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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad vårdpersonalen inom kommunens särskilda boenden 

hade för kunskaper om och attityder till MRSA och dess hygienrutiner. Studien hade en 

beskrivande och jämförande design. Genom ett bekvämlighetsurval valdes två kommunala 

boenden ut, ett i Gästrikland och ett i Hälsingland. Enkäter lämnades ut till vårdpersonalen 

(n= 109), varav 88 besvarades. Enkäten innehöll 13 påståenden och 13 attitydfrågor angående 

personalens kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner. Resultatet visade att personal som 

hade vårdat patient med MRSA hade signifikant bättre kunskaper om MRSA och dess 

hygienrutiner än de som inte har vårdat patient med MRSA, men trots signifikanta skillnader 

fanns stora kunskapsbrister. Inget signifikant samband fanns mellan vårdpersonal med olika 

lång arbetslivserfarenhet och kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner. Vårdpersonalen 

ansåg att de i liten grad hade tillräckliga kunskaper och att det var viktigt att följa 

hygienrutiner. De flesta kände till att det fanns riktlinjer på arbetsplatsen. Sammantaget visade 

resultatet att det fanns en potentiell risk för att personalen sprider bakterien vidare.  

 

Nyckelord: MRSA, hygienrutiner, kunskaper, attityder, vårderfarenhet. 

  



   
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the knowledge of and attitudes towards MRSA and 

its hygiene routines among the care staff in municipal nursing homes. The study had a 

describing and comparing design. Two municipal nursing homes were selected through a 

convenience sampling, one in Gästrikland and one in Hälsingland. A survey was handed out 

to the care staff (n= 109) whence 88 were submitted. The survey contained 13 statements and 

13 questions regarding the staffs’ knowledge of and attitudes towards MRSA and its hygiene 

routines. The result showed that the staff that had cared for MRSA patient had significantly 

better knowledge regarding MRSA and its hygiene routines than those who had not cared for 

patient with MRSA. Despite significant differences, a major lack of knowledge was found. 

No significant relation was found between care staff with different amount of work 

experience and knowledge regarding MRSA and its hygiene routines. The care staff stated 

that their knowledge was insufficient, and emphasized the importance of following the 

hygiene routines. The majority of the staff was aware of the fact that guidelines were 

available at the workplace. In summary the result showed that there was a potential risk that 

the staff is transmitting the bacteria. 

 

Keywords: MRSA, hygiene routines, knowledge, attitudes, experience of care. 

  



   
 

Förord 

Författarna vill framföra ett stort tack till den vårdpersonal som gjorde studien möjlig genom 

sitt deltagande. Även ett stort tack till Gunilla Mårtensson som genom sin handledning hela 

tiden för oss framåt.  
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1. Introduktion 

1.1 Meticillin resistent Staphylococcus aureus 

Meticillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som har blivit ett växande 

problem inom sjukvården i stora delar av världen, vilket leder till ökat vårdlidande för 

patienter och stora kostnader för samhället. Dock är svensk sjukvård inte så hårt drabbad men 

det har skett en stadig ökning av bakterien i landet på senare år.  

 

Bakterien Staphylococcus aureus har utvecklat en förmåga att bilda ett enzym som bryter ner 

delar av penicillinmolekylen vilket leder till att penicillinet blir overksamt. Denna grupp går 

under benämningen Meticillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) (Ericson & Ericson, 

2002). Bakterien är inte farligare än andra stafylokocker men är mer svårbehandlad då 

möjligheterna till behandling är begränsad på grund av bakteriens resistens mot penicillin och 

mot många antibiotika. MRSA sprids lättare på sjukhus när de basala hygienrutinerna inte 

efterföljs, smittspridningen gynnas också av att det på sjukhus är många patienter som 

behandlas med antibiotika. När antibiotikan har dödat de bakterier som den är verksam mot 

finns det utrymme för den resistenta bakterien att få fäste, speciellt då immunförsvaret är 

nedsatt och om individen har sår, eksem eller kateter (Nilsson, 2007). En fullt frisk människa 

löper liten risk att smittas av MRSA (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005). Individen kan 

dock vara bärare av MRSA utan att ha symtom, bakterierna kan ligga latenta i hudens 

talgkörtlar under flera år och om man sedan drabbas av sår eller eksem kan bärarskapet 

övergå till en infektion (Smittskyddsinstitutet, 2006).  

 

Behandlingsmöjligheterna för bärare är få, på grund av bakteriens antibiotikaresistens, men 

om MRSA finns på frisk intakt hud kan försök göras att behandla med till exempel 

antibiotikasalva i näsan samt helkroppstvätt med klorhexidin. Om man har en symtomgivande 

infektion orsakad av MRSA kan man behandla med antibiotika med hänsyn tagen till 

resistentbestämningen (Åhrén & Larsson, 2008). När personal har blivit koloniserad (bärare) 

med MRSA, alltså har testats positivt för MRSA, får personen i vissa fall inte utföra 

vårdtagarnära arbete. Detta gäller vid symtomgivande infektioner samt om personen har 

hudlesioner, akut övre luftvägsinfektion, rinit orsakad av allergi eller om man har en 

pågående antibiotikabehandling (Socialstyrelsen, 2007). 
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MRSA kan ge konsekvenser för samhället i form av längre vårdtider som ger ökade 

kostnader, att behandla MRSA är även dyrare än att behandla en vanlig stafylokockinfektion 

(Socialstyrelsen, 2006). I dagens Sverige är det vanligt med överbeläggningar på landets 

sjukhus (Socialstyrelsen, 2003), detta kan gynna smittspridning eftersom det finns ett 

samband mellan antalet inneliggande patienter och förekomst av MRSA (Borg, 2003). Vid 

överbeläggningar kan personalen uppleva en ökad arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2003). 

Arbetsbelastningen är en faktor av betydelse för smittspridningen, då arbetsbelastningen för 

vårdpersonalen är hög har smittspridningen visats sig öka (Vicca, 1999; Blatnik & Lešničar, 

2006). Vilket kan tolkas som att följsamheten till hygienrutinerna minskar när 

arbetsbelastningen är hög (Grundmann, Hori, Winter, Tami & Austin, 2002).  

1.2 Förekomst 

MRSA är ett stort problem på sjukhus i stora delar av världen, spridning i samhället har på 

senare år också blivit ett problem. Sverige har dock än så länge varit befriad från stora utbrott 

av MRSA men förekomsten av bakterien ökar. År 2004 rapporterades >700 fall av MRSA i 

Sverige, detta kan jämföras med <100 fall per år i slutet av 1990-talet (Socialstyrelsen, 2006). 

Antalet fall av MRSA i Sverige har fortsatt att ökat sedan år 2004, 2007 rapporterades > 1100 

fall (Smittskyddsinstitutet, 2008). I andra delar av Europa är frekvensen av MRSA högre än i 

Sverige. Länder som Italien, Grekland, Storbritannien och Irland har stora problem med 

MRSA-utbrott och då främst inom sjukvården. Även om Sverige har haft en stor ökning av 

MRSA de senaste åren (Socialstyrelsen, 2006) har vi tillsammans med de övriga nordiska 

länderna och Nederländerna, lägst andel av MRSA fall i Europa (Tiemersma m.fl., 2004).  

Dock har problematiken ökat kring MRSA då resistens mot flera antibiotika har utvecklas 

samt att nya stammar har bildats (Appelbaum, 2006). MRSA är en anmälningspliktig sjukdom 

som kontrolleras av Smittskyddslagen (Socialstyrelsen, 2006). 

1.3 Smittspridning 

Inom sjukvården smittar MRSA främst igenom indirekt kontaktsmitta, det vill säga bakterien 

sprids från patient till patient via vårdpersonalens kläder eller händer. MRSA kan även smitta 

från undersökningsinstrument, dörrhandtag eller tangentbord (Socialstyrelsen, 2006). För att 

förhindra spridning av bakterien är det viktigt att efterfölja basala hygienrutiner. Det innebär 

att vårdaren skall använda handskar, plastförkläde eller skyddsrock samt upprätthålla en god 

handhygien med hjälp av desinfektionsmedel och handtvätt (Handbok för hälso- och sjukvård, 

2005).  
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När vårdpersonal inte använder handskar vid patientkontakt kommer patientens bakterieflora 

överföras till vårdarens händer (Pittet, Dharan, Touveneau, Sauvan & Perneger, 1999). När 

patientkontakt sker med MRSA-smittade individer ökar således risken för smittspridning, 

eftersom MRSA-bakterier överförs via vårdpersonalens händer (McBryde, Bradley, Whitby 

& McElwain, 2004). Vårdpersonal har visat sig inte bara sprida smitta mellan patienter utan 

också till patienter när de själva varit MRSA-bärare. Detta visar Zohar Cretnik m.fl. (2005) i 

sin studie där MRSA förekomsten var högre på ett äldreboende när flera av vårdpersonalen 

var MRSA bärare än när ingen ur personalstyrkan var smittad. Om man efterföljer de basala 

hygienrutinerna vid vård av MRSA patienter minskar risken för att sprida bakterier vidare. Att 

informera personalen om hygienrutiner kan öka följsamheten till rutinerna markant och risken 

för smittspridning minskar (Pittet m.fl., 2000; Johnson m.fl., 2005). Kotilainen m.fl. (2001) 

visar i sin studie att information till personalen om hygienrutiner med betoning på 

handdesinfektion kan leda till att följsamheten till hygienrutinerna ökar vilket leder till att 

MRSA-förekomsten minskar. Girou m.fl. (2006) har funnit ett likande resultat, att när 

följsamheten till handhygien är hög är förekomsten av MRSA lägre. 

 

Om man identifierar MRSA på patientens händer finns det risk att den närliggande 

omgivningen kring patienten också är koloniserad med MRSA, som då kan förekomma på 

sängkläderna eller på sängbord (Oie, Suenaga, Sawa & Kamiya, 2007). Andra områden där 

MRSA kan påvisas är golvet omkring sängen, sänggrindar och dörrhandtag till den smittade 

patientens rum (Boyce, Potter-Bynoe, Chenevert & King, 1997). Detta medför att det är 

viktigt att följa de lokala riktlinjerna som råder vid MRSA-smitta, byta och tvätta 

sängkläderna ofta samt att städa den närliggande omgivningen kring patienten med 

ytdesinfektionsmedel (Hygienföreskrifter inom kommunal hälso- och sjukvård i 

Gävleborgslän, 2000). Som personal är det viktigt att byta sina arbetskläder dagligen 

(Handbok för hälso- och sjukvård, 2005). Callaghan (1998) har visat att vårdpersonalens 

uniformer är en potentiell smittspridningskälla då patienternas bakterier återfanns på 

personalens arbetskläder. Detta visas även i en annan studie där 65 % av 

omvårdnadspersonalens uniformer var kontaminerade med MRSA-smitta efter utförda 

omvårdnadsåtgärder hos patienten (Boyce m.fl., 1997).  

 

Enligt de basala hygienrutinerna ska man alltid byta handskar efter varje patientkontakt men 

även mellan olika vårdmoment hos samma patient (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005). 

Detta är viktigt eftersom det har visat sig att 58 % av den vårdande personalens handskar var 
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kontaminerade med MRSA efter direkt vårdarbete med MRSA-infekterad patient (Boyce 

m.fl., 1997). Därför är det extra viktigt att byta handskar mellan olika patienter för att 

förhindra smittspridning (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005).  

1.4 Kunskaper om och följsamhet till hygienrutiner 

Vårdpersonal behöver ha kunskaper om de basala hygienrutinerna för att vårda MRSA-

patienter på ett säkert sätt och för att minska risken för smittspridning. Även följsamheten till 

hygienrutinerna behöver vara god. Tyvärr försvåras följsamheten av överbeläggningar på 

sjukhus, underbemanning och ibland finns till exempel inte skyddskläder att tillgå på 

äldreboenden (Ericson & Ericson, 2002). Hygienföreskrifter för hur MRSA patienter skall 

vårdas ska finnas på alla vårdinrättningar. Trots att hygienföreskrifter finns visar Afif, Huor, 

Brassard och Loo (2002) att vårdpersonal inte efterföljer dessa. Det har visat sig att 

följsamheten till hygienrutiner skiljer sig åt mellan vårdpersonal med olika erfarenhet. 

Sjuksköterskor med längre (>10 år) erfarenhet av sjuksköterskeyrket har visat en högre 

följsamhet till hygienrutiner, liksom sjuksköterskor med högre åldrar (>41) har visat en högre 

följsamhet till de rådande hygienrutinerna (Regina m.fl., 2002). Kunskaper om basala 

hygienrutiner ska alla vårdare besitta oavsett om man arbetar på sjukhus, vårdcentraler eller 

kommunalt äldreboende. Människor med kognitivt nedsatt status har ett nedsatt 

allmäntillstånd och har därmed lättare att bli smittade av MRSA. Denna grupp människor 

löper således större risk att avlida av konsekvenserna MRSA orsakar än övriga grupper i 

samhället (Suetens m.fl., 2006). En studie visar att drygt en tredjedel av personalen inte hade 

kunskaper om att MRSA orsakar fler dödsfall än den antibiotika känsliga Staphylococcus 

aureus (Easton m.fl., 2007) Att inte efterfölja de basala hygienrutinerna vid vård av äldre 

individer på boenden där MRSA-kolonisation förekommer kan få förödande konsekvenser om 

smittspridning sker, eftersom individer som är bärare av MRSA har en högre risk för att 

avlida än de som inte är bärare (Delaney, Schneide-Lindner, Brassard & Suissa, 2008).  

1.5 Problemformulering 

Ännu är inte förekomsten av MRSA-smittade patienter så stor inom svensk äldreomsorg men 

då MRSA är ett växande problem inom svensk hälso- och sjukvård behöver vårdpersonalens 

kunskaper om och attityder till MRSA undersökas, för att säkerställa att patienter får en säker 

vård och för att förhindra smittspridning. Mot denna bakgrund finns anledning att undersöka 

kunskaper om och attityder till MRSA hos personal inom äldreomsorg. 
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1.6 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad vårdpersonalen inom kommunens särskilda boenden 

har för kunskaper om och attityder till MRSA och dess hygienrutiner. 

1.7 Frågeställningar 

1. Finns det någon skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan 

vårdpersonal som i sitt arbete vårdat patienter med MRSA och vårdpersonal som inte har 

vårdat patienter med MRSA?  

2. Finns det någon skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan 

vårdpersonal med längre eller kortare vårderfarenhet? 

3. Vilka attityder har vårdpersonal som arbetar inom kommunens särskilda boenden till 

MRSA och dess hygienrutiner? 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien hade en beskrivande och jämförande design.  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval har genomförts där två kommunala boenden valdes ut, ett i 

Hälsingland och ett i Gästrikland. Kriteriet för de två boendena var att de skulle ha minst 50 

anställda per boende med yrkesbefattningen sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. Kravet på antalet anställda per boende kom sig av att författarna ville ha en 

möjlighet till att dela ut minst 50 enkäter per boende. Urvalsgruppen i Hälsingland bestod av 

50 anställda, av dessa besvarade 36 enkäten. Urvalsgruppen i Gästrikland bestod av 59 

anställda, av dessa besvarade 52 enkäten. Totalt delades 109 enkäter ut, av dessa besvarades 

88, detta ger en svarsfrekvens på 80,7%. Då enkäten besvarades anonymt kan ingen 

bortfallsanalys genomföras. 

 

Majoriteten av undersökningsgruppen var kvinnor. Undersökningsgruppens medelålder var 

46 år (range 21 - 67).  Deras yrkeserfarenhet var i medeltal 18,44 år (range 1 - 43). Lite över 

hälften av deltagarna hade tidigare vårdat personer med MRSA (se Tabell 1). 

  



   
 

6 

Tabell 1. Karaktäristika hos undersökningsgruppen.  

Kön n %  

Kvinnor 85 97 

Män 2 2 

Internt bortfall 1 1 

Summa 88 100 

Ålder n % 

20- 30 9 10 

31- 40 17 19 

41- 50 26 30 

51- 60 26 30 

>61 9 10 

Internt bortfall 1 1 

Summa 88 100 

Arbetade år inom vården n % 

≤ 10 28 32 

> 10 58 66 

Internt bortfall 2 2 

Summa 88 100 

MRSA erfarenhet n % 

Ja 47 53 

Nej 34 39 

Internt bortfall 7 8 

Summa 88 100 

n= antal 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med en enkät som är utvecklad av Jane Warne vid The 

University of Northampton. En pilotstudie har gjorts för att testa instrumentets läsbarhet och 

validitet (Warne, 2000).  Enkäten översattes och anpassades till svenskt språk och svensk 

vårdstandard av Maria Lindberg leg. sjuksköterska, doktorand, Landstinget Gävleborg. 

Enkäten används i skrivande stund i pågående forskning. Enkäten består av 13 påståenden och 

13 frågor angående MRSA och dess hygienrutiner. De inledande 13 påståendena är 

kunskapsrelaterade med svarsalternativen utformade efter nominalskala. Svarsalternativen 

som ges är sant, falskt och vet ej. De resterande 13 frågorna handlar om respondentens 

attityder till MRSA och dess hygienrutiner. Dessa frågor är antingen utformade efter 

nominalskala eller ordinalskala. Till några av frågorna finns en öppen fråga som besvaras 

beroende på vilket svarsalternativ respondenten har valt (se Bilaga 1).  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen genomfördes under februari 2008 efter givet tillstånd av berörda 

verksamhetschefer. Ett följebrev bifogades enkäterna. I brevet gavs information om syftet 

med studien, att medverkan var frivillig samt att enkäterna skulle behandlas anonymt. I brevet 

klargjordes att den enskilde individen ej skulle bedömas individuellt utan att deltagarna skulle 

bedömas som grupp. 

 

På boendet i Hälsingland delades 50 enkäter med följebrev ut. Författaren (S.Ö.) delade ut 

samtliga enkäter till avdelningarna på boendet vid ett och samma tillfälle och stannade kvar 

för att svara på eventuella frågor rörande enkäten. De enkäter som besvarades vid tidpunkten 

samlades in. Den del av undersökningsgruppen som författaren inte träffade fick sina enkäter 

av den ledningsansvariga sjuksköterskan. Enkäterna lämnades i ett slutet kuvert på en avsedd 

plats där de sedan hämtades av författaren. På boendet i Gästrikland delades 59 enkäter med 

följebrev ut av den andre författaren (J.S.). För att komma upp i det önskade antalet enkäter 

behövde boendet besökas vid flera tillfällen. Enkäterna lämnades ut personligen till 

personalen under två dagar, både under förmiddag och eftermiddag. Detta eftersom författaren 

skulle ha möjlighet till att träffa så många anställda som möjligt för att lämna ut de önskade 

antalet enkäter samt att kunna svara på eventuella frågor. Enkäterna samlades också in vid de 

tillfällen som boendet besöktes.  

2.5 Dataanalys 

Den insamlade datan har bearbetats med statistikprogrammet SPSS version 15. Analysen av 

data har gjorts med beskrivande och jämförande statistik. De statistiska analyserna 

genomfördes med Chi (x2) test då svarsalternativen på kunskapspåståendena var på 

nominalskalenivå. Antalet korrekta svar på kunskapspåståendena summerades och oberoende 

t-tester genomfördes för att finna eventuella skillnader mellan grupperna (Polit & Beck, 

2004). En signifikansnivå på p < 0,05 sattes på alla tester. Svaren på de öppna frågorna har 

analyserats med manifest innehållsanalys (Baxter, 1991) och antal respondenters svar i 

respektive kategori presenteras i frekvens och procent (Sandelowski, 2001). 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna svarade anonymt på enkäten. I följebrevet beskrevs syftet med studien samt att det 

var frivilligt att delta. I följebrevet klargjorde också författarna att den enskilde individen ej 

skulle bedömas individuellt utan deltagarna skulle bedömas som grupp. Detta var extra viktigt 

att belysa då de 13 påståendena i enkäten är kunskapsrelaterade.  
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3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån syfte och frågeställningar i löpande text och tabeller 

för att ge en övergripande bild av resultatet. 

3.1 Skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan vårdpersonal som i 

sitt arbete har vårdat patienter med MRSA och vårdpersonal som inte har vårdat 

patienter med MRSA 

I Tabell 2 redovisas skillnader i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan 

vårdpersonal som vårdat patienter med MRSA och vårdpersonal som inte har vårdat patienter 

med MRSA. Det fanns signifikanta skillnader i sex av 13 påståenden. I fyra av dessa hade de 

med erfarenhet av att vårda patienter med MRSA bättre kunskaper. Trots signifikanta 

skillnader hade majoriteten av gruppen med erfarenhet svarat fel på huruvida MRSA är mera 

smittsamt än andra stafylokocker, om bärarskap går att behandla samt om munskydd skall 

användas vid vård av MRSA patient.  

 

Både gruppen med erfarenhet av att vårda patienter med MRSA och gruppen utan erfarenhet 

visade goda kunskaper i påståendena som handlade om hudskador utgör en möjlig 

ingångskälla för MRSA och vart MRSA vanligen förekommer. De signifikanta skillnaderna 

visar att de utan erfarenhet är osäkrare på frågorna och har uppgett vet inte som 

svarsalternativ i större utsträckning än de med erfarenhet. Vidare visar resultatet att gruppen 

utan erfarenhet av att vårda patient med MRSA hade signifikant bättre kunskaper rörande 

huruvida MRSA går att behandla än gruppen med erfarenhet (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Skillnader i vårdpersonalens kunskaper rörande MRSA och dess hygienrutiner. 

Påstående 
MRSA 

erfarenhet 
Sant  
(n) 

Falskt  
(n) 

Vet inte 
(n)  

χ² 
p- 

värde 
1. MRSA är en mikroorganism 
som i huvudsak sprids via 
luftburna partiklar. 

Ja 10  29*  6  
4,454 

  
0,108 

  Nej 14  14* 6   

2. MRSA är mer smittsam än andra 
typer av Stafylokocker. 

Ja 24  16*  5 
7,15 

  
0,028 

  Nej 21 4* 9  
3. För att klassas som bärare av 
MRSA måste individen ha en 
infektion. 

Ja 21 20* 6  
0,573 

  
0,751 

  Nej 14 12* 6  

4. Bärarskap av MRSA kan inte 
behandlas. 

Ja 36 5*  6  
7,902 

  
0,019 

  Nej 17 12*  5 

5. Friska individer har liten risk att 
få infektion orsakad av MRSA. 

Ja 35* 5  7  
8,388 

  
0,015 

  Nej 14* 8  11 

6. En hudskada utgör en möjlig 
ingångskälla för MRSA. 

Ja 46* 0 1 
6,018 

  
0,014 

  Nej 28* 0 6 
7. MRSA infektion ger samma 
symtom som andra Stafylokock 
infektioner. 

Ja 26* 2  16 
2,607 

  
0,272 

  Nej 18* 5 10 

8. MRSA förekommer vanligen i 
kirurgiska sår, luftvägsområden 
eller huden. 

Ja 40* 2 3 
7,327 

  
0,026 

  Nej 24* 0 9 
9. Tecken på infektion med MRSA 
i sår kan vara inflammation, 
sårsekretion, förhöjd temp och lågt 
antal vita blodkroppar. 

Ja 40 2* 3 

3,765 
  

0,152 
  

Nej 
27 0* 6 

10. Att använda plasthandskar ger 
ett fullständigt skydd mot 
smittspridning av MRSA. 

Ja 13 31* 2 
2,336 

  
0,311 

  Nej 6 22*  4 

11. Noggrant utförd handhygien är 
en effektiv metod för att förbygga 
smittspridning av MRSA. 

Ja 45* 2 0 
2,832 

  
0,243 

  Nej 32* 0 1 
12. Man bör alltid använda 
munskydd vid omvårdnadsinsats 
till patient med bekräftad MRSA. 

Ja 22 21* 4  
14,554 

  
0,001 

  Nej 28 2*  3  
13. Ett nytt engångsförkläde bör 
alltid användas vid 
omvårdnadsinsats till patient med 
bekräftad MRSA. 

Ja 42* 3 2  

3,745 
  

0,154 
  

Nej 
33* 0 0 

 

* = Korrekt svar, χ²= chi2 värde, p- värde= sannolikhet, n= antal 
 

3.2 Skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan vårdpersonal med 

längre eller kortare vårderfarenhet 

I Tabell 3 redovisas en jämförelse i kunskaper om MRSA mellan vårdpersonal med ≤10 års 

erfarenhet och de med >10 års erfarenhet. Resultatet visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader.  
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Tabell 3. Skillnader i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan de med kortare 
och längre arbetslivserfarenhet inom vården. 

Påstående 
Arbetade år 

inom 
vården 

Sant 
(n) 

Falskt 
(n) 

 
Vet inte 

(n) 
χ² 

p- 
värde 

1. MRSA är en mikroorganism som 
i huvudsak sprids via luftburna 
partiklar. 

≤10 9 11* 8 
8,227 

 
0,084 

 >10 18 34* 4 

2. MRSA är mer smittsam än andra 
typer av Stafylokocker. 

≤10 12 8* 7 
3,438 

 
0,487 

 >10 33 14* 9 

3. För att klassa som bärare av 
MRSA måste individen ha en 
infektion. 

≤10 10 10* 7 
2,238 

 
0,692 

 >10 25 24* 8 

4. Bärarskap av MRSA kan inte 
behandlas. 

≤10 14 8* 6 
4,691 

 
0,32 

 >10 40 10* 8 

5. Friska individer har liten risk att 
få infektion orsakad av MRSA. 

≤10 12* 6 10 
6,446 

 
0,168 

 >10 38* 9 10 

6. En hudskada utgör en möjlig 
ingångskälla för MRSA. 

≤10 23* 1 4 
1,29 

 
0,863 

 >10 52* 1 5 

7. MRSA infektion ger samma 
symtom som andra Stafylokock 
infektioner. 

≤10 12* 2 13 
2,625 

 
0,622 

 >10 32* 6 17 

8. MRSA förekommer vanligen i 
kirurgiska sår, luftvägsområden 
eller huden. 

≤10 21* 1 5 
0,724 

 
0,948 

 >10 44* 3 9 

9. Tecken på infektion med MRSA i 
sår kan vara inflammation, 
sårsekretion, förhöjd temp och lågt 
antal vita blodkroppar. 

≤10 21 0* 5 

4,056 
 

0,398 
 >10 48 2* 6 

10. Att använda plasthandskar ger 
ett fullständigt skydd mot 
smittspridning av MRSA. 

≤10 6 18* 2 
0,856 

 
0,931 

 >10 15 37* 5 

11. Noggrant utförd handhygien är 
en effektiv metod för att förbygga 
smittspridning av MRSA. 

≤10 26* 0 1 
3,225 

 
0,521 

 >10 56* 2 0 

12. Man bör alltid använda 
munskydd vid omvårdnadsinsats till 
patient med bekräftad MRSA. 

≤10 16 8* 3 
0,77 

 
0,942 

 >10 37 16* 5 

13. Ett nytt engångsförkläde bör 
alltid användas vid 
omvårdnadsinsats till patient med 
bekräftad MRSA. 

≤10 25* 1 1 

0,555 
 

0,968 
 >10 52* 2 4 

* = Korrekt svar, χ²= chi2 värde, p- värde= sannolikhet, n= antal. 
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3.3 Skillnader mellan subgruppers sammanfattade kunskaper om MRSA och dess 

hygienrutiner  

De som hade vårdat patienter med MRSA hade fler antal korrekta svar (m= 7,15) än de utan 

erfarenhet (m= 6,26), en skillnad som var signifikant, p<0,047. Ingen signifikant skillnad 

påvisades i antalet korrekta svar mellan de som hade kortare (≤10 år) och längre (>10 år) 

arbetslivserfarenhet. Medelvärdena (m) för dessa grupper var 6,21 för dem med erfarenhet på 

10 år eller mindre respektive 6,79 för dem med erfarenhet över 10 år, dock påvisades ingen 

signifikant skillnad (p<0,236) (se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Skillnader i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan personal med 
eller utan erfarenhet av att vårda dessa patienter och de med olika lång vårderfarenhet. 

MRSA erfarenhet n m (sd) df t P 

Ja 47 7,15 (1,757) 
79 2,02 0,047 

Nej 34 6,26 (2,179) 

Arbetslivserfarenhet      
≤10 28 6,21 (2,440) 

84 - 1,195 0,236 
>10 58 6,79 (1,926) 

n= antal, m= medelvärde, sd= standardavvikelse, df= frihetsgrad, t= t- värde, p= sannolikhet. 
 

 

3.4 Undersökningsgruppens attityder rörande MRSA och dess hygienrutiner 

I Tabell fem presenteras svaren på attitydfrågorna (14-24) med svarsalternativ utformade 

enligt ordinalskala och nominalskala. 

 

Majoriteten av undersökningsgruppen (65 %) upplevde att det i liten grad finns risk att smittas 

av MRSA. Knappt hälften av undersökningsgruppen (46 %) ansåg att de i liten grad hade 

tillräckliga kunskaper för att vårda patient med MRSA. De flesta (88 %) ansåg att det i 

mycket hög grad var betydelsefullt att följa de basala hygienrutinerna (se Tabell 5). Vidare 

visade resultatet att det fanns olika åsikter bland vårdpersonalen om hur MRSA ska hanteras. 

Majoriteten (71 %) kände till att det fanns riktlinjer för MRSA på arbetsplatsen. Få hade blivit 

screenade för MRSA, men nästan hälften ansåg att detta skulle ske (43 %). Vårdpersonalens 

motiveringar till att screening bör ske har delats in i två kategorier: Förhindra smittspridning 

och fastställa säkerhet för personal och vårdtagare. Förhindra smittspridning ansåg 17 utav 

respondenterna.   

”då personalen allt oftare utsätts för risken att få MRSA. Ökning av dessa patienter har vi bara sett 

början av”. 
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Medan sju av respondenterna svarade att screening bör ske för att fastställa säkerhet för 

personal och vårdtagare.  

”om man utsatts för risk eller oroas bör man få bli screenad” 

 

En stor del (83 %) av undersökningsgruppen använde sig av särskilda försiktighetsåtgärder 

vid vård av MRSA patient. Åtgärderna delades in i kategorierna, basala hygienrutiner, 

tvättrutiner och städrutiner. Basala hygienrutiner använde 40 av respondenterna sig av som 

en försiktighetsåtgärd.    

”hygienåtgärder: handsprit, skyddsrock, handskar. Sprita av händerna före och efter du har hjälpt 

patienten”. 

Den andre kategorin var tvättrutiner, 18 gav exempel på denna försiktighetsåtgärd.  

”Tvätta minst 60 grader. Egen tvättsäck till patienten”. 

Medan 18 av respondenterna använde sig av städrutiner som en försiktighetsåtgärd.  

”Dubbel plastpåse omkring soporna. Inte lagra material i rummet. Använda ytdesinfektionsmedel vid 

rengöring”. 

 

Av undersökningsgruppen hade 55 % fått information om MRSA på arbetsplatsen. Knappt en 

tredjedel (31 %) av undersökningsgruppen hade tagit del av information om MRSA på annat 

sätt än via arbetsplatsen. De flesta hade fått informationen via media, denna kategori var 

också den största med 22 svaranden.  

”Tidningar, tv och socialstyrelsens hemsida”. 

Två av respondenterna hade fått information om MRSA via skola. Två hade tagit del av 

information på annat sätt än de redan nämnda, det var via besök på sjukhem samt bekanta som 

arbetar inom vården.   

 

Drygt hälften (56 %) skulle undanbe sig att vårda patient med MRSA vid speciella tillfällen, 

dessa tillfällen har delats in i de tre kategorierna, hudbesvär, vid pågående 

antibiotikabehandling eller nedsatt immunförsvar samt graviditet. Av respondenterna svarade 

44 att de skulle undanbe sig att vårda MRSA patient om de själva hade hudbesvär.  

”Om jag har sår eller eksem”. 

Elva av respondenterna svarade att om de själva behandlades med antibiotika eller hade 

nedsatt immunförsvar skulle de inte ge vård till MRSA patient.  

”Om jag har nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller medicinering”. 

Tre av dem svarade att de inte skulle vårda MRSA patient om de var gravida. 
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Tabell 5. Vårdpersonalens attityder till MRSA och dess hygienrutiner. 

Fråga 
Inte alls 
n (%) 

I liten 
grad 
n (%) 

I måttlig 
grad 
n (%) 

I hög grad 
n (%) 

I mycket hög 
grad 
n (%) 

14. I vilken grad upplever du att 
det finns risk att du ska smittas av 
MRSA? 
 

10 (12) 55 (65) 18 (21) 1 (1) 1 (1) 

15. I vilken grad anser du att du 
vet tillräckligt om MRSA för att ta 
hand om patienten? 
 

5 (6) 40 (46) 29 (33) 10 (12) 3 (3) 

16. I vilken grad anser du det vara 
betydelsefullt att följa basala 
hygienrutiner vid vård av patient 
med MRSA? 

0 (0) 3 (4) 1 (1) 6 (7) 73 (88) 

Fråga 
Ja 

n (%) 
Nej 

n (%) 
Vet inte 
n (%) 

17. Anser du att det bland sjukvårdspersonal råder olika 
åsikter om hanteringen av patient med MRSA? 
 

43 (49) 9 (10) 36 (41) 

18. Har du någon gång blivit screenad för MRSA? 
 

3 (3) 78 (90) 6 (7) 

19. Anser du att MRSA screening bör ske kontinuerligt bland 
sjukvårdspersonal? 
 

37 (43) 23 (26) 27 (31) 

20. Använder du några särskilda försiktighetsåtgärder som 
inte används vid vård av patienter utan MRSA? 
 

39 (83) 8 (17) 0 (0) 

21. Har du fått någon föreläsning, utbildning eller annan 
information på arbetsplatsen gällande MRSA och 
förebyggande av dess smittspridning? 
 

47 (55) 33 (39) 5 (6) 

22. Har du tagit del av information gällande MRSA på annat 
sätt än via arbetsplatsen, ex via media? 
 

27 (31) 56 (64) 5 (6) 

23. Finns det några riktlinjer på din arbetsplats gällande 
handhavande av patienter med MRSA? 
 

60 (71) 4 (5) 20 (24) 

24. Finns det något tillfälle då du skulle undanbe dig att ta 
hand om en patient med verifierad MRSA? 
 

49 (56) 20 (23) 19 (22) 

n= antal  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att personal som har vårdat patient med MRSA hade signifikant bättre 

kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner än de som inte har vårdat patient med MRSA, 

men trots signifikanta skillnader fanns stora kunskapsbrister. Inget signifikant samband fanns 

mellan vårdpersonal med olika lång arbetslivserfarenhet och kunskaper om MRSA och dess 

hygienrutiner. Vårdpersonalen ansåg att risken att bli smittad var liten, att de i liten grad hade 

tillräckliga kunskaper och att det var viktigt att följa hygienrutiner. De flesta kände till att det 

fanns riktlinjer på arbetsplatsen.  

4.2 Resultatdiskussion 

 
4.2.1 Skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan vårdpersonal som i 
sitt arbete vårdat patienter med MRSA och vårdpersonal som inte har vårdat patienter 
med MRSA 

Vårdpersonalen med erfarenhet av att vårda MRSA patienter hade signifikant bättre 

kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner än den del av personalen som inte hade någon 

erfarenhet av denna patientgrupp. Trots att de svarar rätt i högre utsträckning än de utan 

erfarenhet av MRSA-patient svarar ändå en stor del av de som vårdat MRSA-patient fel eller 

är osäker på svaret. Detta resultat är i motsats till Lamberts (1995) studie där deltagarna hade 

en hög kunskapsnivå om MRSA. Dock är den studien gjord i Storbritannien där MRSA är ett 

större problem än vad det är i Sverige och utbildning bör ha skett kontinuerligt på 

arbetsplatsen i och med att problemet med MRSA har växt och detta har lett till denna högre 

kunskapsnivå. De bristande kunskaperna som personalen i föreliggande studie har kan 

relateras till att undervisning inom området inte har skett under den senaste tiden. En 

förbättring av personalens kunskaper är att föredra om de skall vårda MRSA-patienter. 

Genom att undervisa om de rådande hygienrutinerna kan personalens kunskaper förbättras 

avsevärt. Detta beskriver Creedon (2005) där utdelning av information om hygienrutiner 

förbättrade personalens kunskaper och även följsamhet till dessa. Om personalen i dagsläget 

ska vårda MRSA-patienter när de har dessa bristfälliga kunskaper kan det få förödande 

konsekvenser eftersom personer som vårdas på kommunens särskilda boenden ofta har 

kognitivt nedsatt status vilket leder till att de löper större risk för att smittas av MRSA och i 

förlängningen också avlida (Suetens m.fl., 2006; Delaney m.fl., 2008).  
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4.2.2 Skillnad i kunskaper om MRSA och dess hygienrutiner mellan vårdpersonal med 
kortare eller längre vårderfarenhet 

Inga signifikanta skillnader fanns i kunskaper mellan de med kortare (≤10 år) och längre (>10 

år) arbetslivserfarenhet. Detta resultat är i linje med Reginas m.fl. (2002) studie som visar att 

det inte finns något samband mellan kunskaper och antal år i yrket. Dock visar resultatet att 

sjuksköterskor med över elva års erfarenhet hade större följsamhet till hygienrutiner och de 

med arbetslivserfarenhet mellan noll till fem år hade den lägsta följsamheten. Reginas m.fl. 

(2002) studie undersökte kunskaper om hygienrutiner medan föreliggande studie är inriktad 

på hygienrutiner vid MRSA.  

 

Indelningen i kortare och längre vårderfarenhet (≤10 eller >10) är inte att föredra enligt 

Benners teori (1993) att efter två till tre år inom yrket är man ”skicklig”. Då det endast fanns 

två ur personalen som inte kunde anses som ”skickliga” (arbetat mindre än tre år) utan alla var 

”experter”, var det ej möjligt att tillämpa denna indelning i studien. Det är möjligt att 

skillnader mellan vårdpersonal med olika lång erfarenhet hade kunnat finnas om 

undersökningsgrupperna hade bestått av fler personer som arbetat kortare tid i vården. 

4.2.3 Undersökningsgruppens attityder rörande MRSA och dess hygienrutiner 

Knappt en tredjedel av undersökningsgruppen hade tagit del av information om MRSA på 

annat sätt än via arbetsplatsen, informationen hade de bland annat hämtat ifrån media. Gill, 

Kumar, Todd och Wiskin (2006) visade i sin studie att 38 % av sjuksköterskorna hade tagit 

del av information om MRSA på annat sätt än via arbetsplatsen och då via media. Detta är 

intressant och visar att media har en viktig informationsroll i samhället både i Sverige och i 

Storbritannien. 

 

En majoritet av undersökningsgruppen ansåg sig inte ha tillräckligt goda kunskaper för att 

vårda MRSA-patienter och de önskade mera information om MRSA och dess hygienrutiner. 

Ett resultat som stöds av Easton m.fl. (2007), då de beskriver att majoriteten av 

vårdpersonalen inte tyckte sig ha de kunskaper som krävs för att vårda en MRSA- patient och 

majoriteten av deltagarna efterfrågade mer undervisning och information om MRSA. I 

föreliggande studie är undersökningsgruppen medveten om sina bristande kunskaper och 

anser sig veta för lite om MRSA bakterien och efterfrågar mera kunskaper för att höja sin 

kunskapsnivå. Om så vore fallet skulle de även vårda MRSA- patienter på ett säkert sätt ur 

både patientsynpunkt samt om man ser till smittspridningsrisken. Fast att de uttrycker sig vilja 



   
 

16 

veta mera om MRSA är det knappt en tredjedel som har tagit till sig information på annat sätt 

än via arbetsplatsen. Den information de har fått på arbetsplatsen kan mycket väl vara 

bristfällig om man ser till den rådande kunskapsnivån. Personalen vill ha mera kunskaper, 

men finns denna att finna på arbetsplatsen? Gemert, Hendrix, Palen van der och Schellens 

(2005) visar att personalen ansåg att riktlinjer endast satt i en pärm och att den inte var synlig 

för personalen. De ansåg också att arbetsgivaren inte uppmuntrade dem till vidare 

kunskapsförankring utan riktlinjerna sattes bara in i pärmar. Detta understryker att 

hygienföreskrifter bör vara lättåtkomliga för personalen för att det ska kunna söka sin 

kunskap själv. Hygien är ett ämne som aldrig blir inaktuellt och det kan aldrig tas upp för 

många gånger speciellt inte i dessa tider då fler och fler bakterier utvecklar resistens mot 

antibiotika. 

4.3 Metoddiskussion 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes av de två boendena. Det finns en risk att de anställda på 

boendena inte representerar genomsnittet av anställda på kommunala boenden i Sverige vilket 

gör att resultatet inte bör generaliseras. Fördelningen mellan kvinnor och män i 

undersökningsgruppen är inte jämnt fördelade men detta anser författarna är representativt för 

dessa yrkesgrupper. Författarna har undersökt om deltagarna har vårdat eller inte har vårdat 

MRSA-patient men detta visar inte hur många patienter eller under hur lång tid de har vårdat 

patient med bakterien. Det finns en möjlighet att de bara vårdat en (1) patient med MRSA, 

och därför har ringa erfarenhet. Författarnas utdelningsmetod av enkäterna skiljde sig något 

åt. Den ena författaren (J.S.) stannade kvar på avdelningen under tiden respondenterna fyllde i 

enkäten. Detta kan ha upplevts stressande för deltagarna men det kan också ha varit ett stöd 

eftersom de hade möjlighet att ställa frågor direkt till författaren. Den andre författaren (S.Ö.) 

stannade bara kort kvar på boendet vid utlämningstillfället för att kunna svara på eventuella 

frågor direkt. Författaren träffade då bara en del av respondenterna. Men dessa olika 

administreringssätt bör inte ha påverkat resultatet. 

 

Enkäten som används i föreliggande studie bestod av kunskapspåståenden och attitydfrågor. 

Författarna upplever att ett kunskapspåstående (påstående 9) skulle ha varit formulerad på ett 

annat sätt, som påståendet är formulerat kan det lätt misstolkas. En risk med att använda sig 

av attitydfrågor i en enkät är att respondenternas attityder inte framkommer, det är svårt att 

mäta attityder med en enkät (Trost, 2007). Många tester har genomförts (26 tester), det finns 

därför en viss risk för massignifikans (Polit & Beck, 2004). 
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4.4 Allmän diskussion 

Personalen hade bristande kunskaper och deras attityder visade att de har en viss osäkerhet. 

Detta medför att MRSA-patienter inte vårdas på ett säkert sätt och risken för smittspridning är 

stor, inte bara till andra patienter utan också till och mellan personalen. Detta kan få  

konsekvenser vid ett eventuellt MRSA-utbrott. Samhället kan drabbas av stora kostnader då 

behandlingen av denna patientgrupp är dyr samt att sjukskrivning av personal är kostsam. Inte 

bara samhället blir drabbat utan individer kan komma att få utstå lidande och i yttersta 

konsekvens också avlida till följderna av MRSA. Verksamhetsansvariga inom älderomsorgen 

måste medvetandegöras om de bristande kunskaperna som vårdpersonalen uppvisar och 

regelbunden utbildning bör prioriteras så att vårdpersonalens kunskaper förbättras. Ansvariga 

sjuksköterskor bör också säkerställa att pesonalen har aktuella kunskaper och att de vet var 

riktlinjer finns så att de kan inhämta den kunskapen de efterfrågar. Om kunskaperna om 

MRSA och dess hygienrutiner ökar är sannolikheten att personalen också följer 

hygienrutinerna större. För att undersöka om så är fallet bör studier genomföras där 

personalen observeras före och efter ett riktat utbildningsprogram. Det bör även undersökas 

om dessa kunskaper är beständiga över tid. 
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  Bilaga 1 

 
 

Methicillin Resistent Stafylokock Aureus (MRSA) 
och hygienrutiner 

 
 
Kryssa för det alternativ som gäller dig. 
 
Är du: 

□ Kvinna   □ Man 
 
Vilket år är du född: ________ 
 
Antal arbetade år inom vården: _______ 
 
Har du någon erfarenhet av att ge vård till patient med MRSA? 

□ Ja □ Nej 
 
Nedan följer påståenden gällande MRSA och hygienrutiner. Kryssa i rutan vid det 
svarsalternativ du anser vara lämpligast till angivet påstående. 
 
1. MRSA är en mikroorganism som i huvudsak sprids via luftburna partiklar. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
2. MRSA är mer smittsam än andra typer av Stafylokocker. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
3. För att klassas som bärare av MRSA måste individen ha en infektion. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
4. Bärarskap av MRSA kan inte behandlas. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
5. Friska individer har liten risk att få infektion  orsakad av MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
6. En hudskada utgör en möjlig ingångskälla för MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
7. MRSA infektion ger samma symptom som andra Stafylokock infektioner. 
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□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
8. MRSA förekommer vanligen i kirurgiska sår, luftvägsområdet eller huden. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
9. Tecken på infektion med MRSA i sår kan vara inflammation, sårsekretion, förhöjd 
temp och lågt antal vita blodkroppar. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
10. Att använda plasthandskar ger ett fullständigt skydd mot smittspridning av MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
11. Noggrant utförd handhygien är en effektiv metod för att förebygga smittspridning 
av MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
12. Man bör alltid använda munskydd vid omvårdnadsinsats till patient med bekräftad 
MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
13. Ett nytt engångsförkläde bör alltid användas vid omvårdnadsinsats till patient med 
bekräftad MRSA. 
 

□ Sant  □ Falskt  □ Vet inte 
 
 
14. I vilken grad upplever du att det finns risk för att du ska smittas av MRSA? 
 

□ Inte alls      □ I liten grad      □ I måttlig grad      □ I hög grad      □ I mycket hög grad 
 
 
15. I vilken grad anser du att du vet tillräckligt om MRSA för att ta hand om patienten? 
 

□ Inte alls      □ I liten grad      □ I måttlig grad      □ I hög grad      □ I mycket hög grad 
 
 
 
16. I vilken grad anser du det vara betydelsefullt att följa basala hygienrutiner vid vård 
av patient med MRSA? 
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□ Inte alls      □ I liten grad      □ I måttlig grad      □ I hög grad      □ I mycket hög grad 
 
 
17. Anser du att det bland sjukvårdspersonal råder olika åsikter om hanteringen av 
patient med MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
 
18. Har du någon gång blivit screenad för MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
 
19. Anser du att MRSA screening bör ske kontinuerligt bland sjukvårdspersonal? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 

Motivera: 
 
 

 
 
20. Har du behandlat/vårdat patient som är bärare av MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
 
Om ja vid fråga 20: 
21. Använder du några särskilda försiktighetsåtgärder som inte används vid vård av 
patienter utan MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 

Om ja: Beskriv kort de särskilda försiktighetsåtgärder du vidtar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Har du fått någon föreläsning, utbildning eller annan information på arbetsplatsen 
gällande MRSA och förebyggande av dess smittspridning? 
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□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
 
23. Har du tagit del av information gällande MRSA på annat sätt än via arbetsplatsen, 
ex via media? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
Hur:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
24. Finns det några riktlinjer på din arbetsplats gällande handhavande av patienter med 
MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 
 
25. Finns det något tillfälle då du skulle undanbe dig att ta hand om en patient med 
verifierad MRSA? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
Om ja; ange vilken/vilka tillfällen: 

 
 
 

 
 
26. Har du några funderingar rörande MRSA du önskar delge oss? 
Skriv gärna ned dem nedan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


