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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskestuderande i termin 6 har om 

Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och basala hygienrutiner. Datainsamlingen 

genomfördes med enkäter. Enkäten innehöll frågor om kunskaper gällande MRSA samt basala 

hygienrutiner. Enkäterna delades ut vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle och samtliga, vid 

undervisningstillfället närvarade sjuksköterskestudenter (n =57) tillfrågades om deltagande. 

Undersökningsgruppen bestod av 45 kvinnor och 12 män. Yngsta deltagaren var 22 år och den 

äldsta deltagaren var 52 år. Huvudresultatet visade en stor variation gällande deltagarnas 

kunskaper i ämnena. På frågor angående basala hygienrutiner hade majoriteten svarat rätt. På de 

frågor som berörde deltagarnas kunskaper om MRSA var antalet rätta svar i undersökningen 

lägre.  Endast 12 % hade svarat rätt på frågan om symtom som är vanliga vid MRSA infektion. 

På frågan om sjuksköterskestudenterna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om MRSA för sitt 

kommande yrke som sjuksköterskor svarade 32 % ”i hög grad”. 

Nyckelord: Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), basala hygienrutiner, 

sjuksköterskestudenter, kunskap, smittspridning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study was to describe the level of knowledge that nurse students in term 6 

have about Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and basic hygiene routines. The 

data collection was carried out by questionnaires. The questionnaire contained questions about 

knowledge regarding MRSA and basic hygiene routines. The questionnaires were handed out at 

an obligatory tuition occasion and all of the nurse students who were present (n=57) were asked 

to take part. The sample consisted of 45 women and 12 men. The youngest participant was 22 

years old and the oldest participant was 52 years old. The main results showed a large variation 

regarding the participants knowledge on the subjects. Regarding questions about basic hygiene 

routines the majority had given the right answers. The number of right answers in the survey on 

questions about the participants knowledge of MRSA was lower. Only 12 % had given the right 

answer to the question about common symptoms of MRSA infection. Regarding the question 

about whether the nurse students considered themselves knowledgeable enough about MRSA for 

their future occupation, 32% had answered "to a high degree". 

Keywords: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), basic hygiene routines, nurse 

students, knowledge, transmission. 
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1. Introduktion 
1.1 MRSA och läget i världen 
Från tidernas begynnelse har epidemier och smittsamma sjukdomar spridits i samhället (1). 

Infektioner som är orsakade av Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus bakterier (MRSA) är 

ett allvarligt problem globalt. Femtio procent av alla S. aureus infektioner på sjukhusen i Europa 

och USA är MRSA infektioner (2). Methicillin-resistenta stafylokocker är framförallt resistent 

mot alla B-lactam antibiotika men även för fler. MRSA har under de senaste två årtionden 

framstått som en utbredd nosokomial patogen (sjukhusförvärvad bakterie). MRSA förekommer 

inte ofta på sjukhus i Skandinavien, mindre än 2 % av sjukhus-relaterade infektioner orsakas av 

MRSA. Däremot är det betydligt vanligare med MRSA infektioner på sjukhusen vid Medelhavet, 

mer än 40 % (3).  Japan är ett land som är hårt drabbat, mer än 90 % av alla S. aureus infektioner 

på sjukhus är MRSA infektioner (2). I Australien har MRSA ökat bland barn och det ser ut som 

att den kommer att fortsätta öka de kommande åren (4). Sverige är relativt skonat men problemet 

har ökat även här (5). Fyra barnfall med invasiv MRSA har orsakat benmärgsinflammationer, 

lunginflammation tillsammans med lungemboli och djup ventrombos. Tre av fallen behandlades 

med en kombination av Vancomycin och Clindamycin antibiotika. Svårt sjuka barn som har 

blivit besmittade av samhällsförvärvad MRSA bör ha penicillin som t ex Flucloxacillin eller 

Dicloxacillin i kombination med Vancomycin. Effekten av att kombinera läkemedel mot svåra 

infektioner med MRSA är inte riktigt godkänt än, men fortsatt diskussion är viktigt (4).    

 

1.2 MRSA resistent mot de flesta antibiotika  

Mer än 90 % av alla S. aureus bakterier är resistenta mot antibiotika idag (5). På grund av att 

bakterien är resistent mot de flesta antibiotika så blir infektionerna mycket svårbehandlade. 

Vancomycin är ett antibiotika som är väl använt som första behandling beträffande resistenta 

bakterier som MRSA. Daptomycin är ett annat antibiotikum som har god effekt på stafylokocker 

(6). En studie i USA som har genomförts på tre grisar, visar att jod är en bra behandlings form på 

sår infekterade med MRSA. Varje gris fick nio sår som var infekterade med MRSA. Såren 

delades in i tre grupper. Grupp 1) obehandlade sår. Grupp 2) behandlade sår utan jod. Grupp 3) 

Sår behandlade med jod. Såren som blev behandlade med jod, läkte bättre jämfört med de andra 

såren (7). Jod preparaten finns som pasta eller kompresser som läggs på de infekterade såren (8). 
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1.3 MRSA, det största vårdhygienska problemet 

Gula stafylokocker (S. aureus) är vanlig i vår miljö. Många människor är koloniserade av S. 

aureus bakterier i näsan, slemhinnor och på huden utan att bli sjuka av den (9). Den vanligaste 

formen av MRSA infektioner är hud eller vävnadsinfektioner (10). MRSA sprids främst mellan 

och inom olika vårdverksamheter t ex på sjukhus och är det största vårdhygienska problemet över 

hela världen. Bakterien är vanligare hos sjukhuspersonal, injektionsmissbrukare, diabetiker och 

dialyspatienter (9). MRSA kan orsaka infektioner hos personer, främst med nedsatt immunförsvar 

som t ex nyopererade patienter och äldre människor (1). MRSA bakterier kan orsaka infektioner i 

lungor, hjärnhinnor och skelett.  Personer som har skadad hud t ex eksem eller småsår har större 

risk att bli smittade av MRSA än personer med hel hud (9). 

 

En annan aspekt som är viktig att fundera över är om vi har det för rent runt omkring oss i det 

moderna samhället. Denna avsaknad av naturliga bakterier kan åstadkomma en annan tarmflora 

hos människan och inverka negativt på immunförsvaret. Diverse olika bakterier ska normalt 

finnas på huden och i tarmen och är en del av vår så kallade normalflora, dvs. bakterier som 

behövs för individer. Men vid användande av antibiotika tas dessa nyttiga bakterier bort och 

tarmfloran riskerar att förändras (11). Utbrott av MRSA infektioner har även upptäckts bland 

individer som inte räknas att vara i riskzonen för att bli smittade, som t ex idrottande personer. 

Antagligen berodde smittan på att de hade delat t ex tvålar, handdukar, kläder, sportutrustning 

mm mellan varandra. Utan bra utbildning och förebyggande riktlinjer kommer dessa riskfaktorer 

att finnas i många sporthallar. Detta kan innebära kollinisering av samhällsförvärvad MRSA och 

hudinfektioner. Fler studier behöver göras för att inse betydelsen av de här miljöfaktorerna 

angående smittorisken av MRSA (12). 

 

1.4 Åtgärder som kan hindra spridning av antibiotikaresistenta stafylokocker 

Basala hygienrutiner bör användas vid varje patientkontakt. Patienter som har blivit vårdade 

utomlands och personal som har arbetat inom vården utomlands ska kontroll odlas (screenas) 

rutinmässigt vid misstanke om MRSA. Vårdpersonal som har varit i kontakt med en patient som 

är eller misstänks vara smittad av MRSA behöver screenas i näsan, axill (armhåla) och perineum 

(området mellan könsorgan och ändtarm) (13). 
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I en studie som är gjord i Tyskland har det givit goda resultat med att screena patienter på sjukhus 

för att minska nosokomiala infektioner (sjukhusrelaterade infektioner) av MRSA (14). Patienter 

som är misstänkt MRSA smittade ska isoleras på ett tidigt stadium för att förhindra 

smittspridning. Det är viktigt med bra kommunikation mellan slutenvård, vårdcentral och 

kommunalt boende vid överflyttningar av patienter för att motverka smittspridning av MRSA. Att 

införa någon form av bärarkort för personer som är eller har varit MRSA infekterade kan vara ett 

alternativ för att minska smittspridningen. Kortet ska enligt förslaget visas vid varje tillfälle som 

patienten söker vård. Restriktivare användning av antibiotika är en annan bra åtgärd. Nationell 

kontrollering vilket innebär att alla MRSA infektioner skall rapporteras till smittskyddsinstitutet 

(SMI) av både patientens läkare och bakteriologiska laboratoriet) inom 24 timmar. Det här är en 

viktig åtgärd för att snabbt kunna kontrollera smittspridningen av resistenta bakterier (2). 

  

S. aureus bakterier kan överleva i månader på torra ytor och kan därför bli en varaktig smittkälla. 

Det är därför viktigt att regelbundet använda desinfektionsmedel. En tidigare studie har visat att 

det finns miljöfaktorer som gynnar överlevnaden av nosokomiala patogener som t ex låga 

temperaturer, 4 -6 grader varmt. Det gäller för de flesta bakterier och virus. Mer än 70 % 

fuktighet var också kopplat till en längre överlevnad för bakterier och virus. Kalla och fuktiga 

rum är den bästa miljön för att nosokomiala patogener ska kunna överleva under en lång tid (15).    

En viktig orsak till den smittspridning som sker är brister i de basala hygienrutinerna (16).  

Basala hygienrutiner är de rutiner som används för att förhindra kontakt med kroppsvätskor och 

sårsekret.  

 

Basala hygienrutiner innebär användning av handdesinfektion med handsprit före rent och efter 

orent arbete (även om handskar använts). Basala hygienrutiner innefattar även rutinmässig 

användning av handskar vid kontakt med urin, avföring, blod, sårsekret, slemhinnor och 

användning av skyddskläder som plastförkläde/skyddsrock vid kroppskontakt med patient och 

patientsäng (2). 

 

Vid synlig smuts så kan händerna tvättas med bara tvål och vatten. Förstahandsvalet vid 

handhygien bör vara handdesinfektion.  Det är alkoholen i handdesinfektionen som dödar 

bakterierna. Tvål och vatten torkar ut huden, medan handdesinfektionen innehåller ofta 
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hudvårdande medel och är därför mer hudvänligt än tvål och vatten. Hur effektiv 

handdesinfektionen blir beror på hur lång tid den masseras in huden och hur noggrant det görs. 

För att komma upp till 99 % minskning av mikroorganismer behöver handdesinfektionen utföras 

under 15 - 30 sekunder. Det ska vara rikligt med desinfektionsmedel som ska gnidas in i 

händerna, mellan fingrarna, fingertoppar, tummar och sist underarmarna som sedan ska lufttorkas 

(1).  

 

Ignaz Semmelweiss (1818-1865) var en ungersk läkare som upptäckte att barnsängsfeber var 

smittsam. Han fann tillslut ett samband med att läkarna gick från obduktions rummen till 

förlossningskliniken med föroreningar på sina händer och sina instrument. Semmelweiss lösning 

på detta stora problem blev att läkarna fick börja med att tvätta sina händer och rengöra sina 

instrument efter obduktionerna. Kvinnodödligheten minskade i och med att läkarna tvättade sina 

händer med kemiskamedel innan kvinnorna på förlossningskliniken undersöktes, vilket innebar 

att flera hundra kvinnors liv räddades (17).  

 

Bakterier som t ex MRSA, Clostridium difficile, pseudomonas, klebsiella mm överförs idag via 

vårdpersonalens händer, precis som bakterien GAS (grupp A streptokocker) gjorde på 

Semmelweiss tid. Om vårdpersonal tvättar händerna med tvål och vatten före och efter 

patientkontakt så dör mer än 90 % av mikroorganismerna, eller använder handdesinfektionsmedel 

vilket är ännu bättre eftersom det tar död på 99,9 % av mikroorganismer. Om vårdpersonalen inte 

har en god handhygien, kommer de att vara ansvariga för att en eller flera personer blir 

besmittade av olika mikroorganismer. Det kan innebära allvarliga infektioner för de patienter de 

vårdar (18). 

 

En tidigare studie visar att patienter koloniserade med MRSA var mer noggrann med att fråga 

personalen om de hade tvättat sina händer innan de undersöktes, än de patienter som inte var 

besmittade av bakterien. Det visade sig att de som inte var besmittade frågade nästan aldrig om 

personalen hade tvättat sina händer innan kontakt (19).   
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1.5 Sjuksköterskors och övrig vårdpersonals kunskap om basala hygienrutiner och MRSA 

 En väsentlig uppgift för sjuksköterskor är att informera och utbilda personal inom den öppna och 

slutna vården angående MRSA och smittspridning (16). Men i tidigare studier har man sett att 

sjuksköterskor själva har dålig kunskap beträffande handhygien (20, 21). I en annan studie visade 

det sig att många sjuksköterskor skulle behöva uppmärksamma handhygienen mer. En del 

sjuksköterskor tvättade aldrig händerna och orsaken till detta var bl.a. såriga händer, brist på tid, 

dåliga resurser och användning av handskar (20). Valet av handhygienska produkter i förhållande 

till vårdaktiviteter har också undersökts. Handsprit som innehåller Klorhexidin var den produkt 

som användes mest både före och efter patientkontakt. Även när det gällde aktiviteter med låg 

smittorisk användes desinfektionsmedel, där det hade varit tillräckligt med endast tvål och vatten 

(21). I en studie där forskare undersökte hur mycket läkarstudenter visste om infektioner var det 

58 % av 156 studenter som inte visste hur de skulle använda handsprit korrekt. Studien visade 

också att 35 % av studenterna inte visste hur handskar skulle användas på rätt sätt (22). I en 

annan studie där läkare och sjuksköterskor fick använda ett handhygienprogram, ökade 

handhygienen betydligt bland sjuksköterskor och deras assistenter, men hos läkarna förblev den 

dålig (23). En tidigare undersökning i USA, där forskarna genomförde en hygienkampanj bland 

vårdpersonal från fem olika avdelningar på ett sjukhus, visade att hygienaffischer hade en god 

effekt på handhygienen hos vårdpersonalen (24). Vid andra studier har man sett att vårdpersonal 

är mer noggrann att tvätta händerna efter patientkontakt än innan. Författarna tror att detta beror 

på att vårdpersonal tror att de inte är lika stora smittbärare vid första patientkontakt som efter 

patientkontakt (21, 19).  

 

Sjuksköterskor måste reflektera över hur de kan bidra till att förhindra infektioner så väl som 

kontrollera och utbilda övrig personal (25). Även om regler följs så kan utbrott av infektioner och 

sjukdomar inträffa. En tidigare studie har gjorts bland sjuksköterskestudenter vilken 

undervisningsmetod som är bäst. Hundrafyrtioen sjuksköterskestudenter som gick andra året 

deltog som en del av deras undervisning om infektioner som MRSA och Norovirus. Tre 

undervisningsmetoder undersöktes och jämfördes; simulation och seminarium med och utan 

lärare. Simulation undervisningarna innehöll praktiska övningar för studenterna. Studien visade 

att de studenter som fick simulationsundervisning ansåg att det var ett mycket positivt sätt att få 

kunskap. De fick en helhet i sin undervisning ”learning by doing” (att lära genom att göra) (25). 
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1.6 Teoretisk anknytning 

Patricia Benner (26) disputerade 1982 och är omvårdnadsforskare vid School of Nursing, 

University of California, San Francisco i USA. Benner har skrivit flera böcker och vetenskapliga 

artiklar som beskriver sjuksköterskans kunskapsutveckling. Boken ”From novice to expert. 

Excellence in clinical nursing practice” (1984) beskriver sjuksköterskors arbete och deras 

specifika kunnande och handlande i olika situationer. Omfattande intervjuer och observationer 

med sjuksköterskor ligger till grund för hennes teori ”från novis till expert”.  Benner menar att 

teori och praktisk kunskap tillsammans utvecklar sjuksköterskan i sin yrkesroll. Benner beskriver 

sin teori som en process där man passerar fem olika stadier vid förvärvande och utveckling av en 

ny färdighet. Det första stadiet inleds av novisen, en nybörjare som saknar erfarenhet av de 

situationer de möter och som därför styrs av regler som vägleder deras handlande. Men att följa 

regler hjälper inte en sjuksköterska att välja vilken uppgift som är mest relevant i en verklig 

situation eller när man bör göra undantag. Benner anser att sjuksköterskestudenter och 

nyexaminerade sjuksköterskor bör räknas till noviser. Vid det andra stadiet är sjuksköterskan 

avancerad nybörjare och kan nätt och jämnt uppvisa godtagbara prestationer. Som avancerad 

nybörjare har man tillräckligt med erfarenhet av verkliga situationer för att själv eller tillsammans 

med handledaren uppmärksamma de återkommande och betydelsefulla beståndsdelarna. I det 

tredje stadiet är sjuksköterskan kompetent och har börjat se sina egna handlingar relaterat till sina 

långsiktiga mål eller planer, som hon/han är aktivt medveten om. Sjuksköterskan har inte den 

skickliges snabbhet och anpassningsförmåga, men kan behärska situationen och kan klara av 

oförutsedda händelser. Den avsiktligt genomförda planeringen gör sjuksköterskan mer effektiv 

och organiserad. Det fjärde stadiet, sjuksköterskan utvecklats till skicklig vilket innebär att 

han/hon kan uppfatta situationer som helheter snarare än som aspekter. Sjuksköterskans 

handlande är inte uttänkt utan kommer av sig själv och grundas på erfarenhet och nyss upplevda 

händelser. Eftersom sjuksköterskan nu behärskar att se situationen i ett helhetsperspektiv blir 

beslutsfattandet mindre ansträngande. Det femte och sista stadiet utgörs av experten som har en 

stor erfarenhetsbakgrund som gör att expertsjuksköterskan kan sätta ihop reglernas betydelse till 

en helhet och använda dom tillsammans med en situation och handla därefter. Experten är alltså 

medveten om regler och riktlinjer men anpassar sitt handlande efter situationen (26).  
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Florence Nightingale (1820-1910) är en pionjär inom vården. Florence föddes i Italien, men växte 

upp i England. Hon utbildades i matematik, konst och språk, men valde sjuksköterskeyrket. Det 

var mycket ovanligt på den här tiden att kvinnor arbetade inom sjukvården. Det var främst män ur 

olika religiösa sammanhang som hade hand om det. Redan som 17-åring studerade hon i smyg 

offentliga handlingar om bland annat samhällshygien. Florence gick en fyra månaders lång 

sjuksköterskeutbildning i Tyskland. Hon studerade sjukhusmetodik och vård 1851 i England och 

Frankrike. Två år senare blev Florence föreståndarinna på ett sjukhus för kvinnor. Därefter fick 

hon höra skrämmande rapporter från Krimkriget och om hur det var på brittiska militärsjukhus. 

Krigsministern önskade att hon skulle åka till Krim. Florence tog med sig ett fyrtiotal 

sjuksköterskor och åkte dit. De såg till att hygienen blev bättre på militärsjukhusen och att det 

skickades sjukvårdsmaterial från England. Florence arbetade ca 20 tim/dygn och ledde alla 

militärsjukhus i Krim. Hon hann ändå med att ha rehabilitering och avkoppling för patienterna. 

Tack vare Florence förbättrades även avloppssystem och vatten. Men även synen på soldaternas 

omvårdnad och deras relation till anhöriga och samhället förövrigt förbättrades. Florence 

motarbetades hela tiden av strikta militärer och läkare. Genom att införa hygienrutiner och på så 

sätt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, sänktes dödligheten på militärsjukhusen i 

Krim från 50 % till 2 % i England (27).  

 

1.7 Problemområde 

Författarna har valt att göra det här forskningsprojektet därför att författarna inte har hittat någon 

liknande studie som handlar om sjuksköterskestudenters kunskap om MRSA och hygienrutiner. 

Men författarna har hittat tidigare studier som gjorts på vårdpersonal som har visat att många som 

jobbar inom vården har bristande kunskaper angående basala hygienrutiner och smittspridning av 

MRSA (16). Som nyutexaminerad sjuksköterska så anser författarna att det är viktigt att varje 

sjuksköterska har aktuell kunskap angående MRSA och basala hygienrutiner för att förhindra 

smittspridning av MRSA då antalet infektioner ökar i både Sverige och framförallt globalt. Man 

har upptäckt att många sjuksköterskor har bristande kunskaper inom detta område. Resultatet av 

detta har blivit ett allvarligt problem över hela världen. Sjuksköterskans uppgift är också att 

kunna förmedla kunskap till annan personal men även till de patienter som hon vårdar och inte 

utsätta patienter för onödiga risker. 

 

     7



1.8 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskestuderande i termin 6 har om 

MRSA och basala hygienrutiner. 

 

1.9 Frågeställning 

Vilka kunskaper har sjuksköterskestuderande i termin 6 angående MRSA och basala 

hygienrutiner? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien hade kvantitativ ansats med en beskrivande design (28).  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Samtliga 57 sjuksköterskestudenter i kurs 16 vid Högskolan i Gävle som var närvarande vid det 

valda undervisningstillfället tillfrågades om att delta i studien. Samtliga sjuksköterskestudenter 

valde att delta i studien. Medelålder på deltagarna var 32,1 år, medianålder 30 år, SD 

(standardavvikelse) 8,65. Av de 57 sjuksköterskestuderande som deltog i studien var det 32 som 

svarade ja på frågan om de hade arbetat tidigare inom vården. Till den här frågan fanns det även 

en följdfråga om hur många år de hade varit verksamma inom vården. Av dessa 32 deltagare 

svarade 24 stycken på hur många år de hade arbetat inom sjukvården, vilket gav ett bortfall på 8 

deltagare. Medelvärdet för hur många år deltagarna hade arbetet inom vården var 7,4 år. Nedan 

följer tabell 1 med en presentation av deltagarna.  
 

Tabell 1.  Presentation av deltagarna i studien. 

          

Deltagarna       

     

Kön     

Man   12  21 %

Kvinna  45  79 %

     

Ålder     

Yngst  22   

Äldst  52   

Medelvärde 32   

     

Tidigare arbetat inom vården    

Ja  32  56 %

Nej  25  44 %

 

 

 

     9



2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter där deltagarna ombads att svara på frågor 

gällande deras kunskaper om MRSA och basala hygienrutiner. Enkäten är ursprungligen 

utvecklad vid The University of Northampton, England. Enkäten används för närvarande i 

pågående forskning, som delvis inkluderar reliabilitet och validitetsundersökning av instrumentet. 

Maria Lindberg har översatt den ursprungliga enkäten till svenska tillsammans med professor 

Marianne Carlsson. Enkäten har testats avseende ”face validity”, som visar hög relevans och 

därtill god förståelse (interpretability). I den svensköversatta versionen var det frågorna 1-13 som 

kom från det ursprungliga frågeformuläret. Övriga frågor hade anpassats till studenter av 

Lindberg, eftersom originalformuläret vände sig till yrkesverksam personal. Enkäten innehöll 19 

frågor som berörde kunskaper om MRSA och basala hygienrutiner. Enkäten bestod av dikotoma 

frågor n = 2, kafeteria frågor n = 16, flervalsfrågor n = 19, samt öppna frågor n = 4. Aktuella 

frågor i enkäten var: ”Förekomst av sår är en möjlig ingångskälla för MRSA” ”Noggrant utförd 

hand hygien är en effektiv metod för att förebygga smittspridning av MRSA” ”I vilken grad anser 

du det vara betydelsefullt att följa basala hygienrutiner vid vård av patient med MRSA?” 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra undersökningen söktes från prefekten vid institutionen för vårdvetenskap 

och sociologi vid Högskolan i Gävle. Enkäterna delades ut i samråd med lärare och kursansvarig 

i samband med lektion vid Högskolan i Gävle. Enkäten delades ut vid lektionens slut och de 

studenter som inte önskade att delta i studien fick tillfälle att lämna salen. Endast de elever i kurs 

16 som var tillgängliga vid insamlingstillfället tillfrågades om deltagande i studien. Enkäterna 

lämnades in anonymt. Författarna stod utanför klassrummet och samlade in enkäterna.  

 

2.5 Dataanalys 

Data har bearbetats med beskrivande statistik. Materialet har bearbetats med hjälp av SPSS 14.0. 

Statistiska analyser som genomförts är beräkning av medelvärde, medianvärde, frekvens och SD. 

Resultatet presenteras i procent. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien sändes till prefekten vid Högskolan i Gävle. 

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. Information om studien gavs både muntligt och skriftligt till deltagarna. 

Informerat samtycke inhämtades från deltagarna innan utdelningen av enkäterna påbörjades. 

Materialet har hanterats konfidentiellt och inga deltagare kan identifieras i resultatet. Det är inte 

nödvändigt enligt forskningsetiskt råd att söka forskningsetiskt tillstånd vid denna typ av studie.  
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3. Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text samt i tabeller. 

 

3.1 Information 

Nedan följer tabell 2 med en redovisning av deltagarnas svar på frågor om MRSA och basala 

hygienrutiner svarsalternativen var ja, nej och vet inte.   
 

Tabell 2. Redovisning av sjuksköterskestudenternas svar på frågorna angående MRSA och basala hygienrutiner som 

besvarades med ja, nej och vet inte. 

Frågor           Ja (%) Nej (%) Vet inte (%) 
            
1. Har du fått någon föreläsning eller annan information        
i utbildningen gällande MRSA och förebyggande av dess       77         14           9  
smittspridning?  
                     
            
2. Har du tagit del av information gällande MRSA 
på något annat sätt än via utbildningen, ex via 
media?  46  49  5  
               
            
3. Finns det något tillfälle då du skulle undanbe dig        
att ta hand om en patient med verifierad MRSA,        
i ditt kommande yrke som sjuksköterska?        25          49          26  
                        
            

 

På frågan om deltagarna hade fått någon föreläsning eller annan information i utbildningen 

gällande MRSA och förebyggande av dess smittspridning svarade 77 % ja, 14 % nej och 9 % vet 

inte. Följande fråga om deltagarna hade tagit del av information gällande MRSA på annat sätt än 

via utbildningen, svarade 46 % ja, 49 % nej och 5 % vet inte. Exempel på hur de fått information 

var bl.a. från TV, tidningar, Internet, broschyrer och via arbete inom vården. På frågan om 

deltagarna som blivande sjuksköterskor skulle kunna undanbe sig att ta hand om en patient med 

verifierad MRSA svarade 25 % ja, 49 % nej och 26 % vet inte. De som svarade ja på frågan 

motiverade sitt svar med bl.a. vid graviditet, sår på händer och armar, nedsatt immunförsvar och 

brist på skyddsmaterial så som handskar, munskydd och skyddskläder.  
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3.2 Deltagarnas kunskapsnivå 

I tabell 3 presenteras deltagarnas svar på frågor om MRSA och basala hygienrutiner och deras 

kunskap om detta.  
 

Tabell 3. Deltagarnas svar på frågor angående MRSA och basala hygien rutiner som besvarades med sant, falskt och 

vet inte.  

                    

Frågor         Svarat rätt (%) Svarat fel (%) 
Vet inte 
(%) 

 
1.Det finns ingen behandling för patienter  som 
är koloniserad med MRSA.   51   32   18
2. MRSA är ett virus som i huvudsak sprids       
via luftburna partiklar.     49   42   9
3. Att använda plasthandskar ger ett       
fullständigt skydd mot spridning av MRSA. 82   9   9
4. Friska individer riskerar sällan att få        
infektion orsakad av MRSA.     28   60   12
5. En individ måste vara infekterad med        
MRSA för att klassas som bärare av        
bakterien.       67   26   7
6. Förekomst av sår är en möjlig         
ingångskälla för MRSA.     91   5   4
7. MRSA är mer smittsam än andra typer        
av Stafylokocker.       42   37   21
8. Symtom vid MRSA infektion är de        
samma som vid andra stafylokock        
infektioner.       44   25   32
9. Kirurgiska sår, luftvägsområdet och        
huden är vanliga platser för MRSA        
infektion.         91   5   4
10. Tecken på MRSA infektion kan vara;        
sårsekret, förhöjd temp, lågt antal vita        
blodkroppar samt inflammation.   12   70   18
11. Noggrant utförd handhygien är en        
effektiv metod att förebygga         
smittspridning av MRSA.     95   4   2
12. Munskydd bör alltid användas vid vård        
av patient med verifierad MRSA.   12   81   7
13. Man bör alltid använda ett nytt        
engångsförkläde vid vårdinsats av        
patient med verifierad MRSA   100  0  0
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Tolv procent svarade rätt på påståendet  att ”Tecken på MRSA infektion kan vara; sårsekret, 

förhöjd temp, lågt antal vita blodkroppar samt inflammation”. På påståendet ”Kirurgiska sår, 

luftvägsområdet och huden är vanliga platser för MRSA infektion” svarade 91 % rätt. Lika 

många, 91 %, svarade rätt på påståendet ”Förekomst av sår är en möjlig ingångskälla för 

MRSA”. Åttioen procent svarade fel på påståendet ”Munskydd bör alltid användas vid vård av 

patient med verifierad MRSA”. På påståendet ”Man bör alltid använda ett nytt engångsförkläde 

vid vård insatts av patient med verifierad MRSA” svarade alla, 100 %, rätt. Men däremot på 

påståendet ”Friska individer riskerar sällan att få infektion orsakad av MRSA” svarade 60 % fel.  

 

Nedan följer tabell 4 med en presentation av kunskapsfrågorna som besvarades med personliga 

åsikter. 
 

Tabell 4. Redogörelse av kunskapsfrågorna angående MRSA och basala hygienrutiner som besvarades med 

deltagarnas personliga åsikter.  

               
Frågor   Inte alls I liten I måttlig I hög I mycket  
      (%) grad (%) grad (%) grad (%) hög grad (%) 
        
1. I vilken grad upplever du       
att det finns risk för att du       
kan smittas av MRSA i ditt       
kommande arbete som       
sjuksköterska?                                   0 30 40 26 4 
        
2. I vilken grad anser du att du       
vet tillräckligt om MRSA för       
att ta hand om patienter i ditt       
kommande yrke som       
sjuksköterska?   2 25 42 30 2 
        
I vilken grad anser du det vara       
betydelsefullt att följa basala       

hygienrutiner vid vård av       
patient med MRSA?  0 0 0 5 95 
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Två procent svarade att de ”inte alls” hade tillräckligt med kunskap om MRSA för att ta hand om 

patienter i sitt kommande yrke som sjuksköterska. 95 % av deltagarna svarade ”i mycket hög 

grad” på frågan; ”I vilken grad anser du det vara betydelsefullt att följa basala hygienrutiner vid 

vård av patient med MRSA”.  

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Huvudresultatet visade en stor variation gällande deltagarnas kunskaper i ämnena. På frågor 

angående basala hygienrutiner hade majoriteten svarat rätt. På de frågor som berörde deltagarnas 

kunskaper om MRSA var antalet rätta svar i undersökningen lägre. Endast 12 % hade svarat rätt 

på frågan om symtom som är vanliga vid MRSA infektion. På frågan om 

sjuksköterskestudenterna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om MRSA för sitt kommande 

yrke som sjuksköterskor svarade 32 % ”i hög grad”. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av studien visade att deltagarna i vissa frågor hade brister angående kunskap när det 

gäller MRSA och hygienrutiner. I tabell 4 fråga 1, ”I vilken grad upplever du att det finns risk för 

att du kan smittas av MRSA i ditt kommande arbete som sjuksköterska” hade ingen svarat ”inte 

alls” vilket författarna anser är bra då MRSA är en smittsam infektion. Däremot visar resultaten 

som beskriver deltagarnas kunskaper om basala hygienrutiner att kunskaperna varierar i 

undersökningsgruppen. Endast 12 % av deltagarna hade svarat rätt på frågan om kliniska tecken 

på MRSA infektion. På frågan om sjuksköterskestudenterna hade tillräckliga kunskaper om 

MRSA för sitt kommande yrke som sjuksköterskor svarade 32 % ”i hög grad”.  

 

På frågan ”I vilken grad upplever du att det finns risk för att du kan smittas av MRSA i ditt 

kommande yrke som sjuksköterska” svarade 4 % av deltagarna ”i mycket hög grad”, 30 % har 

svarat ”i liten grad”, 40 % ”i måttlig grad”, 26 % ”i hög grad”. Även denna fråga visade att 

sjuksköterskestudenterna är osäkra på hur hög risken är för att bli smittad. Alltså ansåg dessa 4 % 

att det finns en väldigt stor risk för att de ska smittas av MRSA i deras framtida yrke som 

sjuksköterska. I en annan studie (29) jämfördes hur stor risk läkare och sjuksköterskor anser att 
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de hade för att bli smittade av MRSA. Resultatet angav att läkarna tyckte att de hade större risk 

för att bli smittade än sjuksköterskorna, detta trots att läkare har mindre kontakt med patienter än 

vad sjuksköterskor har. Författarna till den studien trodde att detta berodde på att de hade olika 

utbildning. På frågan ”I vilken grad det är betydelsefullt att följa basala hygienrutiner vid vård av 

patienter med MRSA”, hade 95 % av deltagarna svarat ”i mycket hög grad”. Men används denna 

kunskap i det dagliga kliniska arbetet i den utsträckning som den borde undrar författarna. Att 

veta om riskerna med att inte följa de basala hygienrutinerna verkar inte vara tillräckligt för att 

motivera till ett gott beteende när det gäller att tillämpa detta. Tidigare studier har visat att det är 

stora brister när det gäller hur de basala hygienrutinerna tillämpas (20, 30). I en studie som har 

genomförts på ett sjukhus i Canada, observerades vilka förebyggande åtgärder som användes för 

att förhindra smittspridning av MRSA. Sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, kökspersonal, 

undersköterskor, besökare har observerats hur de sköter sin handhygien och när de använder 

handskar och rockar. Resultatet visade att de förebyggande åtgärderna användes dåligt. Sämst var 

det bland läkare, kökspersonal och besökare (31).      

 

 I en annan studie föreslår sjukvårdpersonal att det borde införas samtal och undervisning på 

arbetsplatser för att öka förståelsen om vikten att följa basala hygienrutiner och att detta borde 

upprepas regelbundet för att förstärka budskapet (30). Deltagarna i föreliggande studie har ändå 

visat god kunskap när det gäller basala hygienrutiner vilket är bra eftersom det är en mycket 

viktig åtgärd för att förebygga smittspridning. Men på frågan angående om det behövs munskydd 

vid vård av patienter med verifierad MRSA, visade det sig att endast 12 % svarat rätt. Det rätta 

svaret är att munskydd inte behövs. Deltagarnas svar här kan enligt författarna bero på att 

deltagarna har garderat sig för svaret, man tar det säkra före det osäkra. 

  

Sveriges landsting och kommuner har givit ut rekommendationer för att hindra smittspridning av 

MRSA. Varje landsting har lokala riktlinjer och vårdprogram för att förebygga utbrott av 

infektionen inom vården hos både patienter och personal (1). Flera av frågorna visade brister 

angående deltagarnas kunskaper om MRSA som t ex. i tabell 3 fråga 4 där 60 % svarat fel vid 

påståendet; ”Friska individer riskerar sällan att få infektion av MRSA”. På fråga 10 i tabell 3 

svarade 70 % fel på påståendet; ”Tecken på MRSA infektion kan vara; sårsekret, förhöjd temp, 

lågt antal vita blodkroppar samt inflammation”.  

     16



 

Antalet felaktiga svar på frågan gällande symtom på MRSA infektion måste ses som en allvarlig 

kunskapsbrist eftersom det är viktigt att känna igen tecken på MRSA infektion. Sjuksköterskan är 

ofta ansvarig för sårvård och måste veta symtomen på allvarliga infektioner för att kunna 

rapportera förändringar hos patienten till ansvarig läkare. Det var 2 % av deltagarna som ansåg 

att de inte alls hade tillräckligt med kunskap om MRSA. I detta fall är det för mycket, det ska inte 

finnas någon av studenterna som upplever det så när man går sista terminen på 

sjuksköterskeprogrammet anser författarna.  

 

På frågan ”Har du tagit del av information gällande MRSA på något annat sätt än via 

utbildningen, ex via media?” svarade 46 % av deltagarna ja. De hade fått information från bla. 

TV, tidningar, Internet, broschyrer och via arbete inom vården. I en annan studie där man 

undersökte hur sjukvårdspersonal hade fått sin kunskap om MRSA visade det sig att det var flest 

sjuksköterskor bland de anställda som hade angett media som informationskälla. Ingen läkare 

hade tagit del av information om MRSA via tidningar. De flesta av läkarna svarade istället att 

deras utbildning hade gett dom den mesta kunskapen. Både sjuksköterskor och läkare ansåg att 

speciell undervisning om ämnet var viktigast för att få god kunskap (29).  

 

Endast 72 % av deltagarna upplevde att de hade tillräckligt, dvs. måttliga eller höga kunskaper 

om MRSA. En tidigare studie visade att sjukhuspersonal och den allmänna befolkningen hade 

god kunskap om MRSA. Författarna för den studien anser ändå att det behövs mer undervisning 

om MRSA (29). 

 

Enligt Benner (26) passerar en sjuksköterskestuderande fem olika stadier i sin utveckling och 

förvärvande av en ny färdighet, nämligen novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert.  Benner beskriver novisen som en nybörjare som saknar erfarenhet av de situationer de 

möter och att novisen därför styrs av regler som vägleder deras handlande. Enligt Benner räknas 

sjuksköterskestudenter som noviser som har fått sin kunskap via principer och teori i ett 

klassrum. Men för att skaffa sig omdöme och färdigheter behövs erfarenhet som endast kan 

uppnås i verkliga situationer.  
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Experten har enligt Benner en stor erfarenhetsbakgrund som gör att expertsjuksköterskan kan 

sätta ihop reglernas betydelse till en helhet och använda dom tillsammans med en situation och 

handla därefter. Skillnaden mellan en novis och en expert är alltså att novisen agerar efter 

riktlinjer och regler medan experten är medveten om dessa men anpassar sitt handlande efter 

situationen. Det är nödvändigt för novisen med regler som vägleder deras handlande eftersom 

novisen inte har erfarenhet av situationen. Men reglerna säger inte vilka av uppgifterna som är 

relevanta i en situation. Novisen handlar på så sätt mindre till den omgivande situationen. 

Experten har i stället en förmåga att handla snabbt och vet vad som är det mest centrala i en 

situation och ödslar inte tid på att fundera över det oväsentliga.  

 

Enligt Benner utvecklas novisen till expert genom erfarenhet som sjuksköterskan skaffar sig 

genom att arbeta inom ett verksamhetsområde under en längre tid. Men erfarenhet leder inte 

automatiskt till inlärning och ett ökat kunnande. Utan det är när teoretisk kunskap och erfarenhet 

kombineras med reflektiv förmåga och möjlighet att integrera innebörden av denna kombination 

med den egna personligheten, som expertkunnande kan uppstå och novisen utvecklas till expert 

(26). 

 

I den studie som författarna genomförde var deltagarna sjuksköterskestudenter. Enligt Benner 

tillhör de gruppen novisa och därav finns det också en förklaring till studiens resultat. Novisen 

har inte så mycket erfarenhet i situationer som är i det här fallet kopplat till MRSA. Vilket gör att 

det i många frågor inte vet vad som är rätt svar. Om studien skulle genomföras igen på samma 

individer efter att de arbetat några år som sjuksköterska skulle resultatet kanske ha blivit bättre på 

många av frågorna. En annan tanke är att det behövs mer undervisning om MRSA under 

sjuksköterskeutbildningen. Att sjuksköterskestudenterna får lite repetition om MRSA innan de 

går ut sista terminen, eftersom kunskap skapar trygghet för både dem själva och för de patienter 

de kommer att möta inom vården, anser författarna.  

 

I en tidigare studie där deltagarna bestod av 273 sjuksköterskor, barnmorskor, studenter och 

assistenter. Frågorna handlade om bland annat kunskap, attityder och praktiska 

försiktighetsåtgärder. Den fråga som de flesta hade svarat rätt på var om man skulle tvätta 

händerna efter kontakt med sekret, blod och kroppsvätskor (32). Här kan man dra en parallell 
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med fråga 11 i föreliggande undersökning som också handlade om handhygien, där deltagarna 

har svarat 95 % rätt. Resultatet för övrigt i studien (32) visade att de hade bristande kunskaper 

och att det behövdes mer utbildning. Vidare menade författarna av artikeln att det inte nog kunde 

betonas hur viktigt det är med utbildning för personal som arbetar inom vården och speciellt i de 

länder som det brister i information angående infektioner (32). 

 

Författarna anser att informationen om vikten av en god handhygien för att förhindra 

smittspridning bör nästan all vård personal ha kännedom om i dag. De vet hur det bör praktiseras 

men på grund av tidsbrist, ouppmärksamhet, såriga händer mm brister det fortfarande i praktiken 

för många (23). Arbetsledarna har en viktig uppgift angående detta, så att personalen med jämna 

mellan rum får möjlighet till ny information men även att bli påminda om det som de i egentligen 

redan har kunskap om t ex handhygienens viktiga betydelse. Att sprida och påminna vårdpersonal 

om hygien via affischer på arbetsplatsen kan också vara en god ide tror författarna (24).       

 

4.3 Metoddiskussion  

Enkäten som användes i denna studie var en översättning av originalinstrumentet och resultatet 

från denna studie kan därför inte jämföras med studier som använder originalenkäten. Eftersom 

enkäten är omgjord från originalet, kan det finnas en risk att den inte mäter det den är avsedd att 

mäta (validitet). Enkäten är ursprungligen utvecklad vid The University of Northampton, 

England. Den används i pågående forskning som delvis inkluderar reliabilitet och 

validitetstestning. Hittills har ”face validity” utförts som visar hög relevans och därtill god 

förståelse (interpretability). I den svensköversatta versionen är det fråga 1-13 som kommer från 

det ursprungliga formuläret, övriga frågor har anpassats till studenter. Enkäten förklarar inte vad 

som menas med verifierad MRSA (odling som visar positiv MRSA), vilket kan vara en svaghet. 

Förstod deltagarna vad verifierad MRSA är? Studien har kunnat genomföras på ett annat sätt 

genom att t ex skickat ut enkäterna per post där de tillfrågade känt sig mer fri att tacka nej till 

deltagandet. Författarna fick möjligheten att gå in under sista lektionens slut vilket de ansåg var 

det bästa i det här fallet. De rätta svaren till kunskaps frågorna fick författarna från Lindberg och 

svaren har noga kontrollerats. Data hade kunnat samlats in genom personliga intervjuer men 

genom att välja enkäter kan en större grupps åsikter och kunskaper mätas. Författarna tror att det 

hade blivit ett annat resultat med en intervjustudie eftersom deltagarna hade fått svara med egna 

     19



ord utan svarsalternativ och författarna hade kunnat ställa följdfrågor. Det kan hända att 

deltagarna hade svarat mer noggrant i en intervjustudie än i en enkätstudie.  

 

En studie som gjorts i Iran handlade om vilka kunskaper och attityder studenter, sjuksköterskor 

och barnmorskor har om infektioner. Resultatet i studien visade att de hade bristande kunskaper 

om infektioner och att det behövdes mer utbildning om detta (32).      

 

4.4 Allmän diskussion 

Undersökningen visade att sjuksköterskestudenterna hade en hel del kunskap om basala 

hygienrutiner, men mindre kunskap om MRSA. Författarna anser att det är viktigt med vidare 

forskning om vilka kunskaper sjuksköterskestudenter har om MRSA och hygienrutiner pga. de 

spridda svaren i studien. Två procent av deltagarna ansåg att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om MRSA. Författarna anser att ingen ska känna att de har för lite kunskap om MRSA i 

sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig trygg i 

bemötande med MRSA patienter och veta hur det smittar och hur smittspridning förhindras anser 

författarna.  

 

När denna studie genomfördes fanns det inget ytterligare utbildningstillfälle om MRSA och 

hygienrutiner för sjuksköterskestudenterna. Det kan behövas att det ses över vilka kunskaper 

blivande sjuksköterskor har när det gäller smittsamma infektioner som MRSA. Då bristande 

kunskaper kan få allvarliga konsekvenser som följd inom sjukvården. Det kan orsaka stort 

lidande för både patienter och personal helt i onödan. Det behövs inte bara mer kunskap under 

studietiden, utan det är viktigt att det finns en kontinuitet av utbildning på arbetsplatser där 

vårdpersonal arbetar. Detta bekräftas av tidigare studie som visade att sjuksköterskor och läkare 

behövde mer utbildning angående vård och behandling av patienter som är bärare eller 

infekterade av MRSA (33).   
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5. Slutsats 

Föreliggande studie kan ligga till grund för fortbildning inom kunskaper om MRSA och basala 

hygienrutiner eftersom resultatet visade att det finns brister inom detta ämne. Ytterligare 

forskning behövs dock eftersom det finns mycket lite beskrivet om vilka kunskaper 

sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor har om MRSA och hygienrutiner. 
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