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Abstrakt 
MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus är stammar av gula 
stafylokocker vilka är resistenta mot flertalet antibiotika. MRSA sprids genom 
kontaktsmitta och brister i de basala hygienrutinerna. Vårdrelaterade infektioner 
är ett stort problem för patientsäkerheten. Smittförebyggande åtgärder som ska 
vidtas när en patient är smittad med MRSA kan påverkas av sjuksköterskans 
förhållningsätt och tidigare erfarenheter av att vårda patienter med MRSA. Syftet 
med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter att vårda patienter 
med MRSA. Litteraturstudien utfördes som en systematisk översikt där fem 
kvalitativa och sex kvantitativa studier analyserades med innehållsanalys. Fyra 
kategorier framkom: Det tog tid och blev extra arbete; Det innebar risker; Det 
behövdes rutiner och kunskap; Kände ansvar och ville förhindra smittspridning. 
Vårdpersonals erfarenhet var att vårda patienter med MRSA var tidskrävande. De 
var medvetna om att de var i riskzon att få MRSA och att de ville skydda sig själv 
sin familj och patienter. Kunskap, rutiner och kommunikation var av stor 
betydelse för att inaktivera MRSA. De kände ansvar att följa basala hygienrutiner 
och använda skyddskläder för att inte sprida vidare MRSA. En slutsats är att det 
behövs mer utbildning inom vårdhygien både under grundutbildningen och på 
arbetsplatsen. För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till patienter som 
drabbats av MRSA krävs att vårdpersonal har kunskap om vilka rutiner som gäller 
vid vård av smittförande patienter.  

 
 

Nyckelord: MRSA, Vårdpersonal, Erfarenhet, Basala hygienrutiner, Omvårdnad,    
Kommunikation, Patienter 
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Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i samhället och innebär höga 

sjukvårdkostnader. Vårdrelaterade infektioner resulterar i förlängd sjukhusvistelse, 

långvarig sjukskrivning, ökad motståndskraft hos bakterier och ett onödigt lidande hos 

patienter. Hälso- och sjukvårdsorganisationer har en skyldighet att upprätthålla rutiner 

för att minimera risker och förhindra spridning av infektioner (Redmond, Donlon, 

Boyle, McCann & Einarsdottir, 2011). Sjuksköterskors kunskaper kring resistenta 

bakterier har visat sig vara av avgörande betydelse för att minska risker för spridning 

och sjuksköterskeprofessionen har också ansvar för att förbättra patientsäkerhet i ett 

nationellt men också globalt perspektiv (jfr. Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson, 

2012). 
 

Meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA är stammar av gula stafylokocker 

som sprids genom kontaktsmitta och brister i de basala hygienrutinerna 

(Folhälsomyndigheten 2014). MRSA är resistent mot flertalet antibiotika framförallt de 

av betalaktamtyp. Resistensutvecklingen har gett upphov till att det finns få antibiotika 

kvar för att behandla svåra infektioner orsakade av MRSA. En anledning som nämns till 

den växande problematiken med antibiotikaresistens är den frikostiga 

antibiotikaförskrivningen på många håll i världen (Ericson & Ericson, 2009). MRSA 

har under det senaste decenniet varit den huvudsakliga orsaken till vårdrelaterade 

infektioner. MRSA är ett av de största vårdhygieniska problemen och är även 

internationellt erkänd som ett folkhälsoproblem (Currie, Knussen, Price & Reilly, 

2014). Sedan år 2000 har flera utbrott av MRSA pågått i stora delar av Sverige. Antalet 

rapporterade MRSA-fall i Sverige har stadigt ökat sedan sjukdomen blev 

anmälningspliktig år 2000. MRSA finns numera som en del av "normalfloran" på 

sjukhusen i många länder i Europa och andra delar av världen med undantag av Holland 

och de nordiska länderna (Folhälsomyndigheten 2014). 

 

Patienter och vårdpersonal kan bli så kallade friska bärare med bakterier i näsan eller på 

huden, och en sådan smitta kan pågå i månader. Personer som saknar riskfaktorer som 

kroniska sår eller eksem blir vanligtvis bara tillfällig bärare av MRSA. Eftersom 

bakterierna kan övervintra i hudens talgkörtlar finns det trots upprepade 

kontrollodlingar utan bakterieväxt en risk för ett uppblossat bärarskap eller en infektion 

vid skadad hud under många år framöver. Tidigare kända patienter eller de som vistats 

på vårdinrättning utanför Norden eller på vårdinrättning inom Norden med kända 
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problem och som kan misstänkas vara bärare av MRSA skall kontrollodlas för 

förekomst av MRSA och andra multiresistenta bakterier (Folkhälsomyndigheten 2014).  

Hälsovårdsförvärvad MRSA, HA-MRSA finns ofta i samband med lunginflammation, 

urinvägsinfektioner, bakteriemi, sepsis och kirurgiska sårinfektioner. Det finns risk för 

HA-MRSA infektioner vid utökad sjukhusvistelse, boende på vårdhem, vid dialys, 

användning av kvarliggande katetrar, vistelse på intensivvårdsavdelning, kirurgiska sår, 

trycksår, kirurgi och tidigare antibiotikabehandling i synnerhet med cefalosporiner och 

fluorokinoloner (Aldabagh & Tomecki, 2010). Det har blivit vanligare att människor 

smittas av den samhällsförvärvade typen av MRSA, CA-MRSA och den ses allt oftare 

inom sjukvården. Den orsakar främst infektioner i huden, inte sällan med 

abscessbildning som följd (Struwe, 2008). 
 

Bristande kunskap om MRSA hos patienter och personal har lett till misstag, orsakat 

rädsla, social isolering och ett onödigt lidande. Patienter har upplevt MRSA diagnosen 

som ett chockartat besked och känt sig stigmatiserad som om de hade pest eller var 

spetälska. De kände sig smutsiga och att de utgjorde ett allvarligt hot mot sin 

omgivning. De var rädda för att infektera andra och för att bli avvisade i olika 

sammanhang (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). Enligt International Council of 

Nurses (ICN, 2012) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. I vårdarbetet ska 

sjuksköterskan främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras. 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och ska genom ett 

kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan har ett särskilt 

ansvar för patientsäkerhet och därigenom att förebygga och förhindra smittspridning.  

 

Utfallet av de smittförebyggande åtgärder som ska vidtas när en patient är smittad med 

MRSA kan påverkas av sjuksköterskans förhållningsätt och tidigare erfarenheter av att 

vårda patienter med MRSA (Wolf, Lewis, Cochran & Richards, 2008). För att förbättra 

vårdpersonals vårdande av patienter med MRSA behövs mer kunskap. Det är därför av 

stor vikt att beskriva vårdpersonals erfarenheter för att öka förståelsen i det dagliga 

arbetet och kunna erbjuda en uppdaterad, säker och förbättrad vård. Därför var syftet att 

beskriva vårdpersonals erfarenhet att vårda patienter med MRSA.  
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Metod 

Arbetet utgörs av en systematisk litteraturöversikt. Eftersom författarna valt att studera 

vårdpersonals erfarenhet så genomfördes en systematisk översikt för att få en översikt 

av kunskapsläget inom det området (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 

2008). För att få en fördjupad kunskap inom ett visst område så används publicerade 

empiriska studier inom det aktuella området (Polit & Beck, 2012, s. 94-96). 
 

Litteratursökning 

Den systematiska artikelsökningen utfördes i två bibliografiska databaser, CHINAL och 

PubMed. Databasen CHINAL är speciellt fokuserad på vårdvetenskap. PubMed är en 

stor referens databas inom medicin och omvårdnad, CHINAL innehåller fler 

omvårdnadstidskrifter och är ett bra komplement till PubMed (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 80-81). För att hitta aktuella ord som svarar mot syftet i 

artikelsökningen har författarna använt sig av svenska MeSH och CHINAL- hedings. 

Vid litteratursökningen har författarna sökt varje sökterm separat och sedan kombinerat 

med de booleska sökoperatorerna AND och OR för att bredda och avgränsa den 

systematiska sökningen. Booleska sökoperatorer är ord som kombinerar söktermer på 

olika sätt, när dessa kombineras på rätt sätt fångas så mycket som möjligt av den 

relevanta litteraturen in och sökningen begränsas till ett specifikt område (Willman et 

al., 2011, s. 72-73). Författarna har inkluderat artiklar från år 2000 och som fanns 

tillgängliga på engelskt språk. De sökord som användes var Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus, Attitude of Health Personnel, Life Change Events och Life 

Experiences. Den systematiska litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 
 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med litteratursökningen: att beskriva vårdpersonals erfarenheter att vårda patienter med MRSA 

PubMed 2015-09-15 
Begränsningar: English language, publikationsdatum från 2000-01-01och framåt. 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

S1 Methicillin-resistant 
staphylococcus aureus 

MSH 7691   

S2 Attitude of Health 
Personnel 

MSH 83551   

S3 
 

Life Change Events 
 

MSH 
 

10934 
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S4 
 
S5            

S2 or S3 
 
S1 and S4                       

 94088 
 

29 
 
 

 
 

29                  
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*MSH – Mesh-termer i databasen PubMed 
 
 

CHINAL 2015-09-14 
Begränsningar: Peer reviewed, english language, publikationsdatum mellan 2000-01-01och framåt. 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

S1 Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus 

CH 1864   

S2 Attitude of Health 
Personnel 

CH 34264   

S3 
 
S4 
 
S5          

Life Experiences 
 
S2 or S3  
 
S1 and S4                      

CH 
 
 

11917 
 

45436 
 

23 
 
 
 
 

 
 
 
 

23                
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*CH – CINAHL – headings i databasen CHINAL 
 
 

Kvalitetsgranskning 

Vid urval av artiklar har författarna systematiskt granskat artiklarna så att de svarar mot 

studiens syfte. Kvalitetsgranskning utfördes enligt Willman et al. (2011, s.173-176) 

protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa studier. Granskning har 

utförts separat av författarna. Enligt Willman et al. (2011, s. 93) får granskningen högre 

trovärdighet och tillförlitlighet om den sker av författarna oberoende av varandra. 

Faktorer som granskades var hur urvalet gjorts, syfte, etiskt resonemang, metod, 

datainsamling, analys och om resultatet var tydligt beskrivet. Vid granskning av 

artiklarna har författarna tilldelat dem poäng. Därefter gjordes en sammanställd 

procentuell bedömning där kvalitén graderades. Referensvärden för graderingen var hög 

kvalitet 80-100%, medel kvalitet 70-79% och låg kvalitet 60-69%. Enligt Willman et al. 

(2011, s. 108) ökar möjligheten att vikta och jämföra olika studier genom användning 
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av procentberäkning istället för absoluta tal. För artiklarna som ingått i analysen och 

kvalitetsgranskningen, se tabell 2.  

 
Tabell 2 Översikt av ingående studier (n=11) 

 

 

 

 

Författare 
År 
Land 

Deltagare/ 
bortfall 

Typ av studie 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Burkitt et 
al., (2010) 
USA 
 
 

1362 vid 
baslinjen 
och 952  
vid 
uppföljning 

Kvantitativ    
Tvärsnittsstudie 
enkätundersökning vid 
två tillfällen 
Statistisk analys 
 

Efter utbildning förbättrades 
medarbetares kunskaper, attityder 
och rutiner från 71 % till 73 %, P = 
0,07. 
 

Hög 

Daly et al., 
(2011) USA 
 

78  Kvalitativ Fokusgrupper 
Tematisk 
innehållsanalys 

MRSA-infektioner ökar, samtidigt 
har diagnos och 
infektionsregistrering släpat efter. 
 

Hög 
 

Furuno et 
al., (2012) 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

440/  
84 
 

Kvantitativ  
Enkäter 
Statistisk analys 
 

Över hälften svarade att de ska 
isoleras i sina rum, mindre än hälften 
skulle ändra sina rutiner för att 
förebygga. Sjuksköterskors 
medhjälpare var mer benägna än 
sjuksköterskor att föredra isolering 
och att ändra infektionskontroll 
praxis vid MRSA.  
 

Hög 
 

Hill et al., 
(2013) USA 
 
 

33  Kvalitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer Tematisk 
dataanalys 

Vid utvecklande av patient 
utbildningsmaterial för 
ryggmärgsskadade, framkom tre 
teman, kunskapen om MRSA, 
handhygien, och hinder för att 
utbilda. 
 

Hög 

McClean et 
al., (2012) 
Storbritanni
en. 
 

59  Kvalitativ  
Semistrukturerade 
Intervjuer och 
fokusgrupper Tematisk 
dataanalys 
 

Finansiella resurser, miljö, 
förvaltning och kultur var påverkade 
infektionskontroll och reducering av 
MRSA bakterier i vårdhem. 
 

Hög 

Morrow et 
al., (2011) 
Storbritanni
en. 

44  
 

Kvantitativ/ Kvalitativ 
Fokusgrupper, enkäter 
Innehållsanalys   
Statistisk analys  
 

Personal beskriver orsaker till 
MRSA som externa mänskliga 
faktorer, inklusive patientens 
riskfaktorer och dålig smittskydds 
praxis. Vårdlag beskrev att god 
infektionskontroll hörde ihop med 
gemenskap och kvalité.  
 

Hög 
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Tabell 2 (Forts.) Översikt av ingående studier (n=11) 

 

Analys  

I enlighet med Holopainen et al. (2008) kan kvalitativa och kvantitativa studier 

integreras. Detta utifrån en systematisk översikt där författarna har samlat in befintlig 

Författare 
År 
Land 

Deltagare/ 
bortfall 

Typ av studie 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
 
Pedro et al., 
(2014) 
Portugal 
 
 

 
 
212/  
73  
 

 
 
Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie Enkäter 
Statistisk analys 
 

 
 
Sjuksköterskor upplevde risk att 
förvärva MRSA i samband med sitt 
arbete, från övriga sjuksköterskor 
och från patienter. Denna 
uppfattning påverkade attityder. 
 

 
 
Hög 

 
Phillips et 
al., (2010) 
Storbritanni
en 
 
 

 
66  
 

 
Kvantitativ Enkäter 
Statistisk analys 
 

 
Sjuksköterskor visade signifikant 
mer positiva attityder gentemot 
MRSA patienter än läkare, men 
kunskapspoäng var inte signifikant 
olika mellan yrken. Det fanns en 
brist på kunskap och en övervikt av 
negativa attityder mot MRSA bland 
öron, näsa, hals (ÖNH) läkare. 
Skillnaden mellan att vara smittad 
och infektion är inte väl förstådd. 
 

 
Medel 

Robinson et 
al., (2014) 
Storbritanni
en 

3  Kvalitativ Fokusgrupper 
Tolkande 
fenomenologisk analys 

Sjuksköterskan fann de pedagogiska 
verktyg som utvecklats som ett 
acceptabelt och lämpligt sätt att ge 
utbildning om MRSA tillsammans 
med effektiva behandlings processer.  
 

Medel 

Seibert et al., 
(2014) USA 
 
 
 
 
 
 

42/ 
16  
 

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer Tematisk 
Innehållsanalys 
 

Deltagare kände ansvar för att 
förebygga smittspridning, följa 
restriktioner, konsekvent utföra 
korrekt handhygien. Det fanns 
hinder som krav för patientvård, 
utrustning och vårdmiljö. 

Medel 

Sinkowitz-
Cochran et 
al., (2012) 
USA 
 
 

2314/  
474  
 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie enkäter 
vid två tillfällen 
Statistisk analys 
 

Undersökning av 
organisationskultur, kunskap, 
attityder och rutiner i samband med 
MRSA. Sjuksköterskor hade 
signifikant högre nivåer av personal 
engagemang än annan 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor, 
sjukvårdspersonal hade signifikant 
högre nivåer av Stress och kaos än 
läkare. Sjuksköterskor hade 
signifikant lägre poäng på sjukhusets 
ledarskapsfaktorer än annan 
sjukvårdspersonal. 
 

Hög 
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kunskap inom ett område. Enligt SBU (2014)  är det vanligt att undersökningar av 

kvantitativa metoder görs i form av skattningsformulär. Om man vill skapa en djupare 

förståelse för en persons individuella erfarenheter och uppfattningar kan det vara mer 

relevant att använda kvalitativa forskningsmetoder. En viss överlappning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder kan ske eftersom skattningsformulären vanligen är baserade på 

kvalitativ metodik i form av intervjuer. Därför kompletterar metoderna varandra. Analys 

av data i en systematisk översikt kan både vara statistisk eller kvalitativ beroende vilket 

syfte litteraturstudien har (Holopainen et al., 2008). Författarna valde att använda sig av 

de olika stegen i innehållsanalysen för att sammanföra data till ett resultat vilket 

beskrivs av Graneheim & Lundman (2004), och som rekommenderas av Holopainen et 

al. (2008).  

 

Analysprocessen inleddes med att de utvalda artiklarna studerades (n=11). Artiklarna 

lästes igenom flera gånger enskilt av de båda författarna för att få en djupare förståelse 

av innehållet och för att sedan kunna plocka ut textenheter som svarade mot syftet till 

studien från resultatet ur artiklarna. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att 

meningar och ord eller uttalanden som svarar mot syftet och som relaterar till samma 

centrala betydelse är en enhet eller kodningsenhet som plockas ut. Textenheterna som 

var totalt 172 stycken fördes in i en tabell och märktes med koder. En bokstav på 

artikeln och en siffra för varje textenhet i respektive artikel detta för att hitta tillbaks till 

respektive originalkälla.  
 

Textenheterna har sedan översatts till svenska för att sedan kondenseras i samma steg. 

Graneheim & Lundman (2004) föredrar kondensering eftersom den hänvisar till en 

process att förkorta och samtidigt bevara kärnan. För att sortera och gruppera 

textenheterna har författarna använt analyskod för att lättare se innehållet i det som står i 

texten. 

Vid den slutliga processen skapas kategorier som gjordes i flera små steg så långt det 

gick att sammanföra textenheter. Kategorisering innebär att textenheter med liknande 

innehåll förs samman (Graneheim & Lundman, 2004). Under kategoriseringen gick 

författarna tillbaka flera gånger till den ursprungliga originalkällan och textenheten för 

att öka analysens tillförlitlighet. I det första kategoriseringssteget sorterades de 172 

meningsbärande enheterna in i 62 stycken kategorier. Därefter kategoriserades de 62 
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kategorierna i tre omgångar vilket slutligen resulterade i fyra slutkategorier. 

Kategoriseringen pågick tills det inte gick att föra samman fler kategorier. Kategorierna 

namngavs efter innehåll. En kategori är en grupp av innehåll som delar en enhetlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter slutförd kategorisering skrevs brödtext för att 

beskriva innehållet i varje slutkategori. 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3)  

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 
 

Det tog tid och blev extra arbete. 

Det innebar risker. 

Det behövdes rutiner och kunskap. 

Kände ansvar och ville förhindra smittspridning. 

 

 
 

Det tog tid och blev extra arbete  

I studier (Seibert, Gabel Speroni, Kyeung Mi, DeVoe & Jacobsen, 2014; McClean, 

Tunney, Parsons, Gilpin, Baldwin & Hughes, 2012) beskrev vårdpersonal att vården av 

patienter med MRSA var tidskrävande. Det tog tid att rengöra förorenad utrustning som 

togs ut från isoleringsrum. Det tog även mycket tid att ta på och av skyddskläder samt 

att följa basala hygienrutiner. 

 

Att minska bakterietillväxt var tidskrävande och när arbetsbördan var ohanterlig kände 

majoriteten av vårdpersonal sig pressade medan andra ansåg att arbetsbördan var 

hanterbar (McClean et al., 2012). Omvårdnaden av dessa patienter prioriterades först 

eller sist för att inte sakta ner processen än mer under arbetsdagen (Seibert et al., 2014). 

Vårdpersonal menade att de hade mindre kontakt med patienter som hade MRSA i 

jämförelse med andra patienter, de undvek att gå in till dessa patienter för att det 

medförde extra arbete (Seibert et al., 2014). 
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”It [widespread MRSA decolonization] would be time consuming but it could be 
done.” (McClean et al., 2012, s. 266). 

 
 
“it just takes more time to care for the patient”, but realizes that “I don’t go into the 
patient’s [room] as frequently as I would normally go into a room because of having 
to gown up” (Seibert et al., 2014, s. 407). 
 

 

Att vårda patienter med MRSA innebar mycket extra arbete för vårdpersonal. Som att 

intervjua patienter med en historia av MRSA, att ta reda på om de fortfarande behövde 

upprätthålla barriärvård och att behöva assistans. Det sistnämnda innebar en försening 

eftersom ordinarie vårdpersonal måste ta in det som behövdes till patienten (Seibert et 

al., 2014). I studier (Seibert et al., 2014; Pedro, Sousa-Uva & Pina, 2014; McClean et 

al., 2012) beskrev vårdpersonal vård rummens begränsningar för omvårdnad av 

patienter med MRSA. Det var svårt att ha en bakteriefri miljö, rum stängdes efter att 

patienter skrevs ut och det begränsade tillgängligheten till rum för nya patienter.  

 

Ett annat dilemma var att inte kunna ge adekvat vård för att patienten saknade 

patientförsäkring (Daly et al., 2011).  

 

Det innebar risker 

I Pedro et al. (2014) framkom att en majoritet av sjuksköterskorna var överens om att de 

kunde vara i riskzon att få MRSA. Dock fanns inte den oron i det dagliga arbetet. I 

studier (Furuno, Krein, Lansing, Mody, 2012; Seibert et al., 2014) beskrevs att 

vårdpersonal ville skydda sig själv och sin familj. Genom att upprätta barriärvård 

skyddade de personal och patienter.  
           “So I know it affects my daily life here and I don’t want to bring anything home. And 

I’m aware we have to make sure we don’t pass anything on to patients either, from 
patient to patient” (Seibert et al., 2014, s.410). 

 

Patienters risk att smittas med MRSA var högre än vårdpersonalens risk på grund av 

deras sämre allmäntillstånd. Att vidta förebyggande åtgärder som basala hygienrutiner 

minskade risker för smittspridning och när vårdpersonal inte bar skyddsutrustning så 

ökade deras risk (Pedro et al., 2014). Hög patientbeläggning minskade utrymmet för att 

hantera patienter med MRSA korrekt och risken för smittspridning ökade (Morrow, 

Griffiths, Rao & Flaxman, 2011). Stress hos vårdpersonal var associerat med sämre 
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handhygien och sämre användning av skyddskläder (Sinkowitz-Cochran et al., 2012). I 

en studie (Daly et al., 2011) ansågs det att CPAP- mask var en riskfaktor och att CPAP- 

masker spred MRSA.  

Vårdpersonalen beskrev behov av mer bemanning och större utrymmen för att ge 

adekvat omvårdnad till patienter med MRSA (Seibert et al., 2014).  Informationen om 

MRSA till patienter var undermålig (Daly et al., 2011; Hill et al., 2013). För att undvika 

risker var kommunikationen viktig och patienter skulle ha beskedet om MRSA på en 

gång (Seibert et al., 2014). Brist på kommunikation kunde leda till att besökare och 

familjemedlemmar inte följde MRSA restriktioner och risker för smittspridning uppstod 

(McClean et al., 2012; Seibert et al., 2014). I en studie (Daly et al., 2011) beskrev 

vårdpersonal informationsfoldern till patienter som löjlig. De ansåg att de som gjort 

foldern knappast kunde tro att patienter skulle följa råden.  
“Bacteria, not only MRSA, are just ubiquitous and everywhere. There is always a risk 
of cross- contamination between patients, and any bacteria, not only MRSA, can 
certainly complicate any surgical procedure and only makes it worse...and without 
adequate staffing, the risk is certainly increased.”(Seibert et al., 2014, s. 407). 

 

Vårdpersonal på sjukhus menade att smittan spreds då patienter på vårdhem rörde andra 

patienter (McClean et al., 2012; Daly et al., 2011). I en studie (McClean et al., 2012) 

beskrev vårdpersonal att patienter på vårdhem som besökte sjukhuset ofta kom tillbaks 

med MRSA. I Studien Daily et al. (2011) beskrev vårdpersonal svårigheter att fastställa 

CA-MRSA och HA-MRSA vid hälsocentraler. De misstänkte CA-MRSA vid 

framträdande abscesser och var bekymrade över MRSA i olika stadier av bölder. 

 

Isolering minskade risken för smittspridning men en majoritet av vårdpersonalen ansåg 

att isolering hade skadliga psykosociala effekter för patienter som depression, förvirring 

och skadad självkänsla och några ansåg att isolering påverkade boendets säkerhet 

(Furuno et al., 2012).  

 

Det behövdes rutiner och kunskap 

Hygiensjuksköterskor försökte övervaka och rätta till brister i hygienrutiner (Morrow et 

al., 2011). Det var svårt att nå ut med riktlinjer för vårdgivare och vårdpersonal menade 

att den största utmaningen med riktlinjer var att få dem i användning (Daly et al., 2011; 

Seibert et al., 2014). Det fanns ett behov av att förbättra implementeringen av 

infektionsförebyggande rekommendationer och kommunikation med sjukvårdsteam. 
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Isolerings metoder och daglig desinfektion var olika mellan olika avdelningar (Pedro et 

al., 2014). Vårdpersonal var medvetna om att det fick olika tillgång till information om 

patienters MRSA status beroende på vilken vårdavdelning det var (Morrow et al., 

2011). Vårdpersonal saknade gemensamma rutiner att följa vilket skapade förvirring vid 

val av lämplig behandling (Daly et al., 2011). MRSA rutiner tog inte ryggmärgsjukdom 

i beaktande (Hill et al., 2013). Vårdpersonal var hos patienter innan upptäckten av 

MRSA gjordes och skyltar om smitta kom upp efter att vårdpersonal varit hos patienten 

och gjort upptäckten (Seibert et al., 2014). I en studie (Furuno et al., 2012) framkom att 

undersköterskor var mer benägna än sjuksköterskor att ändra rutiner för 

infektionskontroll om de visste att personen hade MRSA och bara en tredjedel av den 

totalt tillfrågade vårdpersonalen skulle göra det. 
“It requires that we be much more careful in our registrations. Because.we’re 
responsible for alerting the clinical staff. So as part of our job, we have to always be 
aware of an alert [and] to pass the information on to the clinical staff” (Seibert et al., 
2014, s. 406). 
 

Det fanns behov av bättre följsamhet till riktlinjer, ett mer strikt och enkelt sätt att 

få människor att se positivt på restriktioner. Sjukhuset hade tvättställ och rätt 

utrustning till hands men vårdpersonal ansåg att utrustningen skulle vara närmare 

dem i deras arbete med patienter (Seibert et al., 2014). I en studie (Daly et al., 2011) 

ansåg vårdpersonal att rummet skulle behandlas som om varje fall var MRSA.  

 

I studier (Morrow et al., 2011; Seibert et al., 2014; Sinkowitz-Cochran et al., 2012) 

beskrevs att kunskap har betydelse för att inaktivera MRSA.  

 
  “I think if people are working and are ignorant of the facts they are not going to 
attain certain standards, whereas, if they know the facts and figures and what can 
happen, you know knowledge is power isn’t it” (Morrow et al., 2011, s. 287). 

 

I studier (Seibert et al., 2014; Hill et al., 2013) angav vårdpersonal att de hade behov av 

mer utbildning. I studien av Hill et al. (2013) beskrev vårdpersonal att de förmedlade 

saker till patienter som de själva inte var säkra på. 

 

En majoritet av vårdpersonal på sjukhus hade utbildning i infektionskontroll medan 

vårdpersonal på vårdhem var mindre uppdaterade (Morrow et al., 2011). I en studie 

(Phillips et al., 2010) beskrevs att det inte fanns någon skillnad i kunskap om MRSA 
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mellan läkare och sjuksköterskor. Personer som inte arbetar inom hälso- och sjukvård 

kunde inte relatera till problemet med smittspridning av MRSA (Hill et al., 2013). 

 

Efter utbildning var vårdpersonalens svar på frågor om MRSA mer korrekt. Kunskap 

om försiktighetsåtgärder och om den mest effektiva handhygienmetoden ökade kraftigt 

(Sinkowitz-Cochran et al., 2012). Vårdpersonal hade goda kunskaper om smittkällor till 

MRSA, smittvägar och att vårdpersonalens händer var den största smittvägen (Pedro et 

al., 2014). Vårdpersonal hade kunskap om att CA- MRSA fanns i alla åldersgrupper och 

samhällsskikt. De visste att MRSA var svår att bota och lätt att få tillbaks, ett negativt 

provresultat kunde vara positivt efter några dagar. Behandling gavs ofta innan 

diagnosen hade fastställts och antibiotika gavs direkt efter dränering av abscess (Daly et 

al. 2011). MRSA kunde leva utanför kroppen i flera dagar och patienter som inte har 

symptom kunde sprida MRSA (Sinkowitz-Cochran et al., 2012).  

 
“Find a drug that kills it—and quit using drugs for things that don’t need antibiotics. 
That would probably be the best approach, and that’s been worked on, and it’s mighty 
hard to implement, but we’ve surely tried.” (Daly et al., 2011, s. 326). 

 

I en studie (Seibert et al., 2014) beskrev vårdpersonal vikten av att involvera patienter i 

det smittförebyggande arbetet. Vårdpersonal måste förstå vikten av barriärvård, basala 

hygienrutiner innan de går in till patienter. I en annan studie (Hill et al., 2013) framkom 

att vårdpersonal kände osäkerhet när de skulle undervisa patienter i vårdhygien. I 

studien av Robinson, Edgley & Morrell (2014) framkom att det var lämpligt att ge 

anpassad patientutbildning om MRSA tillsammans med information om effektiva 

behandlingsmetoder. 
        

“It was obvious that she really didn’t know the first time what she was doing and 
maybe that’s where the failing was. I don’t know, but this time she knew exactly what 
she was supposed to be doing because I was able to check using the knowledge check 
at the end of the educational tool” (Robinson et al., 2014, s. 440). 

 

 

Kände ansvar och ville förhindra smittspridning  

I studier (Seibert et al., 2014; Morrow et al., 2011; Daly et al., 2011) framkom det att 

vårdpersonal kände ansvar för att göra sitt bästa, för att följa basala hygienrutiner och 

för att inte sprida MRSA vidare.  
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“We need to do a better job with wiping down the surfaces of things we use all the 
time, like our pens, scissors, things like that we might touch while we are caring for 
the patient.” (Seibert et al., 2014, s. 410). 

 
Vårdpersonal som reagerade positivt vid användning av skyddsutrustning var också 

positiva till handhygien före patient kontakt (Pedro et al., 2014). Läkare var mindre 

benägna att utföra korrekt handhygien än andra yrkeskategorier (Burkitt et al., 2010). I 

en studie (Sinkowitz-Cochran et al., 2012) beskrevs att en majoritet av sjuksköterskor 

visade mer engagemang i arbetet än annan vårdpersonal och att engagemang och bra 

ledarskap hörde ihop och ledde till bättre följsamhet till rutiner, som bra handhygien och 

användande av skyddskläder. Sjuksköterskor hade även mer kunskap om MRSA.  

I en studie (Pedro et al., 2014) framkom att majoriteten av sjuksköterskorna utförde 

desinfektion efter utskrivning och detta tillsammans med handhygien ansågs som den 

viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. Vårdpersonal följde standard och 

försiktighetsåtgärder vid kontakt med MRSA och skyddsutrustning användes i den 

kliniska vården. 

 

Vårdpersonal kände sig bekväma med att påminna annan vårdpersonal om de basala 

hygienrutinerna (Sinkowitz-Cochran et al., 2012; Burkitt et al., 2010). I en studie 

(McClean et al., 2012) framkom att det fanns mindre engagemang och intresse för 

arbetet hos vårdpersonal på vårdhem vilket påverkade kontinuiteten i arbetet med att 

minska bakterietillväxt. I en annan studie (Furuno et al., 2012) ansåg majoriteten av 

vårdpersonalen att patienter med MRSA skulle isoleras.  

 

Att minska bakterietillväxt var ett akut behov (McClean et al., 2012). Vårdpersonal var 

noga med att desinfektera saker på kontoret (Daly et al., 2011). Vårdpersonal menade 

att dåliga vanor i det infektionsförebyggande arbetet gjorde att MRSA spreds lättare 

(Morrow et al., 2011).  

 

I en studie (Daly et al., 2011) framkom det att vårdpersonal reflekterade över etiska 

frågor som påverkade smittspridning, som att patienters betalningsförmåga bestämde 

om odling skulle ske, eller vilken antibiotika som skulle ges och att de inte kunde 

behandla en oförsäkrad patient. I en annan studie Phillips, Golagani, Malik & Payne 

(2010) beskrevs det att ÖNH sjuksköterskor visade den mest positiva attityden till 
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patienter med MRSA infektion och att läkare var mindre positiva till patienter med 

MRSA. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenhet att vårda patienter med MRSA.  

Litteraturstudien resulterade i fyra kategorier: Det tog tid och blev extra arbete, Det 

innebar risker, Det behövdes rutiner och kunskap och Kände ansvar och ville förhindra 

smittspridning.  

 

Resultatet visade att det tog tid och att det blev mycket extra arbete. Det var en 

utmaning att vårda patienter med MRSA då barriärvård var tidskrävande, utrymmen var 

begränsade på sjukhus och kartläggning av smittan tog tid. Detta bekräftas av Thorstad, 

Sie & Andersen (2011) som finner att vårdandet av bärare med MRSA ökar behoven av 

städning och desinfektion av vårdmiljön, vilket är särskilt påfrestande när det råder 

underbemanning.  

Detta kan bidra till att relationen mellan vårdpersonal och patient uteblir. Vårdpersonal 

som inte kan upprätta en relation kan bidra till att vården inte anpassas till patientens 

individuella behov. 

 

Resultatet av denna studie visade att vårdpersonal inte tog sig tid att spontant gå in till 

patienter utan vården planerades in under början eller slutet av dagen. De ansåg att 

denna isolering av patienter hade skadliga psykosociala effekter. Även Abad, Fearday & 

Safdar (2010) har i en studie med fokus på effekter av isolerade patienter på sjukhus 

visat att isolerade patienter får mindre tid med personal. Tidspress hos vårdpersonal 

påverkar möjligheten för patienter att få en bra vård vilket leder till en minskad 

patientsäkerhet (Ramanujam, Abrahamsson & Andersson, 2008). Patienter med MRSA 

känner sig socialt begränsade då personal endast är i kontakt med dem när läkemedel 

och omvårdnadsuppgifter måste utföras (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). Mindre 

interaktion med personal, kan även bidra till känslor av ensamhet, minskad kontroll, 

övergivenhet och social isolering. Detta i sin tur kan leda till depression och andra 

psykiska tillstånd som kan fördröja återhämtningen (Barratt, Shaban & Moyle, 2011). 

Isolering på enkelsal kan vara en traumatisk upplevelse för patienter. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll i att stötta och informera patienten om vad som gäller kring 

MRSA (Skyman et al., 2010). Övergivenhet och social isolering kan minskas genom 
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geografisk placering och rummets utformning, om patienten kan höra vad som pågår på 

avdelningen och har ett fönster att se ut genom så minskar känslan av instängdhet. Även 

tillgång till TV, radio, dator och egen telefon bryter isolering och möjliggör en kontakt 

med närstående och omvärlden. En klocka på rummet bidrar till att öka patientens 

kontroll (Barrrat et al., 2011). 
 
Resultatet visade att det innebar risker då det ibland var svårt att fastställa om patienten 

hade MRSA. Rapportering mellan vårdpersonal om patienter som bar på MRSA var 

dålig. Hög patientbeläggning innebar ett begränsat utrymme att hantera patienter med 

MRSA vilket ledde till osäkerhet och stress som i sin tur gjorde att följsamhet till 

hygienrutiner blev låg. Vårdpersonal ville undvika MRSA för att skydda sina 

närstående, det gjordes genom att upprätta isoleringsvård. I en studie av Barrat et al. 

(2011) beskrivs att isoleringsvård vid MRSA, och andra infektionssjukdomar, är en av 

de särskilt viktiga förebyggande åtgärderna i smittskyddsarbetet på sjukhus med en 

bevisat god effekt. I en studie (Trick et al., 2004) framkom att det inte är några större 

skillnader i risk för smittspridning mellan användning av basala hygienrutiner och 

isoleringsåtgärder. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) klassas MRSA i Sverige som 

en allmänfarlig sjukdom. Behandlande läkaren måste göra en smittskyddsanmälan, 

genomföra smittspårning samt ge information och individuellt utformade 

förhållningsregler för att förebygga smittspridning. Behandlande läkare bestämmer de 

förhållningsregler som gäller för varje individ som smittas. Norrbottens Läns Landsting 

(2015) har valt en strategi där den behandlande läkaren initierar åtgärder i samråd med 

enheten för vårdhygien som gör att risk för smittspridning minimeras. Patient med känt 

MRSA-bärarskap vårdas på enkelsal. MRSA-patienter ska inte vistas i allmänna 

utrymmen på sjukhuset utom i samband med transport till undersökningar, operation 

eller andra medicinska åtgärder. 

 

Resultatet visade att vårdpersonal ansåg att patientinformationen var dåligt utformad 

vilket skapade osäkerhet och gjorde det svårt för patienter att följa restriktioner vid 

MRSA och det ökade risken för smittspridning. I andra studier (Andersson et al., 2011; 

Wiklund, Hallberg, Kahlmeter, & Tammelin, 2013; Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson & Lewis, 2012) framkom att patientinformationen generellt är undermålig 

inom sjukvården. Patienter med MRSA upplever att de inte får rehabilitering på samma 

villkor som andra patienter, de saknar information och får ofta dubbla budskap. De 
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lämnar sjukhuset med en hel del tankar och obesvarade frågor vilket skapar en känsla av 

hopplöshet (Skyman, et al., 2010). Patientinformationen är nödvändig för att uppnå en 

god sjukvård (Sheard & Garrud, 2004). Information är viktigt för att förebygga 

osäkerhet hos patienter och för att skapa förståelse för den situation de befinner sig i 

(Hansen et al., 2012).  
 

Det framkom att vårdpersonal behöver stöd i arbetet med patienter som har MRSA och 

som var dåligt informerade. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det vårdgivarens ansvar att 

organisera verksamheten så att hälso- och sjukvårds-personalen kan uppfylla sin 

informationsskyldighet.  

 

Resultat visade att vårdpersonal behövde rutiner och mer kunskap för att kunna ge en 

bra vård till patienter med MRSA. Rutiner och infektionsförebyggande 

rekommendationer var inte enhetliga mellan vårdavdelningar, rutinerna var svåra att 

följa och kommunicerades inte ut tillräckligt bra. Detta skapade en osäkerhet hos 

vårdpersonal när de vårdade patienter med MRSA.  

Vårdrelaterade infektioner som MRSA kan minska genom ett förebyggande arbete och 

genom att det finns rutiner (Aziz 2014). Verksamhetschefen ansvarar för att det finns 

rutiner som säkerställer att patienten får information i så tillräcklig omfattning och att 

det finns lokala föreskrifter för att hindra smittspridning (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Resultatet visade att vårdpersonals inställning till utbildning var positiv. Det ökade 

kunskapen om MRSA och de fick den kompetens de tidigare hade saknat.  

Det är ett stort problem att vårdpersonal saknar korrekt kunskap om hur MRSA sprids, 

hur de ska skydda sig och om existerade rutiner (Andersson et al., 2011; MacDonald 

2008). Sjukvårdspersonalens kunskap om MRSA måste förbättras (Skyman et al., 

2010). Goda kunskaper hos vårdpersonal om patientens diagnos kan leda till bättre 

patientsäkerhet och ett minskat lidandet (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Erfarenhet 

av att vårda patienter som bär på multiresistenta bakterier MRB förbättrar kunskap och 

rutiner (Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman, & Engström 2011). 

Informationsmöten och utbildning där vårdpersonal får stöd, feedback och återkoppling 

från ett MRSA-team leder till ökad följsamhet till rutiner och bättre kunskap om vården 

av personer med MRSA. Vilket gör att osäkerheten kring att vårda personer med 

smittsam sjukdom minskar (Cromer et al., 2004). Diskussionsgrupper i ett arbetsteam 
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ökar vårdpersonalens kunskap, eftersom idéer, funderingar och förslag bearbetas.  Om 

det ges plats för organiserade diskussioner med andra yrkesgrupper kan nya perspektiv 

och infallsvinklar komma fram och vanemönster förändras. Detta bidrar även till att 

eventuella brister kommer upp till ytan så att åtgärder kan vidtas (Phelan, Barlow och 

Iwersen, 2006). 

 

Resultatet visade att vårdpersonal kände ansvar och ville förhindra smittspridning. 

Vårdpersonalen ansåg att handhygien var den viktigaste faktorn för att minska 

smittspridning. I en studie av Aziz (2014) beskrivs att handhygien ses som den mest 

trovärdiga rutinen för att minska infektioner och garantera patientsäkerhet. Det 

vanligaste sättet att överföra mikroorganismer som orsakar vårdrelaterade infektioner är 

via händer. Enligt Kampf & Kramer (2004) framkom det att alltid desinfektera händer 

före och efter patientnära arbete har mycket god effekt på eliminering av resistenta 

bakterier från händer. I en studie (Kusachi et al., 2004) framkom att efter införandet av 

en manual om korrekt utförd handhygien påvisades en sänkning av nysmittade patienter 

med MRSA.  

 

En sådan enkel åtgärd kan förhindra flera fall av MRSA smitta från vårdpersonal till 

patienter. 

 

Om vårdpersonal förstår och tror på sin egen betydelse av att följa hygienrutiner vid 

vård av patienter med MRSA blir de mer engagerade i vården och kan då förhindra 

smittspridning. I denna studie visade det sig att sjuksköterskor med kunskap och aktuell 

information om hygienrutiners betydelse minskar spridning av MRSA de hade också 

hade ett större engagemang än annan vårdpersonal i vårdarbetet. Det fanns ett samband 

mellan mer engagemang hos vårdpersonal och bättre följsamhet till hygienrutiner. 

Enligt Antonovsky (2005, s. 66) beskrivs engagemang som förmågan att tro på 

sanningen, betydelsen av och intressevärdet i den jag är och det jag gör och därigenom 

kan personen engagera sig själv helt och fullt i livets många olika situationer, inklusive 

arbete.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om 

vårdpersonalens erfarenhet att vårda patienter med MRSA. För att besvara studiens 
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syfte användes vetenskapliga studier av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Databaser som artiklarna hämtades ifrån var två stora referensdatabaser inom 

omvårdnad, PubMed och CINAHL. 

 

Författarna har valt att diskutera trovärdigheten i denna systematiska litteraturöversikt 

med stöd av begreppen pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.302-303; Polit & Beck, 2012, s.585). Pålitligheten i denna studie har 

styrkts genom att författarna har en beskriven metod och utfört en tydlig systematisk 

litteratursökning som sedan har presenteras i en tabell. I tabellen kan läsaren följa stegen 

i litteratursökningen samt upprepa den för att finna artiklarna som använts.  

Pålitligheten är beroende av att forskarna tydligt beskrivit tillvägagångsättet. Hur de 

utfört studien så att den går att upprepa och att läsare kunnat följa, förstå och utvärdera 

studiens metod och tillvägagångsätt (Polit & Beck, 2012, s.585). Artiklar har 

kvalitetsgranskas enskilt av de två författarna. Författarna har sedan diskuterat och 

jämfört med varandra resultat av kvalitetsgranskningen för att gemensamt graderat 

studiens kvalité Granskningen får högre trovärdighet och tillförlitlighet om den sker 

oberoende av varandra (Willman et al., 2011, s. 93).  
 

I denna studie fanns en strävan att uppnå̊ bekräftelsebarhet genom att grundligt beskriva 

varje steg i analysprocessen, för att ha möjlighet att kunna gå tillbaka till originalkällan 

har författarna märkt varje artikel med en bokstav och varje textenhet som plockades ut 

med en siffra. I analysprocessen gick författarna tillbaka flera gånger till den 

ursprungliga originalkällan och textenheten, detta stärker analysens tillförlitlighet. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) förstärks bekräftbarhet genom att under 

analysens gång kunna gå tillbaks till originalkällan, för att minska påverkan på 

materialet.  

 

Varje kategori i resultatet har styrkts med citat vilket stärker trovärdigheten (jmf. 

Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Polit och Beck (2012, s. 585) beskriver i vilken 

grad läsaren kan räkna med att resultatet är överförbart i andra grupper eller kontext. 

Överförbarheten av resultatet i denna studie relateras som hög eftersom studier som 

ingick i resultatet var vårdpersonals olika erfarenheter, olika vårdmiljöer och olika 

yrkesprofessioner. Det som minskar studiens överförbarhet är att de inkluderade 
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studierna inte var utförda i Sverige eller i Norden eftersom det kan vara stora skillnader 

i hälso- och sjukvårdssystemen i de länder som inkluderade studier var utförda i. 

Svagheter i studien är att inkluderade artiklar var skrivna på engelska, vilket inte var 

författarnas modersmål. En annan svaghet med litteratursökningen är att författarna inte 

valde att göra en manuell sökning i redan valda artiklars referenslistor och att författarna 

inte gjorde en fritextsökning för att verkligen se att all litteratur som svarar an mot 

studiens syfte är inkluderat. Enligt Holopainen et al. (2008) är litteratursökningen en 

tidskrävande process eftersom en fullständig litteratursökning och hämtning av 

forskningsartiklar är en svår process.  

 

Författarnas utgångspunkt var att studera sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter med MRSA. Det var inte möjligt att finna kvalitativa artiklar i tillräcklig 

omfattning så därför ändrades syftet. Möjligen hade den ursprungliga ansatsen kunnat 

ge resultatet ett större djup. Dock har författarna nu fått en bredare bild av fenomenet 

som studerats genom att det inkluderades flera typer av studier, vilket kan ses som en 

styrka. 

 

Slutsats 

Denna studie ger en inblick i vårdpersonalens erfarenhet till att vårda patienter med 

MRSA. Många faktorer väger in vid hantering av patienter med MRSA både tid, 

bemanning, kommunikation, kunskap, rutiner, risker och förebyggande arbete. Att 

engagera sig i patienten, göra patienten delaktig, ha en bra kommunikation och följa 

barriärvård samt att minska smittspridning var återkommande drag i hur vårdpersonal 

bör agera i mötet med patienter som drabbats av MRSA. Det behövs mer utbildning i 

vårdhygien både under grundutbildningen och på arbetsplatsen. För att ge bästa möjliga 

omvårdnad till patienter som drabbats av MRSA krävs att vårdpersonal har kunskap om 

vilka rutiner som gäller vid vård av smittförande patienter. Det är även viktigt att ge 

hygiensjuksköterskor ett tydligare mandat när det gäller rutiner och metoder för att 

förhindra smittspridning. De har idag en rådgivande funktion, vilket borde förändras till 

beslutande. Mer forskning behövs inom området för att undersöka vårdpersonalens 

behov i vården av MRSA patienter. Dessutom vore det intressant att ta del av forskning 

om personer i ledande befattningar i vården och deras kunskap och upplevelse av 

MRSA. 
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