna samt de kvinnliga läkarna var handtvättsfrekvensen 
högre jämfört med de manliga läkarna respektive de manliga sjuksköterskorna (Moret et al, 
2004; Raboud et al, 2004). Vi funderade på vad detta kan bero på. Kan det vara 
könsskillnader i beteendet eller är det så att läkarna är mer ”sterila” jämfört med övrig 
personal och därför inte behöver använda handskar eller tvätta alternativt desinficera sina 
händer lika ofta. Samtidigt visade studierna (Moret et al, 2004; Raboud et al, 2004) att de 
kvinnliga läkarna utförde handtvätt oftare jämfört med de manliga läkarna, vilket visar att 
det kanske inte har med läkaryrket att göra utan med manligt och kvinnligt beteende. 
Läkarna, som förr mestadels var män har inte varit i den direkta omvårdnaden av patienten 
och därför tror vi att de inte har vant sig vid noggrann handhygien. Många av de ”orena” 
patientkontakterna som till exempel nedre toalett har inte utförts och utförs fortfarande inte 
av läkare.  
Några av studierna visade att ökad arbetsbelastning inom intensivvården var en viktig 
faktor då det gällde smittspridningen av MRSA (Blatnik & Lešničar, 2005; Dancer et al, 
2006). Då sjuksköterskorna vårdade fler patienter än beräknat utifrån TISS - skalan ökade 
frekvensen av MRSA på intensivvårdsavdelningen. En annan orsak till ökad smittspridning 
var brister i städningen under några av de veckor som studien pågick (Blatnik & Lešničar, 
2005). Detta skulle kunna härledas till att vid hög arbetsbelastning åsidosätts städrutinerna 
av sjukvårdspersonalen. Enligt Wendt et al. (2004) kan anledningen till låg följsamhet då 
det gäller handhygien vara hög arbetsbelastning då sjukvårdspersonalen vårdar kritiskt 
sjuka IVA – patienter. Vår erfarenhet är att då sjukvårdspersonalen vårdar kritiskt sjuka 
patienter så utförs många olika arbetsmoment samtidigt. Det är många insatser som skall 
utföras på kort tid, vilket kan leda till att hygienföreskrifterna får en mindre betydelse då 
det gäller liv eller död. Vi anser att hygienföreskrifter skall följas så långt det går, vilket 
skulle kunna ske om sjukvårdspersonalen påmindes om vikten av dessa och om 
konsekvenserna av att de inte efterföljs.  
I sjukhusmiljöer är luftburen dammsmitta vanlig. MRSA - bakterier kan finnas på 
hudfragment som virvlar omkring i luften, till exempel vid bäddning och annan patientvård 
(Ericson & Ericson, 2002). I en studie av Shiomori et al. (2002) uppmätte forskarna 
mängden luftburna partiklar i rumsluft under bäddning. Resultatet visade att när 
sjukvårdspersonalen har bäddat sängen virvlar bakterier runt i rummet. Detta resultat var 
intressant och visar hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen tänker på sambandet mellan 
luftburen smitta och omvårdnad till exempel genom att undvika såromläggningar direkt 
efter bäddning. Bures et al.(2000) utförde en studie där forskarna uppmätte bakteriehalten 
på datortangentbord samt vattenkransblandare vilken visade att antalet MRSA - bakterier 
var väldigt hög. Vi anser att det är viktigt att sjukvårdspersonalen är medveten om de 
platser på avdelningen där MRSA -bakterier kan förekomma. Andra ytor som 
sjukvårdspersonalen kanske inte reflekterar över kan vara kontaminerade med MRSA är till 
exempel telefoner, nycklar, dörrhandtag, journalpärmar och pennor. Vi tror att 
sjukvårdspersonalen ibland fokuserar helt på patienten och området runt patienten, men då 
det gäller smittspridning så gäller det att hålla en god hygienisk standard överallt på 
avdelningen. I en studie av Karabey et al. (2002) visade det sig att sjukvårdspersonalen 
efter att ha tagit av sig handskarna och tvättat händerna inte tog med i beräkningen risken 
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för kontamination då de stängde av vattenkransblandaren med sina nytvättade händer, 
vilket kan leda till spridning av MRSA. Våra erfarenheter är att sjukvårdspersonalen på 
grund av obetänksamhet glömmer bort att MRSA - bakterier kan finnas på utrustning där 
många har tagit med sina smutsiga handskar. Då sjukvårdspersonalen känner sig stressade 
eller är underbemannade är det lätt hänt att det uppstå brister i handhygienen. Enligt lagen 
ska hälso- och sjukvården bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls, vilket innebär att 
den ska vara av god kvalitet och av god hygienisk standard (SFS 1982:763).  
Att tvätta eller spritavtvätta händerna har i många år varit känt som den mest effektiva 
åtgärden för att minska MRSA - spridning, trots detta är kunskapen om detta dålig 
(Karabay et al, 2005). 
Något som ständigt återkommer i våra resultatartiklar är vikten av god handhygien. Trots 
denna vetskap gör inte sjukvårdspersonalen som de ska göra. Varför är vi då så dåliga på att 
sköta vår handhygien? Är det som med vetskapen om hur farligt det är att röka och folk 
röker ändå? Den lilla åtgärden som jag gör, att utföra korrekt handhygien. Kan den ha 
betydelse för patientens hälsa?  
 

Konklusion 
 
Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning av MRSA var god handhygien.  
Studierna visade att följsamheten till riktlinjer gällande handhygien var bristfällig bland 
sjukvårdspersonalen. Faktorer som påverkade följsamheten till riktlinjerna var hög 
arbetsbelastning, bristande kunskap och vilken yrkeskategori sjukvårdspersonalen tillhörde. 
Sjuksköterskorna visade sig ha bättre följsamhet till riktlinjerna jämfört med läkarna.  
  

Implikation 
 
Det är viktigt att sjukvårdspersonalen ges tillfällen till upprepade utbildningstillfällen då det 
gäller att förhindra smittspridning av MRSA inom sjukhus. Genom föreläsningar, praktiska 
övningar samt självskattningsformulär kan personalen uppdatera sig och även bli förtrogna 
med de senaste rönen inom smittskyddsområdet. Självskattningsformulär är ett billigt och 
enkelt sätt för arbetsgivaren att ta reda på sjukvårdspersonalens kunskaper och hur 
följsamheten är till de riktlinjer som gäller smittspridning samtidigt är det ett enkelt sätt för 
personalen att kontrollera sina egna kunskaper. 
Den dåliga följsamheten bland läkarna till att följa riktlinjer till handhygien visar att 
läkarutbildningen borde innehålla mer utbildning, både praktisk och teoretisk, vad det 
gäller handhygien. Då nyanställd personal introduceras på arbetsplatsen borde en 
obligatorisk genomgång av hygienriktlinjer utföras. Många av de sjuksköterskestuderande 
som är ute på praktik är duktiga på att följa hygienföreskrifter, detta borde uppmärksammas 
mer. Genom lättillgängliga riktlinjer och PM angående smittspridning kan personalen på ett 
enkelt sätt själva ta reda på vad som gäller då de vårdar en patient med MRSA. Skyltar eller 
manualer bör placeras vid alla vaskar där det tydligt framgår hur handtvätt och 
handdesinfektion ska utföras. Handsprit ska finnas vid varje sängplats vilket sannolikt ökar 
följsamheten och användandet av handsprit. För att minimera smittspridningen via 
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vattenkransblandare kan sensorstyrda vattenkranar installeras. Avfallskärl skall vara 
utrustade med fotpedal. Det är viktigt att all sjukvårdspersonal strävar åt samma mål, det 
vill säga att minimera smittspridningen av MRSA på IVA. 
Det vore intressant att utföra en observationsstudie av följsamheten till hygienriktlinjerna 
på vår arbetsplats, då vi inte funnit någon sådan studie som är utförd i Sverige
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studie 
Grad I 
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2001 
Brasilien 

 
Guilhermetti, M., 
Hernandes, S. E. 
D., Fukushigue, 
Y., Garcia, L. B 
& Cardoso, C. L. 

 
Effectiveness of 
hand- cleansing 
agents for removing 
methicillin -resistant 
staphylococcus 
aureus from 
contaminated hands 

 
Syftet var att 
undersöka effekten av 
olika 
handrengöringsmedel 
och se om de kunde 
få bort MRSA 
stammar från på 
konstgjord väg 
kontaminerade 
händer 

 
De produkter som användes 
var vanlig flytande tvål, etyl- 
alkohol 70 %, 10 % 
povidone-iodine tvål (PVP-I), 
och klorhexidin gluconate 
(4%) lösning.5 frivilliga 
personer, två män och tre 
kvinnor som inte hade några 
hudproblem ingick i studien. 
Försökspersonernas 
fingertoppar testades för 
MRSA innan experimentets 
början. Experimentet var 
utformat i flera delar och 
varje del innehöll olika 
experiment. I varje 
experiment testades alla 
handrengöringsmedlen och 
alla försökspersoner använde 
varje rengöringsmedel en 
gång. Det var sju dagar 
mellan varje experiment. I 
den första och andra delen 
kontaminerades 
försökspersonernas 
fingertoppar lätt och svårt. 

 
Slutsatsen var att 10 
% PVP-I och 70 % 
etylalkohol verkar 
vara de mest effektiva 
handrengöringsmedle
n för att ta bort 
MRSA från både lätt 
eller kraftigt 
kontaminerade 
händer. 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 
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2005 
Turkiet 
 

 
Karabay, 
O.,  
Sencan, 
I., Sahin, 
I., 
Alpteker, 
H., 
Ozcan,  A  
& Oksuz, 
S. 

 
Compliance 
and efficacy of 
hand rubbing 
during in-
hospital 
practice 

 
Att undersöka 
effekten av 
alkoholbaserad 
handtvätt 
jämfört med 
handtvätt med 
antibakteriell 
tvål, samt att 
undersöka 
följsamheten 
till handhygien 
på IVA 

 
35 sjuksköterskor randomiserades till två 
grupper. 3 sjuksköterskor exkluderades. 
Sjuksköterskorna delades in i en 
handtvättsgrupp och en 
handdesinfektionsgrupp. Sjuksköterskorna 
fick information om hur handtvätt eller 
handdesinfektionen skulle utföras i olika 
omvårdnadsstiuationer. Bakterieodlingar togs 
från händerna före och efter tvättnings-
proceduren. De observerades dag 1,7 och 14  
av infektionsspecialister som undersökte 
följsamheten och effektiviteten av 
handhygienen.  

n= 32 

 
Studien visade att 
alkoholbaserad 
handdesinfektion minskar 
bakterieantalet på 
sjuksköterskornas händer 
mer effektivt än handtvätt 
med antibakterielltvål.  
Följsamheten var högre med 
handdesinfektion jämfört 
med handtvätt. 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 

 
2002 
Turkiet 

 
Karabey, 
S., Ay, P., 
Derbentili
, S., 
Nakipoğl
u, Y & 
Esen, F. 
 

 
Handwashing 
frequencies in 
an intensive 
care unit 

 
Att göra en 
uppskattning 
av handtvätts-
frekvensen 
bland 
sjukvårdsperso
nalen 

 
32 deltagare, 23 sjuksköterskor, 6 läkare, 2 
biomedicinsk analytiker och 1 sjukgymnast. 
2 av studiens författare utförde 
direktobservationer tillsammans med en 
forskningskoordinator under 2 timmar på 
morgonen. Alla tre observerade samma 
sjukvårdspersonal för att sedan träffas och 
diskutera sina fynd. Bakterieodlingar togs på 
utrustning i vårdrummen samt på personalens 
händer för att undersöka om de var 
kontaminerade med MRSA. 

n= 32 

 
Frekvensen av handtvätt var 
låg bland sjukvårds-
personalen. Faktorer som 
hade betydelse för låg 
följsamhet till hand-
tvättningsprotokoll var 
personalbrist, stort 
användande av handskar och 
brister i infrastrukturen. Vid 
tung arbetsbelastning kan 
alkoholbaserad hand-
desinfektion användas som 
ett alternativ till handtvätt. 

 
Kvalitativ 
studie 
Grad I 
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2002 
USA 

 
Kim, P. W.,  
Roghmann,M-
C., 
Perencevich, E. 
N & Harris, A. 
D. 

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

 
Att utvärdera vilken effekt 
handskanvändning har då 
det gäller följsamhet till 
riktlinjer som gäller 
handdesinfektion. 
Undersöka personalens 
följsamhet med att följa 
givna 
isoleringsföreskrifter vid 
vård av MRSA isolerad 
patient. Att fastställa om 
sjukvårdspersonal byter 
handskar och eller tvättar 
händerna tillräckligt då de 
utför olika 
omvårdnadsmoment hos 
samma infekterade 
patient. 

 
Observationer av 
vårdpersonalen på 2 IVA All 
personal 
inkluderades. Observationer 
utfördes utan att personalen 
visste att de var observerade. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
n = 589 

 
Användning av 
handskar ökar 
följsamheten till 
handdesinfektion. 
Isoleringsföreskrifter 
ökar inte följsamheten 
av handdesinfektion. 
Vårdpersonalen följer 
inte riktlinjerna för 
handdesinfektion då de 
har vidrört patienten på 
flera olika ställen på 
kroppen på samma 
patient. Följsamheten till 
riktlinjer kring 
handhygien är fortsatt 
låg.  
 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 

 
2001 
Brasilien 

 
Korn, G. P.,  
Martino, M. D. 
V., 
Mimica, I.M., 
Mimica, L.J.,  
Chiavone, P.A  
& de 
S.Musolino, 
L.R. 

 
High frequency 
of colonization 
and absence of 
identifiable risk 
factors for 
methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus (MRSA) 
in intensive 
care units in 
Brazil 

 
Att kontrollera alla 
patienter vid ankomst till 
IVA för att se om de är 
infekterade/ koloniserade 
med MRSA för att sedan 
kunna identifiera patienter 
som förvärvar MRSA 
under vårdtiden. Att 
beskriva och säkerställa 
om kända riskfaktorer har 
betydelse för att förvärva 
MRSA. 

 
100  patienter som blev inlagda 
på 2 IVA avdelningar 
inkluderades. Odlingar från 
varje patient togs från axillen 
och näsöppningen på 
ankomstdagen, sedan var 48:e 
timme tills utskrivning. 
Sammanlagt togs 880 bakterie-
odlingar på dessa patienter. 9 av 
de 16 patienter som utvecklade 
MRSA under vårdtiden avled. 

n= 100 

 
Studien visade att ingen 
riskfaktor kunde 
förknippas med 
kolonisation eller 
infektion av MRSA. 
 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad II 
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2006 
Japan 

 
Kusachi, S., 
Sumiyama, Y., 
Arima, Y., 
Yoshida, Y., 
Tanaka, H.,  
Nakamura, Y., 
Nago, J., Saida, 
Y., Watanabe, M 
& Sato, J. 

 
Creating a 
manual for 
proper hand 
hygiene and its 
clinical effects 

 
För att minska 
MRSA infektioner 
utformades en 
manual för 
behandling av 
infekterade sår där 
det klart framgick 
när personalen ska 
utföra handtvätt och 
när de skall använda 
handskar. 
 

 
I studien ingick 6 patienter som var 
under behandling på grund av 
omfattande infekterade sår orsakade 
av MRSA. Antalet MRSA bakterier 
på händerna hos 21 kirurger och 7 
sjuksköterskors beräknades. Genom 
att mäta bakteriemängden vid 4 
tillfällen på sjukvårdspersonalens 
händer nämligen före sårbehandling, 
efter handtvätt före behandling, före 
handtvätt efter behandling och efter 
handtvätt efter behandling fick 
forskarna fram data som sedan var 
underlag till manualen.  

n = 28 

 
Slutsatsen var att en 
handhygien manual är 
effektiv för att minska 
graden av överförda 
MRSA infektioner. 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 

 
2004 
Australien 

 
McBryde, E.S.,  
Bradley, L. C., 
Whitby, M & 
McElwain, D. L. 
S. 

 
An 
investigation 
of contact 
transmission 
of methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus 

 
Kontrollera hur ofta 
MRSA sprids till 
personalens händer 
eller handskar efter 
kontakt med MRSA 
koloniserad patient. 
Se hur personalen 
tvättade händerna 
och hur de följde 
riktlinjerna för 
handtvätt 

 
All personal som vistades i rum med 
MRSA patienter under studien 
inkluderades. De som ej rörde vid 
patienten eller patientsängen 
exkluderades direkt. 
Bakterieodlingar utfördes på 
personalens händer. 
Data samlades in angående hur ofta 
handskar användes, om ringar bars 
och vilken typ av patientkontakt som 
utfördes och vilken yrkeskategori det 
gällde. 

n = 129 

 
Olika 
sjukvårdspersonalsgrupper 
hade olika grad av 
följsamhet för riktlinjer 
gällande handhygien. 
Handskanvändnings 
frekvensen var 75 % eller 
mer hos all 
sjukvårdspersonal förutom 
läkarna vars följsamhet 
endast var 27 % . 

 
Kvantitativ 
studie  
Grad I 
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2004 
Frankrike 

 
Moret, L., Tequi, 
B  & Lombrail, B. 

 
Should self-assessment 
methods be used to 
measure compliance 
with hand washing 
recommendations? A 
study carried out in a 
French university 
hospital 

 
Syftet var att jämföra 
metoderna 
direktobservation och 
självskattningsformulär 

 
Direktobservation 
utfördes på 
sjukvårdspersonal på 25 
vårdenheter under 1 
dygn. En vecka senare 
fick sjukvårdspersonalen 
fylla i ett 
självskattningsformulär 
om deras följsamhet av 
handtvättsindikationer. 
Resultaten jämfördes. 

n=206 

 
Självskattnings- 
metoden var lätt att 
använda samt billig 
och den gav liknande 
resultat som 
direktobservation 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad II 
 
 
 
 

 

 
2004 
Canada 

 
Raboud, J., Saskin, 
R., Wong, K., 
Moore, C., 
Parucha, G., 
Bennet, J.,  Green, 
K., Low, D., Loeb, 
M., Simor, A & 
McGeer, A. 

 
Patterns of hand 
washing behavior and 
visits to patients on a 
general medical ward 
of healthcare workers 

 
Erhålla exakt data 
angående personalens 
handtvättningsbeteende 
vid olika 
omvårdnadsåtgärder hos 
patienten och se om det 
fanns ett mönster i detta 

 
Sjukvårdspersonalen 
gjorde självregistrering 
av besök hos 50 patienter 
i 33 rum. Observatörer 
kontrollerade 5 
patientrum under 1 dag 
och 2 nätter för att se 
handtvättningsbeteendet 
hos personalen i samband 
med patientbesöken. 
Efter det observerades 5 
sjuksköterskor under 1 
dag och 2 sjuksköterskor 
under en natt. 

n = 379 

 
Smittorisken avgör 
hur ofta 
sjukvårdspersonalen 
tvättar händerna.  

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 
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2005 
Schweiz 

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

 
Knowledge of 
standard and 
isolation 
precautions in a 
large teaching 
hospital 

 
Syftet var att 
fastställa 
kunskapsnivån kring 
och attityderna till 
standardiserade 
isoleringsföreskrifter 
hos vårdpersonal. 

 
Ett randomiserat urval användes för 
att välja ut 2000 utav ca 6000 
vårdanställda.1500 sjuksköterskor 
och 500 läkare. 
Ett konfidentiellt frågeformulär med 
25 frågor delades ut. 
Fem frågeformulär som 
returnerades exkluderades då de var 
ofullständigt ifyllda. 

n = 1236 

 
Trots målinriktade 
utbildningsinsatser 
till personalen finns 
det fortfarande 
brister i kunskap om 
MRSA 
isoleringsföreskrifter.

 
Kvantitativ 
studie  
Grad I 

 
2002 
Japan 

 
Shiomori, T., 
Miyamoto, H., 
Makishima, K., 
Yoshida, M., 
Fujiyoshi, T., 
Udaka, T., 
Inaba,T & 
Hiraki, N 

 
Evaluation of 
bedmaking-related 
airborne and 
surface methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus 
contamination 

 
Undersöka antal 
luftburna MRSA 
partiklar som 
cirkulerade i rummet 
före, under och efter 
bäddning 

 
13 inneliggande patienter som var 
koloniserade eller infekterade med 
MRSA. Alla 13 patienter vårdades i 
enskilda rum. Luftprov insamlades 
via en Anderson luftsamlare. Under 
3 tillfällen samlades luft in i varje 
rum mellan klockan 9-11. Första 
tillfället var före vila, andra var 
under bäddning och tredje tillfället 
var 15, 30 och 60 minuter efter 
bäddning. Bakterieodlingar togs 
även runt sängen, 1 m och 3 m från 
sängen. Bakterieodlingar togs även 
från sängkläder, sängbord, 
patientkläder, patientens 
näsöppning och händer.  

n = 13 

 
MRSA hittades på 
många ytor i 
vårdrummet. 
Resultatet visar att 
MRSA cirkulerar i 
luften på 
vårdrummet speciellt 
efter förflyttningar. 
För att förebygga 
luftburen överföring 
av MRSA ska 
sjukvårdspersonalen 
lägga stor vikt vid att 
desinficera alla ytor i 
rummet. 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad II 
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2004 
Tyskland 

 
Wendt, C., 
Knautz, D & 
von Baum, H 

 
Differences in hand 
hygiene behavior 
related to 
contamination risk of 
healthcare activities in 
different groups of 
healthcare workers 

 
Syftet var att 
undersöka hur ofta 
sjukvårdspersonal 
använde 
handdesinfektion 
efter olika 
arbetsmoment som 
finns beskrivna i 
Fulkersons skala 

 
En observationsstudie som 
utfördes under 8 månader. 
41 observatörer 
registrerade om 
sjuksköterskor och läkare 
tvättade sina händer i 
någon av de 15 givna 
situationerna utifrån 
rankningen på Fulkerson 
skala. Skalan rankar 
sjukvårdspersonalens 
aktiviteter hos patienten 
från ren till smutsig 
aktivitet. 

 
n = 2138 

 
Följsamhet till rutiner 
kring handhygien var 
bättre än vad som 
rapporterats i tidigare 
studier, men följsamheten 
till rutinerna kring 
handhygien var 
fortfarande 
otillfredsställande och 
varierade mellan olika 
personalgrupper, aktivitet 
och var på sjukhuset 
personalen befann sig. 

 
Kvantitativ 
studie 
Grad I 
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