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Sammanfattning  

Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som har utvecklat resistens 

mot meticillin. Spridning av MRSA är ett stort globalt problem som ökar. På 

intensivvårdsavdelningar förekommer smittspridning till medpatienter som är svårt sjuka, ett 

problem som intensivvårdssjuksköterskor bör förhindra med hjälp av olika 

omvårdnadsåtgärder. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur 

intensivvårdssjuksköterskan kan förhindra smittspridning av MRSA på intensivvårdsavdelning 

(IVA). Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar brister i handhygien, 

bemanning av oerfarna sjuksköterskor, underbemanning, otillförlitlig infektionskontroll och att 

ej vårda patienterna på enkelrum ökar risken för smittspridning. Framtida forskning inom dessa 

områden bör fokusera på en ökad medvetenhet och kunskap hur följsamheten av hygienrutiner 

kan skapas.  
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Abstract                 

Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) is a bacterium that has developed a 

resistance to methicillin and the spread of these bacteria.MRSA is fast becoming a major global 

problem. There exists an increased risk within Intensive care unit (ICU) between patients who 

are seriously ill, a problem that the ICU nurses should try to avoid using a variet of nursing 

intervention. The purpose of this literature study was to explore how ICU nurses can help 

prevent the spread of MRSA in the ICU. The study is based on 11 scientific articles.. The 

results expose deficiencies in handhygiene, staff shortages, staffing nurses, unreliable infection 

control and failure to care for patients on single occupancy, all increasing the risk of 

contamination. Future research in this area should focus on how an increased awareness and 

knowledge about the importance of following hygiene procedures can be created and executed. 
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Inledning 
Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) rapporterades första gången 1961 i England 

(Referensgruppen för antibiotikafrågor [RAF], 2013) och har därefter spridits på sjukhus över 

hela världen. Förekomst av MRSA skiljer sig stort länder emellan. Patienterna som vårdas på 

IVA är mer exponerade för infektioner än patienter vid traditionella avdelningar. Gulbrandsen 

och Stubberud (2009) menar att vårdpersonalen själva utgör den viktigaste orsaken. Invasiva 

behandlingar och procedurer med avancerad utrustning ses ofta som en inkörsport för bakterier. 

 

I Sverige tillhör MRSA de allmänfarliga sjukdomar som regleras i smittskyddslagen (SFS 

2004:168). Förhållningsregler för att minska/hindra smittspridning regleras i lagen. 

Smittskyddsblad för såväl patienter som behandlande läkare finns framtagna av 

smittskyddsläkarföreningen (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2007). År 2000 infördes 

anmälningsplikt av konstaterade MRSA-fall i Sverige i enlighet med smittskyddslagen. Varje 

år har antalet anmälda fall ökat. Detta beror troligen på en kombination av en reell ökning och 

att antalet provtagningar med frågeställning MRSA har ökat. Regionala vårdprogram har 

införts. Enligt handlingsplan för Västra Götalandsregionen (2011) inns direktiv och 

handlingsplan som beskriver handläggning och ansvarsfördelning vid MRSA. Medelåldern för 

personer med MRSA har sjunkit i takt med att andelen samhällsförvärvade fall av MRSA har 

ökat (SMI, 2007). 

 

Ett bra samarbete hos samtlig personal och förebyggande åtgärder underlättar 

intensivvårdssjuksköterskans mål att bryta smittkedjan (SFS 2004:168).  

Att förhindra eller begränsa smitta av MRSA är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009). Enligt RAF (2013) förekommer inte MRSA naturligt på 

svenska sjukhus däremot är det vanligt i länder utanför Skandinavien. Diagnostik av infektioner 

är svårt inom intensivvård då symtombilden många gånger är oklar. Antibiotikabehandling blir 

därför ofta empirisk vilket bidrar till överanvändning samt framväxt av multiresistenta bakterier 

och svampar. 

 

Bakgrund 
Bakterien Staphylococcus aureus är oftast bakomliggande orsak till purulenta infektioner i sår, 

bölder och operationssår. MRSA orsakar vårdrelaterade infektioner världen över (SMI, 2007). 

De som förvärvat resistens mot meticillin kan få infektioner av allvarlig karaktär. I nuläget 

finns endast ett fåtal dyra intravenösa antibiotika som t.ex. Vancomycin att tillgå. Läkemedlet 

kan ha svåra biverkningar och infektionen kan vara svårbehandlad. På andra håll i världen finns 

det Staphylococcer som är resistenta mot Vancomycin. MRSA smittar både genom direkt och 

indirekt kontaktsmitta. MRSA kan förekomma på intensivvårdsavdelningar (IVA) där kritiskt 

sjuka patienter vårdas, vilket kan påverka prognosen för dessa patienter med ökad dödlighet i 

MRSA. Humphreys (2008) belyser vikten av tidig identifikation av patienter med MRSA samt 

följsamhet av handhygien och antibiotikaanvändande. På sjukhus och andra vårdinrättningar 

(RAF, 2013) är bakterien fruktad då den hos personer med nedsatt immunförsvar kan ge 

allvarliga infektioner med spridning till blodbanan och vidare till leder, skelett, hjärtklaffar eller 

till hjärnan. Allvarliga MRSA-infektioner som blodförgiftning är hittills ovanliga i 
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Skandinavien (RAF, 2013) däremot mer vanligt förekommande i övriga Europa samt andra 

delar av världen. Studier har visat att andelen MRSA infektioner i blod kan utgöra mer än 50 

procent av blodinfektioner i länder utanför Europa jämfört med mindre än en procent av 

infektioner i blod i Sverige (ibid). 

 

År 2003-2004 uppskattades att 78,9 miljoner personer i världen varav 4,1 miljon av USA:s 

population var koloniserade med MRSA i näsan (Centers for diseace control and prevention 

[CDC] 2011). Under år 2005 diagnostiserades MRSA hos 278 000 personer på sjukhus i USA 

varav 94 000 nya fall, Åtgärder för infektionskontroll har vidtagits globalt för att motverka 

spridning av MRSA (Bloemendaal et al., 2009). Sannolikheten för smittorisk är stor, bara i 

USA utgör MRSA 30-40% av alla infektioner med Staphylococcus aureus. Försök att finna 

metoder för att minska spridningen provas med hjälp av bland annat isolering av patienter, 

vilket kan vara svårt i intensivvårdsmiljön. Det kan försvåra ett tillräckligt säkert handlande 

gällande hygienrutiner att inte kunna isolera patienterna menar Humphreys, (2008). Studien 

påvisar även hög förekomst av MRSA i länder som till exempel, Irland, England och Spanien. I 

länder där prevention och begränsning av MRSA är möjlig som i Skandinavien och 

Nederländerna ses en relativt låg förekomst av MRSA (Humphreys, 2008). 

 

MRSA blev anmälningspliktigt i Sverige år 2000 och antalet rapporterade fall har ökat varje år, 

främst i storstadsregionerna där MRSA är vanligast (SMI, 2012). Mellan åren 2006 och 2011 

skedde en ökning av fall som smittats utomlands från 132 stycken till 361. Sverige hade ett 

tjugotal utbrott i landet under 2011, bland annat på neonatalavdelningar och 

invärtesmedicinavdelningar. Vid varje utbrott har 2-10 personer blivit smittade (SMI, 2012).  

Under år 2012 anmäldes 2097 nya fall av MRSA bara i Sverige. MRSA förekommer i alla 

åldersgrupper. Under år 2012 rapporterades 1080 personer vara smittade i Sverige och 997 

personer smittades utomlands. Av de som smittats utomlands representerade följande fyra 

länder 222 av 997 fall: Irak, Filipinerna, Thailand och Egypten, för 20 av de 997 fallen saknas 

uppgift och för resterande 755 var smittlanden utspridda runt om i världen.  

 

RAF består av experter från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som tillsammans med 

strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens 

(STRAMA) har tagit fram rekommendationer för att förhindra spridning av MRSA, tidig 

upptäckt och åtgärder vid påvisande av MRSA på vårdinrättningar (RAF, 2013). En  

minskning av antibiotika sänker kostnader och kan reducera utvecklingen av resistens då 

antibiotikabehandling påverkar resistensmekanismer men för att stoppa smittorisk av MRSA 

behövs andra metoder enligt Hanberger et al., (2004). Ett förlängt vårdförlopp för den kritiskt 

sjuka patienten på IVA utgör speciella risker, då immunförsvaret tillfälligt blir nedsatt. 

Normala försvarsmekanismer är ofta störda av flertalet invasiva behandlingar och försämras 

ytterligare av sjukdomstillstånd, inre och yttre riskfaktorer vilka gör IVA-patienten extremt 

sårbar för MRSA infektioner. Vårdrelaterad MRSA är ett allvarligt problem hos kritiskt sjuka 

där såväl smitta som infektion bör kontrolleras. Infektionskontroller kan utgöra ytterligare 

arbetsbelastning för vårdpersonal och kan resultera i otillräckliga försiktighetsåtgärder 

(Hanberger et al., 2004). 

 

Högriskpatienter bör identifieras redan vid ankomsten till IVA (Yamakawa, Tasaki, Fakuyama, 

Kitayama, Matsuda, Nakamori & Fujimi, 2011) så att förebyggande infektionskontroll kan 
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utföras och på så vis kan personalen avlastas. Enligt Kupfer et al. (2010) är personer av manligt 

kön betydligt mer utsatt för att vara bärare av MRSA, orsaken är hittills okänd. Fastställade av 

MRSA-smitta sker övervägande inom intensivvård och mer än 50 % av MRSA-patienterna var 

personer över 50 år (Yamakawa et al. 2011) 

 

Inom vissa områden saknas det idag kunskap (Socialstyrelsen, 2007). Riskfaktorer för 

samhällsförvärvad MRSA är bristfälligt kartlagda, särskilt då sjukvårdskontakter saknas. 

Rådande rekommendationer från Socialstyrelsen omfattar tidig upptäckt och förhindrande av 

smitta. Vid påvisad multiresistent bakterie skall prov tas på bäraren, vårdande personal samt på 

medpatienter. Anhöriga som varit i kontakt med en person med MRSA skall också screenas. 

Vid bekräftad MRSA gäller vård på enkelrum med egen toalett och dusch, minimering av 

personal hos patienten samt att personal med eksem eller psoriasis ej får vårda patienten 

(Socialstyrelsen, 2007). Arteriella infarter och ventilatorbehandling är några förekommande 

specifika behandlingar för intensivvårdspatienter, vilka utgör de största riskerna att drabbas av 

MRSA i jämförelse med riskerna för icke intensivvårdade patienter (Guldbrandsen & 

Stubberud, 2009; Humphreys, 2007; Lennquist, 2007). Den komplexa vårdsituationen på IVA 

ger ökad risk för vårdrelaterad infektion, där sen eller inadekvat behandling kan öka 

dödligheten, främst i vårdrelaterad lunginflammation efter MRSA-smitta (Humphreys, 2007; 

Larsson & Rubertsson, 2012). Komplikationer med förlängt vårdförlopp och sämre 

behandlingsresultat är ännu en av flera orsaker till att intensivvårdspatienter är mer mottagliga 

för smitta (Oztoprak et.al., 2006). 

 

Enligt svensk kompetensbeskrivning för Intensivvårdssjuksköterskor skall arbetet ske utifrån 

hygieniska principer och rutiner ska följas för att förebygga smitta och smittspridning 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, 2012). Enligt Socialstyrelsens författning 

2007:19 finns det riktlinjer som vårdpersonalen ska följa så att god vårdhygien kan 

upprätthållas. I föreskrifterna står det att vårdpersonal skall desinfektera händerna med en 

alkoholbaserad handdesinfektion både före och efter vårdhandlingar, vid synlig smuts tvättas 

med tvål och vatten och händerna ska vara torra innan desinfektion. Smycken och armbandsur 

är ej tillåtna och kortärmad arbetsdräkt skall bäras och bytas dagligen. Vid omvårdnadsåtgärder 

med risk för kontakt med kroppsvätskor skall plastförkläde och handskar användas, händerna 

desinfekteras både före och efter användning av handskar (Socialstyrelsen, 2007). Att minska 

MRSA och ha bra redskap för att minska smittspridningen är viktigt inom intensivvård. Då 

smittkedjan skall brytas krävs både ett personligt och organisatoriskt ansvar (Lindberg, 2012). 

Samhällsförvärvad MRSA (Chavez & Decker, 2008) skiljer sig från sjukhusförvärvad MRSA. 

Samhällsförvärvad MRSA förekommer mest i mjukdelsinflammationer och sår och har en 

annan genetisk uppbyggnad, resistens och virulensegenskaper som gör att bakterien är mer 

känslig för antibiotika. Sjukhusförvärvad MRSA kan ge upphov till pneumoni, sepsis, 

endokardit och infektioner i operationssår då den har utvecklat resistens mot flertalet 

antibiotikapreparat. Om en patient med MRSA (Smittskyddsinstitutet, 2007) finns inom 

slutenvården och de basala hygienrutinerna inte följs kan andra patienter och personal smittas 

och bli så kallade friska bärare av MRSA, bakterien kan ligga vilande i hudens talgkörtlar och 

aktiveras flera år senare vid en ny sårskada eller eksem. 

 

I Sverige har vi handlingsplaner som vi följer för att förebygga smittspridning. Enligt Västra 

Götalandsregionen (2011) ska patient med känd MRSA vårdas på enkelrum, antalet personal 
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som vårdar patienten bör vara begränsad och avsteg från enkelrum för endast göras efter 

samråd med personal från vårdhygien. Vid invasiva ingrepp och operation ska patienten 

genomgå preoperativ helkropssdesinfektion med klorhexidintvål och eventuella sår täckas med 

Duoderm, urin/dränagepåsar bör bytas och information om MRSA-bärarskap till berörd 

personal. MRSA-odlingar skall utföras var 3:e dag. Patient som vårdats utomlands eller i en 

riskregion någon gång de senaste tio åren ska kontrollodlas och vårdas på enkelrum tills det att 

negativa provsvar erhållits. 

 

Florence Nightingale (1820-1910) blev berömd för sitt arbete inom hälso och sjukvården i 

England (Olsson, Wendt,Thylen-Nordström, Rooth Möller. & Pettersson, 1989). Hennes arbete 

under Krimkriget är vida känt där hon vårdade skadade och sjuka soldater, Nightingale utförde 

en stor förbättring av vården och hon talade redan på sin tid om vikten av god omvårdnad samt 

att renlighet och förhindrande av smuts förbättrade hälsan. Hon betonade att en god handhygien 

genom att tvätta händerna ofta är viktigt för en sjuksköterska. Enligt henne var endast tvål och 

vatten inte nog, först efter att händerna hade gnuggats med sprit på en handduk betraktade hon 

sjuksköterskan som tillräckligt ren (ibid). Nightingale (1860) skrev redan på mitten 

av1800-talet  om miljöns betydelse och hon menade att rumsluften skulle vara lika ren som 

uteluften. Hon förespråkade att sova med öppet fönster men utan att bli nedkyld och hon 

betonade och undervisade om miljöns och omgivningens betydelse för omvårdnad. 

 

Problemformulering 
Ökad kunskap för hur intensivvårdssjuksköterskor kan förebygga smittspridningen av MRSA, 

ger stora fördelar både samhällsekonomiskt och ger en minskad mortalitet på grund av 

MRSA-smitta hos patienter på IVA. Att hitta bra strategier för att få ökad kunskap och 

förståelse för spridningen av MRSADeär ett omvårdnadsproblem som känns angeläget, 

samhällsförankrat och högaktuellt inom framtida forskning för att motarbeta ett mörkt globalt 

scenario då vi inte längre kan behandla allvarligare bakteriella infektioner. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskan kan förebygga 

spridning av MRSA på intensivvårdsavdelningar. 

Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar inom valt område 

analyserats (Friberg, 2002).  

 

Datainsamling 
Sökning utav vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl vilka 

tillhandahåller vetenskapliga artiklar i ämnet omvårdnadsamt utökade med en manuell sökning. 

Sökorden som valdes användes utifrån syftet med studien. I Pubmed användes MESH-termer 

och i Cinahl subject heading. För att utöka sökningen av artiklar användes fritextord i 
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kombination med ämnesord.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Pubmed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject heading list 

MRSA MRSA Methicillinresistant  

staphylococcus aureus 

Intensivvård Intensive care unit Intensive care unit 

Intensivvård Intensive care Intensive care 

Prevention Prevention  Prevention 

Handhygien Hand hygiene Hand hygiene 

Omvårdnad Nursing (både MeSH och 

fritext  

Nursing 

 

Sökhistoriken finns redovisad i tabell 2, bilaga A. Inklusionskriterier var att artiklarna 

avgränsades till att vara publicerade efter 2005. Artiklarna skulle vara från intensivvård och 

utförda på människor, skrivna på engelska och vetenskapliga. Artiklarna skrevs ut i fulltext. 

Vidare till urval 2 valdes 11 artiklar som ansågs relevanta till syftet och vilka innehöll passande 

underlag för studien som tog upp hur smittspridning av MRSA på IVA kunde förebygga. En 

artikel hittades i båda databaserna. Samtliga artiklar hade en kvantitativ ansats. De artiklar som 

valdes bort efter urval 1 var inte relevanta för syftet. Granskningen har utförds med hjälp av en 

bedömningsmall, (Willman, Stoltz och Bathsevanis (2011). Mallen är uppbyggd så att artikeln 

bedöms efter syfte, urval, etik och metod där en sammanfattande bedömning av artiklarna 

granskades utifrån skalan god, medel eller låg. För en få en överblick skapades en 

artikelöversikt (tabell 3 bilaga B1-B11). Artiklar som ingår i resultat är markerade i 

referenslistan med asterix *. 

Databearbetning 
Alla artiklar lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger och analyserades utifrån syftet, Utifrån 

artiklarnas resultat skapades olika kategorier med hjälp utav färgmarkeringar och med hjälp av 

anteckningar staplades de olika kategorierna upp i spalter för att få en bättre överblick. Efter 

uppdelning framkom fem kategorier som stämde överens med syfte, följsamhet till 

hygienrutiner, enkelrumsvård, aktiv infektionskontroll, personalbemanning och utbildning och 

kunskap. I artikelöversikten bilaga B redovisas de granskade artiklarna.  
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Resultat 

Följsamhet till vårdhygienrutiner 

MRSA är ett stort problem inom intensivvård och genom vårdhygieniska åtgärder kan 

vårdrelaterade infektioner framgångsrikt begränsas med hjälp av följande åtgärder; aseptisk 

vård av instickstället till central ven kateter (CVK) med 75 % alkoholtvätt och genomskinligt 

tegaderm över instickstället, byte av förband var 3:e dag och införande av alkoholbaserad 

handsprit, före och efter kontakt med patienter (Huang, Lein, Su, Chou & Lin, 2011; Khan, 

Lambitoc, Salaripour, Mc Kernan, Devlin & Muller, 2009). Det framkom i studien av Campos 

et al., (2011) att MRSA stammar hade stor spridning på två allmänna sjukhus i Brasilien där 

inga infektionskontroller utfördes. Flera ur personalen arbetade på båda sjukhusen och förde 

smitta mellan sina arbetsplatser. Odlingar visade att bakterier fanns dels på personalen och dels 

i miljön som på sängar, akutvagnar med mera. Båda sjukhusen hade samma typ av MRSA. 

Antibiotikabehandling påverkar mutationer men för att stoppa smittorisk av MRSA behövs 

andra åtgärder (Hanberger, Erlandsson, Burman, Cars, Gill & Lindberg, 2012). Handhygien 

före och efter patientkontakt, rena handskar och skyddsrockar mellan varje patient begränsade 

risken för MRSA- spridning betydligt (Huskins et al., 2011). Det fanns brister i hur städningen 

genomfördes, speciellt på ytor där personalen tog med sina händer rutinmässigt. Studien visade 

att risken att förvärva MRSA ökade 7 gånger vid underbemanning av sjuksköterskor (Dancer, 

Coyne, Speekenbrink, Samavedam, Kennedy & Wallace, 2006). Efter införande av kontroller 

vid MRSA utbrott på avdelningen, blev resultatet en förbättrad hygienisk miljö på avdelningen 

(Khan et al. 2009; Cheng et al., 2010). 

Enkelrumsvård 

Vid renovering av en intensivvårdsavdelning, byggdes flerbäddsrum om till enkelrum, vilket 

resulterade i en minskad smittspridning utav MRSA (Cheng et al., 2010). Patienter med känd 

MRSA fick ligga kvar på samma rum under vårdtiden, men med strikt hygien, spridningen utav 

MRSA kunde därefter undvikas. (Cepeda et al., 2005; Khan et al. 2009) och inga nya fall av 

MRSA tillkom efter isolering av MRSA-patienter. En betydande risk för 

MRSA-kolonisationfanns när patienter delade rum med MRSA-smittade patienter (Geva et al. 

2011). 

Aktiv infektionskontroll 

Att tidigt försöka upptäcka eller spåra MRSA genom generösa infektionsprovtagningar 

resulterade i snabb kontroll utav MRSA utbrott (Khan et al. 2009) samtidigt som förbättrad 

övervakning infördes. Medicinska intensivvårdsavdelningar upplevdes ha mindre 

vårdrelaterade MRSA fall än andra specialiteter inom IVA. Patientflödet var en viktig faktor 

som påverkade smittspridning av MRSA (Schweickert et al., 2010). Resultat från en studie 

gjord i England talade för att odlingsbaserad och aktiv övervakning av MRSA samt utökade 

försiktighetsåtgärder kom att reducera incidensen för kolonisering eller infektioner av MRSA, 

(Huskins et al., 2011). 
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Personalbemanning 

En studie visade att högre efterlevd handhygien (Kong, Cook, Paterson, Whitby & Clements, 

2012) kompenserar personalbrist och förebygger MRSA-smitta under perioder med 

överbeläggning, gemensamma vårdsalar och hög arbetsbelastning. I kontrast associeras inte 

personalbrist med MRSA-förvärv då vårdhygieniska åtgärder utförs strikt. n studie av Dancer et 

al. (2006) isade att när avdelningen var underbemannad med sjuksköterskor dagtid så ökade 

risken att förvärva MRSA. Det fanns brister i hur hygienrutiner följdes på grund av ökad 

arbetsbelastning på IVA (Dancer et al., 2006). Enligt Kon et al (2002) var en hög 

arbetsbelastning och underbemanning förknippat med hög förekomst av MRSA. Följsamheten 

till infektionskontroller var också låg i studien (Kong et al. 2002). Med en sjuksköterska som 

vårdar både smittade MRSA-patienter och icke smittade patienter ökade risken för 

MRSA-spridning på intensivvårdsavdelningen (Geva, Sharon, Wright, Baldini, Smallcomb, 

Safran & Gray, 2011). 

 

Utbildning och kunskap 

Ökad kunskap hos personalen förbättrade deras bemötande och förmåga att informera patienter 

med MRSA samt minskade osäkerheten vid vårdandet av smittade patienter. Ansvaret är både 

personligt och organisatoriskt, men endast 12 % av 397 sjuksköterskor svarade rätt på alla 

frågor gällande smittprevention och de anser själva att de har för dåligt kunskap vad gäller vård 

av MRSA-smittade patienter (Lindberg et al. 2012).  

 

En minskning utav MRSA visade sig efter införande utav utbildning i infektionskontroll. 

Införande av kontrollgranskningar gav goda resultat och en signifikant minskning av MRSA 

(Cheng et al., 2010; Huang et al. 2009; Campos et al. 2011); Huang et al. 2009; Campos et al. 

2011). Utbildning av personal samt att det var tillsvidareanställd personal visade sig ha en 

positiv inverkan på MRSA-spridning (Kong et al. 2012). Personalutbildning var en av 

faktorerna som minskade MRSA spridningen (Khan, Lambitoc, Salariour, Mc Kernan, Devlin 

& Muller 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Av de 11 utvalda resultatartiklarna var samtliga med kvantitativ ansats. Det kan vara en svaghet 

i resultat att inte ha med kvalitativa resultat, då upplevelser och tankar om smittspridning av 

MRSA ej framkommit. Innan databassökning valdes sökord ut som skulle passa syftet, sökte i 

databaserna Pubmed och CINAHL för att täcka mitt ämnesområde, för att få med fler artiklar 

utfördes ytterligare en sökning med sökord Nursing, begränsade sökningen mellan årtalen 

2009-2013 . Få studier tog specifikt upp omvårdnadsåtgärder vid MRSA utan främst 

organisatoriska Valde att inkludera alla åldersgrupper för att se hur intensivvårdssjuksköterskan 
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förebyggde MRSA i de olika åldrarna. Har i resultatet med två artiklar från neonatal 

intensivvård. I en framtida studie hade det varit intressant att begränsa studien till Neonatologi. 

Då det förekommit MRSA-utbrott inom Neonatal-IVA. En styrka var att i studien ta med 

artiklar utförda på skilda ställen i världen men alla på IVA. 

 

En styrka är att se att artiklarna kommit fram till samma resultat oavsett vilken världsdel som 

studien är utförd i. Intressant är att se hur vi förhåller oss till MRSA och smittspridning ser ut 

på skilda håll i världen. En studies tillförlitlighet ökar med ett brett underlag men genom att det 

är andra förutsättningar på svenska IVA kan detta minska möjligheten till överförbarhet 

Artiklarna analyserades med hjälp av mall för bedömningsgranskning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevanis, 2011). Valde att ta med två artiklar med låg svarsfrekvens då artiklarna hade ett 

stort antal avdelningar som svarade, totalt 140 IVA utav 275 IVA. I den svenska studien som 

valdes att ta med trots stort bortfall i svarsfrekvens, var resultatet intressant men skulle vara 

spännande att se i en större studie i framtiden. Under genomläsningen av artiklarna så skapades 

olika teman för att få en bättre överblick. Många av artiklarna passade in under flera teman som 

stärker resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns ett flertal frekvent återkommande resultat som 

visade vikten av god handhygien som den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning 

utav MRSA (Huang et al. 2011; Cepeda et al., 2005; Khan et al. 2009; Campos et al., 2011; 

Dancer et al. 2006; Hanberger et al., 2004; Lindberg, Skytt et al. 2012; Kong et al. 2012). 

Vikten av god handhygien var något som redan enligt Nightingale (1860) hade stor betydelse i 

omvårdnaden för att förhindra smittspridning, kunskap som än idag känns aktuell. (Huang et al. 

2011; Lindberg, Carlsson et al. 2012). Dessa resultat kan användas i det dagliga arbetet för att 

påvisa att en sådan enkel handling som handtvätt gör skillnad vid smittspridning utav MRSA. 

 

I resultatet ses att trots många smittoförebyggande åtgärder så som infektionskontroller, 

isolering och full bemanning tycks handhygien vara absolut viktigast. Enligt Socialstyrelsen 

(2007) ska händerna desinfekteras innan och efter alla vårdhandlingar. I en tidigare studie så 

visade resultatet att incidensen av MRSA minskade efter införande av en manual för handtvätt. 

(Kusachi et al., 2006) Att använda en manual kan vara ett bra hjälpmedel på IVA. En fördel om 

den utformas i fickformat då den blir användarvänlig och lätt att ha med sig i sin arbetsrock och 

en plansch i varje rum som en påminnelse om att använda sprit före och efter patientkontakt. 

 

Resultatet visar att genom att inte flytta patienter utan att istället förstärka hygienen så kunde 

spridningen utav MRSA undvikas. (Något som vi i det dagliga arbetet kan tänka på att försöka 

undvika.) Efter ombyggnad till enkelrum minskade MRSA-smittspridningen på avdelningen 

(Cheng et al., 2010). En patient i varje säng var något som Nightingale (1860) förespråkade 

redan på sin tid. (Enkelrum är något som intensivvårdssjuksköterskan kan förespråka i dagens 
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samhälle, vid nybyggnation är det bra att förespråka enkelrum, ger en naturlig minskad risk för 

att dela personal med andra patienter). Enligt Socialstyrelsen (2007) ska patienter med känd 

MRSA-smitta vårdas på enkelrum.  

 

För att se hur hygienrutiner följdes, togs odlingar i intensivvårdsmiljöer och prover från 

patienter (Campos et al. 2011). ( Något som är viktigt att dokumentera i sitt dagliga arbete är att 

provtagning är utförd med datum och signatur). Det krävdes samstämmighet i rutinerna för 

tidig upptäckt samt förhoppningsvis en begränsning av MRSA-spridningen länder emellan, då 

problemet är globalt (Hanberger et al. 2004). Något som i det dagliga arbetet blir mer aktuellt 

då det förekommer fler patienter från andra länder och från andra kliniker. Det råder stor 

osäkerhet kring rutiner och riktlinjer av MRSA (Linberg et al. 2012). Något som kan förbättras 

på alla IVA att riktlinjer och rutiner alltid tas upp vid nyanställningar och är lätt att hitta i PM. 

Efter genomläsning av utvalda artiklar framkom dels värdet i utbildning för att öka kunskapen 

samtidigt som osäkerheten minskar, för att kunna förebygga smittspridning (Lindberg et al. 

2012.; Kong et al. 2012; Cheng et al. 2011). Många smittförebyggande åtgärder är omtalade 

som infektionskontroller, isolering och full personalbemanning (Cepeda et al. 2005; Khan et al. 

2009; Bloomendaal et al. 2009; Cheng et al. 2010). Genom att förbättra personalbemanning vid 

MRSA-smitta på avdelningen och vara generös med utbildning om smittspridning så kan 

spridning av MRSA undvikas. Det är av stort värde om dessa utbildningstillfällen återkommer 

flera gånger så all personal får möjlighet att komma. Enligt kompetensbeskrivning för 

Intensivvårdssjuksköterskor (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012) ska arbetet 

ske utifrån hygieniska principer, intensivvårdssjuksköterskan ska ha kunskap om vårdrelaterade 

infektioner och arbeta för att förebygga smittspridning och motverka komplikationer alltifrån 

gällande säkerhetsrutiner. 

 

Hög arbetsbelastning och underbemanning (Kong et al. 2002; Dancer et al., 2006) var 

förknippat med hög förekomst av MRSA och följsamheten till hygienrutiner minskade. Jag 

önskar en tydligare personalpolitik där personalens arbetssituation beaktas. Att minska (Huang 

et al. 2011; Lindberg, 2012; (Huang et al. 2011; Lindberg, 2012; Schweikert et al., 2010)  

smittspridningen av MRSA och ha bra redskap för det är av stor vikt inom intensivvård. Då 

smittkedjan ska brytas krävs både personligt och organisatoriskt ansvar. Det är lätt att tro att 

någon annan ska ta ansvaret.  

 

SMI (2010) arbetar förebyggande för att minska smittspridning med hjälp utav att sprida 

information. Bryts inte den ökande smittrenden ses MRSA som ett problem som kan ge 

konsekvenser på intensivvårdsavdelningar där de mest sårbara och kritiskt sjuka patienterna 

finns. 

 

Något som används på min arbetsplats är följsamhetsmätningar som visar hur hygienriktlinjer 

följs, något som ofta visar brister är desinfektion av händer efter vårdhandlingar. Det skulle 

vara spännande att ingå i en arbetsgrupp som arbetar för att förbättra smittförebyggande 
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åtgärder.  

  

Konklusion och implikation 
Resultaten i denna litteraturstudie är att för att kunna förhindra smittspridning av MRSA bör en 

god handhygien som innefattar desinfektion med sprit vara en självklarhet hos all personal. 

Följsamheten att följa riktlinjer brast vid bristande kunskap hos vårdpersonalen samt vid hög 

arbetsbelastning och vid underbemanning. Ökad kunskap ger en säkrare vård där 

intensivvårdssjuksköterskan har en betydande roll att ge undervisning och att sprida kunskap 

hur personalen förebygger smittspridning av MRSA. 

Att ha upprepade utbildningstillfällen är något som alla IVA skulle kunna införa, att ha små 

inplastade hygienkort i arbetsrocken är ett bra komplement, som ger en påminnelse om 

riktlinjer. Vårdenhetschefer bör uppmuntra och ge möjlighet till utbildning och anordna 

föreläsningar om multiresistenta bakterier och dess smittorisker. Det är bra att 

följsamhetsmätningar utförs med jämna intervaller för att uppmärksamma personal på hur 

riktlinjer följs gällande hygien och det är viktigt att patienter med MRSA får vård avskilt från 

andra patienter för att förhindra smitta. Vidare studier inom smittspridning utav MRSA 

rekommenderas då MRSA är ett ökande problem, som riskerar att öka också här i Norden med 

ökat resande och vårdpersonal som arbetar i flera länder. I framtiden skulle det vara intressant 

att studera forskning av MRSA-förekomst på Nordiska neonatala intensivvårdsavdelningar. 
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genom att inte 

flytta patienter 

med känd MRSA 

eller som var 

koloniserade med 

MRSA så kunde 

spridningen av 

MRSA undvikas, 

patienterna fick 

ligga kvar på 

samma rum under 

vårdtiden. 

God  
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte 

Metod 
Urval 

Bortfall Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011  

Kina 

Pub med 

 

Cheng, 

V.C.C., 

Tai, J.M., 

Chan, 

W.M., Lau, 

J.P., Chan, 

F.W., 

To,K.W., 

…Yuen,K.

Y. 

Sequential 

introduction 

of single 

room 

isolation and 

hand hygiene 

campaign in 

the control of 

methicillin-re

sistant 

staphylococc

us aureus in 

intensive 

care unit 

Att undersöka om 

ombyggnad till 

enkelrum och 

införande av 

infektionsprogram 

kunna minska 

incidensen av 

smittspridningen av 

MRSA 

Kvantitativ studie.  

Undersökning av  

förekomst av 

MRSA-infektion 

under 3 olika faser, 

referensperiod, efter 

renovering till 

enkelrum och efter 

genomförande utav 

handhygienskampanj 

med alkoholbaserad 

metod mot 

kontrollgrupp av 

patienter infekterade 

med ESBL. 

Att främjande av en 

god handhygien och 

isolering av patienter 

är viktiga åtgärder, 

men efterlevnaden av 

åtgärder beror på 

personligt engagemang 

 

 

God 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 
Kvalitet 

2006 
Skottland 
Pub Med 

Dancer, J.S., 

Coyne, M., 

Speekenbrink, 

A., 

Samavedam, 

S., Kennedy, 

J., & Wallace, 

P. 

MRSA 

acquisition in an 

intensive care 

unit 

Att undersöka 

om ökad 

arbetsbelastning 

på IVA kan vara 

en riskfaktor för  

MRSA-förvärv 

Kvantitav, retrospektiv 

analys. Standardiserad 

screening av efterlevd 

hygien på 8 sängplatser 

på IVA på olika 

tidpunkter/tidsintervaller 

under 16 veckor perioder 

och inkluderade 2 

veckors screening som ej 

var föranmäld. 5 mån 

utfördes analysen. 

Analysen inkluderade 

MRSA upptäckt. Hur 

många patienter per 

antal sjuksköterskor i 

tjänst. 174 vårdtillfällen 

studerades under 23 

veckor 28 personer 

visade sig ha MRSA 12 

st. förvärvade MRSA på 

IVA 

Patienter riskerade att förvärva 

MRSA då avdelningen var 

underbemannad med  

sjuksköterskor. Det fanns brister 

i hygien-rutiner på grund av ökad 

arbetsbelastning. Låg 

sjuksköterskebemanning 

utgjorde 7 gånger högre risk att 

förvärva MRSA då 

smittspridningen ökade. Det 

fanns också brister i hur 

städningen genomfördes, 

speciellt där personalen tog med 

sina händer rutinmässigt. 

God  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

Kvalitet 

2011 

USA 

Pubmed 

Geva, A., 

Wright, 

S.B., 

Baldini, 

J.A., 

Smallcomp, 

J.A., Safran, 

C., & Gray, 

J.E. 

Spread of 

Methicillin-resistant 

staphylococcus 

aureus in a large 

tertiary NICU: 

network analysis 

Att med utav 

hjälp 

nätverksanalys 

undersöka 

samspelet 

mellan 

patienter och 

personal för att 

med hjälp av 

dataanalysen 

se vid vilka 

situationer 

patienterna 

löper risk för 

kolonisering 

Retrospektiv metod 

Nätverksanalys. 

Uppgifter från elektroniska 

patientjournaler. 3488 patienter 

identifierades som var 

inneliggande mellan 1 juni 

2002-31 december 2007. Av 

2620 screenade patienter var 135 

koloniserade med MRSA. 

MRSA-screening resultat erhölls 

från 

infektionskontrollregisterdata 

och jämfördes med rum och 

överföringar mellan rum och 

vilka patienter sjuksköterskan 

vårdade på 

neonatal-intensivvårdsavdelning. 

Trots 

infektionskontroller 

och hygienrutiner 

finns en ökad risk 

för 

MRSA-kolonisering 

från patienter som 

vårdas med MRSA 

som de delar 

omvårdnad med. 

Strategier för att 

minska personal 

som vårdar både 

koloniserade och ej 

smittade barn är 

fördelaktigt för att 

minska 

smittspridning av 

MRSA 

God 
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Publika- 
tionsår 
Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Japan 
Pub Med 

Huang, Y-C., 

Lien, R-I., 
Su, L-H., 

Chou,Y_U ,. & 
Lin, T-Y. 

Successful control 

of Methicillin 

resistant 

Staphylococcus 

aureus in endemic 

neonatal intensive 

care units-A 

7-years campaign 

Att studera 

införande av 

vårdhygieniska 

åtgärders effekt på 

smittspridning 

utav MRSA  

Kvantitativ studie 

under en 7-årig 

kampanj.  

Prospektiv studie 

genomförd 

1999-2007 på 3 

neonatal IVA.  

Alla 

vårdrelaterade 

MRSA- 

infektioner 

samlades in och 

blev registrerade. 

Totalt 429 

analyser 

MRSA är ett stort 

problem inom IVA. 

Vårdhygieniska 

åtgärder kan minska 

vårdrelaterade 

infektioner 

framgångsrikt. 

Förstärkning av 

handhygien, aseptik 

vård kring CVK samt 

byte av förband var 3:e 

dag.    Alkoholbaserad 

handsprit före och efter 

kontakt med barnen.  

Införande av infektions 

utbildning. Infektions 

kontrollgranskningar 

har visat goda resultat. 

God  
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
England 
Pub Med 

Huskins, W.C., 

Charmaine, M., 

Huckabee, M.S., 

Ó Grady, P., 

Murray, P., 

Kopetskie, H.,… 

Goldman, D.A. 

Intervention to 

reduce 

transmission of 

resistant bacteria 

in intensive care 

Att studera hur 

smitta/överföring 

av resistenta 

bakterier på 

intensivvårds 

avdelningar kan 

reduceras. 

En 

kluster-randomiserad 

studie under 6 

månader under 3 

perioder . 5434 pat 

på 10 iva och i 

kontrollgruppen 

3705 pat på 9 iva. 

Urval 1. patienter 

som var 

inneliggande mer än 

3 dagar. Bortfall 55 

% i grupp 1 och 56 % 

i kontrollgruppen 

urval 2 bortfall grupp 

1 6 % och i 

kontrollgrupp 2 7 %  

Övervakning av 

MRSA- risk i 

kombination med 

utökade 

försiktighets-åtgärder 

och nuvarande 

praxis, reducerar 

incidensen av 

MRSA-kolonisation 

på IVA 

God 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Årtal 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2009 
Canada 
Cinahl 

Khan, A., 

Lampitoc, M., 

Salaripour, M., 

Mc Kernan, P., 

Devlin, R., & 

Muller, M.P.   

Rapid control of a 

methicillin 

resistant 

staphylococcus 

aureus (MRSA) 

outbreak in a 

medical surgical 

intensive care unit 

ICU) 

Att finna åtgärder 

för att snabbt 

begränsa och få 

kontroll vid 

MRSA-utbrott då 

positiva MRSA 

patienter är 

konstaterat. 

En kvantitativ 

studie med en 

11-veckor lång 

observation. Att 

avkolonisera 

MRSA på en öppen 

24-bädds med/kir 

IVA då 2 positiva 

patienter hittats. 

Infektionstester på 

både patienter och 

personal. 

Tidig upptäckt av 

MRSA med 

komplettering av 

återkommande 

infektions 

kontroller ledde till 

snabb kontroll över 

MRSA utbrott på 

en med/kir IVA 

avdelning. Det togs 

även prover på 

personalen. 

God 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Australien 
Cinahl 

Kong, F.,  
Cook, D., 

Paterson, 

D.L., 

Whitby, M., 

& Clements, 

A.C.A. 

Do staffing and 

workload levels 

influence the risk of 

new acquisitions of 

meticillin-resistant 

staphylococcus aureus 

in a well-resourced 

intensive care unit? 

Att undersöka om 

bemanning och 

sängbeläggning 

har en direkt 

betydelse för 

förvärvad MRSA 

samt om dessa 

variabler kan vara 

ideal i framtiden. 

Kvantitativ metod. 

3-års studie av 

MRSA-förvärv inom 

intensivvård på ett 

regionsjukhus med 

796 vårdplatser. 

Modell för att 

förutsäga 

sannolikheten för 

nya MRSA utbrott 

året efter studien var 

gjord, 2007.  

Handhygien med 

spritdecinfektion 

kompenserar 

personalbrist och 

förebygger MRSA 

smitta under perioder 

med överbeläggning, 

gemensam vård och hög 

arbetsbelastning. 

Personalbrist associeras 

inte med 

MRSA-förvärv då vård 

hygieniska åtgärder 

utförs strikt. 

Sjuksköterskeutbildnin

g samt fast personal 

hade en klar positiv 

påverkan. 

God 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2012 
Sverige 
Pub Med 
 

Lindberg, M., 

Skytt, B., 

Högman, M., 

& Carlsson, 

M 

The 

multidrug-resistant 

bacteria attitude 

questionnaire 

validity and 

understanding of 

responsibility for 

infection control in 

Swedish registered 

district, 

haematology and 

infection nurses 

Att studera 

specialistsjuksköterskornas 

attityder till vård av patient 

med MRSA samt deras 

uppfattning om politikers, 

chefers och det egna 

ansvaret för följsamhet till 

hygienrutiner som 

förhindrar smittspridning.  

Beskrivande och 

jämförande statistik. 

Frågeformulär med 42 

frågor 397 deltog utav 

679 tillfrågade bortfall 

42 % 
specialistsjuksköterskor.  

Det visar sig  att 

vårdpersonal 

anser sig ha för 

dålig kunskap 

angående 

beteende och 

känslomässig 

respons vid vård 

av patienter med 

multiresistenta 

bakterier. 

Sjuksköterskor 

skattar sitt eget 

ansvar angående 

följsamhet och 

att följa 

hygienrutiner 

lågt. 

Låg 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte 

 

Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2010 
Tyskland 
Pub  
Med 

Schweikert, 

P., Geffers, C., 

Ferragher, T., 

Gastmeier, P., 

Behnke, M., 

Eckmanns, T., 

& Schwab, F. 

The 

MRSA-import in 

ICUs is an 

important 

predictor for the 

occurrence of 

nosocomial 

MRSA cases 

Att uppskatta sambandet 

mellan en strukturerad och 

organiserad 

intensivvårdsavdelning 

och antalet vårdrelaterade 

MRSA fall. 

2-års kvantitativ studie. 

Månadsvis fördes statistik 

över: Patientantal, 

vårddagar, apparater/patient 

t.ex. ventilator, cvk, kad, 

och MRSA-fall. Struktur, 

prevention och inf.kontroll 

Frågor via webmail till alla 

IVA i landet. 140 IVA var 

med i studien. Frågor: 

Storlek på sjukhuset? 

Placering? antal ventilator 

på IVA?enkelrum? för att se 

ett samband. Antal IVA på 

sjukhus. Bortfall 135 IVA 

utav 275 IVA 

Medicinska IVA 

avdelningar upplevdes 

ha mindre 

vårdrelaterade MRSA 

fall än andra typer av 

allmän IVA. 
Patientgenomflödet 

var en viktig faktor 

som påverkade 

förvärvet även om det 

inte fanns med i 

frågeformuläret. 

Låg 
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