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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En kontinuerlig ökning av antibiotikaresistenta bakterier ses i Sverige, men 

trots detta är situationen fortfarande relativt hanterbar jämfört med andra 

länder runt om i världen. Resistensutveckling är ett resultat av den mängd 

antibiotika som används i dagens samhälle. Bakterien Staphylococcus aureus 

är orsaken till många typer av infektioner, lindriga till livshotande. Bakterien 

har orsakat problem på sjukhus sedan 1955 och är den mest beryktade 

orsaken till vårdrelaterade infektioner. Meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus (MRSA) är en av de tillhörande stammarna hos Staphylococcus aureus 

som utvecklat resistens mot antibiotika. I Smittskyddslagen fastställs det att 

meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är en allmänfarlig sjukdom. 

Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma sjukdomar som medför svårt 

lidande, långvariga sjukdomsperioder och andra allvarliga konsekvenser. 

 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vara MRSA-bärare. 

 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod där tio vetenskapliga artiklar 

valdes till resultatet. Artiklarna valdes ur Cinahl Complete och Medline. 

 

Resultat: Med utgångspunkt i de tio vetenskapliga artiklarna identifierade författarna 

sex teman: upplevelser av att få en diagnos, upplevelser av isolering, 

upplevelser av bemötande, upplevelser av kunskap och information, rädsla 

att smitta andra och tankar om framtiden.  

 

Diskussion: Utifrån Callista Roys adaptionsteori, konsensusbegreppet hälsa, bakgrunden 

och annan forskning diskuteras litteraturöversiktens resultat. Huvudfynden 

som valts att diskuteras är isoleringens påverkan, kunskapsbrist och 

anpassning till livet med MRSA.    

 

Nyckelord: MRSA, patient, upplevelse, adaption. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background:    There is a continuous increase in antibiotic-resistant bacteria in Sweden, but 

the situation is still relatively manageable compared to other countries. The 

development of resistance is a result of the amount of antibiotics used in 

today's society. The bacteria Staphylococcus aureus is the cause of many 

types of infections, from mild to life threatening. The bacteria have caused 

problems at hospitals since 1955 and are the most notorious cause of 

healthcare-associated infections. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) is one of the associated strains of Staphylococcus aureus that have 

developed resistance to antibiotics. The communicable diseases act 

(smittskyddslagen) stipulates that methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) is a dangerous disease. General dangerous diseases are infectious 

and cause suffering, prolonged periods of illness and other serious 

consequences. 

 

Aim: To describe patients’ experiences of being MRSA-carrier. 

 

Method: A literature review according to Fribergs` method where ten scientific articles 

were elected to the result. The articles were selected from Cinahl Complete 

and Medline. 

 

Results: In the articles analyzed the authors identified six themes: getting a diagnosis, 

experiences of isolation, experiences of treatment, experiences of knowledge 

and information, fear of infecting others and thoughts about the future. 

 

Discussion: Based on Callista Roys adaptation theory, the concept of health, background 

and other research the result is being discussed. The main findings chosen for 

discussion are the isolation impact, lack of knowledge and adaptation to life 

with MRSA. 

Keywords: MRSA, patient, experience, adaptation.  
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Inledning 

Under sjuksköterskeutbildningen förses vi kontinuerligt med fakta om vikten av hur ett gott 

bemötande är en förutsättning för att skapa goda vårdrelationer med patienter. Under de 

verksamhetsförlagda utbildningarna har vi observerat skillnader i hur vårdpersonal bemöter 

olika patientgrupper. Å ena sidan bemöts vissa patienter med en positiv attityd, å andra sidan 

möter likväl många patienter en stigmatiserad attityd kantad av en osäkerhet och oro. Våra 

erfarenheter är att vårdpersonal oftast bemöter patienter som är MRSA-bärare (vilka har en 

särskild stam av Staphyloccocus aureus som är antibiotikaresistenta) annorlunda jämfört med 

andra patienter. Här väcktes vår nyfikenhet kring att undersöka MRSA-bärares upplevelser av 

sjukdomen. Vi vill med vår litteraturöversikt bidra till en ökad förståelse för MRSA-bärare 

som patientgrupp, med målet att skapa goda vårdrelationer som bygger på respekt och främjar 

trygghet. 

 

Bakgrund 

I följande avsnitt kommer först antibiotikas betydelse inom hälso-och sjukvården att 

presenteras. Därefter beskrivs orsaken till den resistensutveckling som idag finns i Sverige 

och i världen. Vidare presenteras bakterien Staphylococcus aureus som är orsaken till MRSA, 

vilken omfattas av smittskyddslagen. Därefter belyses allmänhetens kunskap och attityd till 

antibiotikaresistens och MRSA. I bakgrunden beskrivs avslutningsvis sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som är MRSA-bärare. 

 

Antibiotika 

Antibiotika har möjliggjort medicinsk kontroll av infektioner orsakade av bakterier vilket är 

en del av dagens hälsostandard (Sköld, 2006). Transplantationskirurgin och onkologin är 

områden inom sjukvården som inte skulle fungera utan de effektiva antibiotika. Vidare är 

antibiotika ett antibakteriellt medel som dödar och tillväxthämmar bakterier samt har en 

selektiv verkan. Den selektiva verkan är en nyckelegenskap hos antibakteriella medel som kan 

inriktas på specifika organismer och lämnar andra celler opåverkade. Följaktligen innebär 

detta att den riktar sin verkan mot den infekterande bakterien, istället för mot våra egna celler. 

I dagens samhälle distribueras samt förbrukas antibiotika i hög grad, exempelvis på grund av 

de stora framgångarna inom infektionsmedicinen. Vidare har detta resulterat i att de bakterier 

som antibakteriella medel används mot anpassat sig och utvecklat skyddsmekanismer, de 

patogena bakterierna har utvecklat antibiotikaresistens. 



 
 2 (31) 

 

Cirka 90 procent av all antibiotika i Sverige försäljs på recept (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Vidare har försäljningen av antibiotika minskat med mer än en tredjedel sedan mitten 

av 1990-talet. Det föreligger dock stora skillnader i antibiotikaanvändningen mellan landsting 

och regioner, från exempelvis 354 recept per 1000 invånare i Stockholm till 252 recept per 

1000 invånare i Västerbotten per år. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) påvisar detta att det 

än idag finns en överanvändning av antibiotika.  

 

Resistensutveckling 

Resistensutvecklingen är ett resultat av den mängd antibiotika som används i dagens samhälle 

(Simonsen & Hasselström, 2012). Detta innebär att länder med låg antibiotikakonsumtion har 

mindre problem med antibiotikaresistens jämfört med länder som har hög 

antibiotikakonsumtion. Resistensproblematiken är större i de länder där läkemedlen säljs 

receptfritt eftersom att invånarna då kan medicinera sig själva, jämför med länder där 

antibiotika är receptbelagt. Vid påbörjad behandling av antibiotika är en viktig aspekt att 

fullfölja hela behandlingen. Konsekvensen av avbruten behandling kan leda till 

resistensutveckling eftersom en del bakterier då kan överleva. 

En kontinuerlig ökning av antibiotikaresistenta bakterier ses i Sverige, trots detta är 

situationen fortfarande relativt hanterbar jämfört med andra länder runt om i världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015, 2016). År 2014 anmäldes 2921 fall av MRSA i Sverige och 

2015 ökade denna siffra med 33%, till 3882 fall. En anledning till denna ökning antas grunda 

sig i det växande antalet asylsökande. Asylsökande har en högre förekomst av MRSA än den 

resterande befolkningen i Sverige. Å andra sidan kontaktar dessa människor oftare sjukvården 

på grund av skador där man då upptäcker infektionen. Bland Sveriges befolkning är det 

främst i de yngre åldersgrupperna 0–44 år hos både kvinnor och män som ökningen av MRSA 

ses. Trots det ökade antalet anmälda MRSA fall har andelen som blivit smittade inom Sverige 

minskat från 61 procent till 42 procent under samma period.  

Alzoubi et al. (2009) hade för avsikt att undersöka läkares, farmaceuters och 

sjuksköterskors medvetenhet kring bakteriell resistens. Deltagarna i studien fick besvara 

frågor angående vilka faktorer de tror kan vara orsak till ökningen av antibakteriell resistens. 

Läkarna menade att långvariga sjukhusvistelser, olämplig användning av antibiotika och 

felaktig förskrivning av antibiotikapreparat är de mest troliga anledningarna till antibakteriell 

resistens. Farmaceuternas svar överensstämde med läkarnas. Majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg att långvariga sjukhusvistelser var den mest troliga anledningen. En lägre andel av 
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sjuksköterskorna ansåg att transporten mellan olika enheter och sjukhus kunde bidra till 

utvecklingen av antibiotikaresistens.  

 

Staphylococcus aureus och MRSA 

World Health Organization (2017) publicerade den 27 februari den allra första listan över 

bakterier som utgör det största hotet mot den mänskliga hälsan. Listan består av tolv olika 

bakterier som är uppdelade i tre kategorier; kritisk, hög och medelhög prioritet. Uppdelningen 

är baserad på vilka bakterier som är i brådskande behov av ny antibiotika. Gramnegativa 

bakterier belyses särskilt i hela listan som ett hot på grund av att dessa är resistenta mot olika 

sorters antibiotika. Dessa bakterier har förmågan att finna nya sätt att motstå behandling. 

Inom prioriteringskategori två (hög prioritet) finns läkemedelsresistenta bakterier, där bland 

annat methicillin-resistant Staphylococcus aureus ingår.  

Bakterien Staphylococcus aureus är orsaken till många typer av infektioner, lindriga till 

livshotande (Weston, 2013). Bakterien har orsakat problem på sjukhus sedan 1955 och är den 

mest beryktade orsaken till vårdrelaterade infektioner. Staphylococcus aureus, även kallat 

gula stafylokocker, tillhör de mest svårbehandlade mikroorganismerna eftersom vissa 

stammar utvecklar multiresistens och blir resistenta mot antibiotika (Simonsen & 

Hasselström, 2012). Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de 

tillhörande stammarna hos Staphylococcus aureus som utvecklat resistens mot antibiotika 

(Weston, 2013). Det är oklart när MRSA kom till Sverige men det finns dokumentation som 

påvisar isolat från 1964 (Melhus, 2013). Två år senare, 1966, skedde de första utbrotten på 

universitetssjukhusen i Lund och Uppsala. Den resistenta bakterien har inte bara spridits 

mellan människor, utan kan dessutom spridas mellan människor till djur och från djur till 

människor. 

 

Smittspridning av MRSA 

Fram till 1990-talet beskrevs MRSA som “sjukhussjuka” då smittan spreds och förvärvades 

på sjukhus (Smittskyddsinstitutet, 2010). Under senare år har det dock visat sig att det är 

vanligare att MRSA sprids utanför sjukhusen, nämligen i samhället. MRSA är ett stort 

pågående problem på sjukhus runt om i världen och ingår i många länders normala 

bakterieflora. Smittspridningen mellan personer på sjukhus sker lättare om hygienrutinerna 

inte följs. Den största riskfaktorn för att bärarskapet ska utvecklas till MRSA är om det finns 

skadad hud orsakad av exempelvis eksem eller småsår. Andra vanliga områden för 

kolonisation är näsan eller näshålan samt på andra slemhinnor. Ungefär hälften av alla 
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människor är periodvis bärare av Staphylococcus aureus vilket innebär att bakterien kan 

försvinna av sig själv. Å andra sidan kan bakterien övervintra i talgkörtlarna på huden vilket 

gör att bärarskapet kan blossa upp vid eventuell sårskada. Bärarskap/kolonisation och 

infektion har inget likhetstecken mellan sig vilket många människor tror när de hör talas om 

MRSA (Weston, 2013). När MRSA förekommer på huden eller i kroppen utan symtom 

benämns detta som bärarskap/kolonisation. Människan kan vara bärare av MRSA i perioder 

utan en negativ påverkan. Symtom som visar tecken på inflammation är exempelvis 

inflammerade vätskande sår, förhöjd kroppstemperatur, långsamt läkande sår efter operation 

eller obehag och smärta vid det drabbade stället. Allvarlighetsgraden på inflammationer 

varierar vilket i sin tur betyder att antibiotikabehandling inte alltid är nödvändig.  

I Smittskyddslagen (Smittskyddslagen, SFS 2004:168) fastställs det att infektion med 

meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är en allmänfarlig sjukdom. En allmänfarlig 

sjukdom innebär smittsamma sjukdomar där möjlighet finns att förebygga smittspridning 

genom åtgärder. Vidare beskrivs allmänfarliga sjukdomar vara smittsamma sjukdomar som 

medför svårt lidande, långvariga sjukdomsperioder eller som medför andra allvarliga 

konsekvenser. Dessa sjukdomar är anmälningspliktiga respektive smittspårningspliktiga. 

Personer som bär på en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen ska från den 

behandlande läkaren få individuella praktiska och medicinska råd angående hur man undviker 

att föra smittan vidare. Personen som är smittad skall få vård och stöd som behövs ur en 

smittskyddssynpunkt. Verksamma inom smittskyddet skall värna om skyddet för bäraren av 

en smittsam sjukdom och för de personer som är osmittade. 

 

Allmänhetens kunskap och attityd kring MRSA 

Easton et al. (2009) undersökte i en studie från Skottland allmänhetens kunskaper och 

uppfattningar om MRSA. Majoriteten, 86 procent, av de 1000 deltagarna svarade att de hade 

hört talas om MRSA och nästan en tredjedel, 32 procent, kände någon som hade MRSA. I 

frågeformuläret fick deltagarna tre olika påstående angående behandlingsalternativ för 

MRSA. De flesta trodde att MRSA kunde behandlas med antibiotika, några ansåg att 

behandling inte var nödvändigt och några trodde att MRSA inte går att behandla. Hawkings, 

Wood och Butler (2007) undersökte i en studie från Storbritannien allmänhetens attityder 

gällande bakteriell resistens. Deltagarna, som bestod av olika socioekonomiska grupper i 

samhället, beskrev att de var osäkra kring den bakomliggande orsaken till uppkomsten av 

MRSA. Författarna i studien upptäckte vidare att deltagarna inte tog eget ansvar när det fanns 

en risk för att bli smittad med infektionen och att många ansåg att det inte går att förebygga. 
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Ytterligare beskrevs det att rädslan för att bli smittad uppkommit i de situationer då möjlig 

kontakt med sjukhus funnits. Deltagarna menade att resistenta infektioner var orsakade av 

sjukvården och att smittan spreds på sjukhusen. 

 

Sjuksköterskors syn på MRSA 

Andersson, Andreassen-Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) undersökte i en svensk 

studie sjuksköterskors erfarenheter av att vårda MRSA-positiva patienter. I studiens resultat 

identifierades tre teman. Det första temat var en känsla av okunskap, rädsla och osäkerhet 

vilket innefattade att sjuksköterskorna upplevde att det saknades riktlinjer angående vården av 

MRSA-positiva patienter, samt var man kunde hitta dessa. Vidare visste sjuksköterskorna inte 

hur infektionen spred sig och de var rädda för att själva bli smittade samt för att smitta andra. 

Detta resulterade i att konflikter uppkom på avdelningen på grund av att ingen ville vårda 

denna patientgrupp. I vissa extrema fall använde sjuksköterskorna sina ledighetsdagar för att 

undkomma att vårda patientgruppen då en rädsla fanns för att bli smittad och som följd 

förlora jobbet. Det andra temat var en känsla av kompetens och säkerhet. Det visade sig att 

kunskapsnivån om MRSA skiljde sig mycket bland deltagarna. Det beskrevs att desto mer 

kunskap deltagarna hade desto mer positivt inställda var de till att vårda patienter med 

MRSA. Information om smittspridning var en viktig del i kunskapen kring MRSA som ledde 

till att deltagarna kände sig säkra. En del av sjuksköterskorna i studien uttryckte att det inte 

var mer komplicerat att vårda en MRSA-positiv patient jämfört med andra patientgrupper, 

skillnaden var att det krävdes mer reflektion kring hur vården skulle ske. Det sista temat var 

en känsla av stress och överarbete.  En del av deltagarna beskrev att MRSA-positiva patienter 

var en extra arbetsbelastning som skapade stress. Denna patientgrupp behövde isolering och i 

många fall fanns inte anpassade rum vilket innebar omflyttning av patienter. Utskrivning av 

patienter med MRSA innebar striktare rutiner för städning vilket orsakade ångest då 

vårdpersonalen var rädd för att orsaka smittspridning mellan patienter. Överbelastning på 

enheten gjorde att vissa deltagare kände sig tvungna att utvidga sina gränser för rutiner och 

mindre fokus kunde läggas på hygien som därmed blev lidande. Sjuksköterskorna uttryckte 

att det som anses vara enkelt i teorin ibland är svårt i praktiken.  

Randle och Bellamy (2011) konstaterade i en studie från Storbritannien att rutinerna för 

uppföljningen av MRSA patienter brister. Vidare innebär detta att det inte fanns nationella 

riktlinjer angående screening i uppföljningen av patienter som skrivs ut. Sjuksköterskorna 

som blev intervjuade i studien menade att om det hade funnits riktlinjer så hade de jobbat hårt 

för att följa dessa. Patienter som blir inskrivna på akutenheten blir screenade men skrivs ut 
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innan provresultaten hunnit komma. Sjuksköterskorna beskrev att patienter blir förvirrade när 

de går från den kontinuerliga behandlingen på sjukhus till ingenting när de blir utskrivna och 

menar att de brukar varna patienterna att det inte finns några rutinmässiga uppföljningar. 

 

Problemformulering 

Antibiotika är viktigt för människan, samhället och sjukvården. Överanvändningen av 

antibiotika har dessvärre lett till en ökning av resistenta bakterier, vilket i sin tur lett till att 

infektioner som tidigare gått att behandla blivit betydligt mer svårbehandlade. Antibakteriella 

medel som tidigare använts på en del infektioner blir oanvändbara hos de människor med 

bakterier som utvecklat resistens. Ökningen av MRSA i Sverige och i världen resulterar i att 

fler personer som söker sjukvård kommer att vara MRSA-bärare. Till följd av den framtida 

progressen av antalet patienter som kommer att vara MRSA-bärare är det av stor vikt att 

belysa patientgruppens upplevelser. Denna kunskap skapar förutsättningar för sjuksköterskan 

i formandet av goda vårdrelationer med patienterna. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vara MRSA-bärare. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversikten valdes Callista Roys adaptionsmodell.  

 

Callista Roys Adaptionsmodell 

Roys (2009) teori beskriver att människan är ett system, som finns i och är en del av miljön 

som utgör det större systemet. Människan interagerar med miljön, som ständigt är i förändring 

och ställer människan inför olika utmaningar. Roy menar att människan är holistiska adaptiva 

system, som relaterar till idén om att människan fungerar som en helhet och är mer än 

summan av sina delar. Människan representerar en enhet i mångfald, vilket betyder att 

människan består av mindre system som fungerar som en helhet tillsammans. Mänskliga 

adaptiva system har tanke- och känslokapaciteter, rotade i medvetande och mening. Dessa 

möjliggör effektiv anpassning till förändringar i miljön och påverkning på miljön. 

 Roy (2009) talar om olika adaptionsnivåer som representerar tillståndet av livsprocessen,  

vilket påverkar individens förmåga att reagera positivt i situationer. Det finns tre olika 

adaptionsnivåer; integrerade, kompenserade och komprometterade livsprocesser. Integrerad 
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livsprocess beskriver när strukturer och funktioner arbetar som en helhet för att tillgodose 

mänskliga behov. Detta betyder att systemet är balanserat och ändamålsenligt. När den 

integrerade processen möts av en utmaning talar Roy om den andra adaptionsnivån, 

kompenserade livsprocess. När människan utmanas i livet aktiveras det så kallade regulator-

och kognatorsystemen för att skapa balans igen. Detta system arbetar för att kompensera för 

obalansen som ett utmanande stimuli i situationen skapat. När både integrerade processer och 

kompenserade processer är otillräckliga för att bevara balansen, komprometteras 

livsprocesserna. Detta resulterar i svårigheter att adaptera, att hantera påfrestningarna 

individen utsätts för, exempelvis infektioner eller traumatiska händelser. Om individen utsätts 

för förändringar fort är risken större för att livsprocessen blir komprometterade vilket betyder 

att adaptionsnivån är låg och att alla stimuli inte kan hanteras. Det finns stimuli som individen 

inte klarar av att hantera, likaså kan det finnas stimuli som individen försöker bemästra men 

på ett sätt som inte är ändamålsenligt. 

 Roy (2009) beskriver att det finns tre olika typer av stimuli som påverkar människan. 

Fokala stimuli som kan vara inre och yttre, vilka har en direkt påverkan på människan eller en 

grupp. Roy tar upp exemplet när en individ vänder sig om snabbt då ett högt ljud hörs 

bakifrån eller då en person blir irriterad av ett surrande ljud i huvudet. Dessa exempel 

innefattar både yttre och inre stimuli av ljud. Individen fokuserar och lägger extra energi på 

stimuli för att ta reda på källan, därefter avgörs det för hur man ska hantera det. När en 

sjuksköterska bedömer en patient utifrån Roys adaptionsmodell kan många fokala stimuli 

noteras. För en kirurgisk patient kan smärtan vara det fokala stimulit som patienten fokuserar 

och lägger sin energi på. Kontextuella stimuli är alla andra stimuli närvarande i den 

situationen som bidrar till effekten av fokala stimuli. Dessa stimuli är inte de som är centrala 

för uppmärksamheten eller energin. En person kan vara mer bekymrad över smärtan om 

orsaken till smärtan är okänd. Vidare kan smärtan bli mer uthärdlig om personen vet att det är 

temporärt och förväntat i situationen. Residuala stimuli är omgivande faktorer, utanför eller 

innanför människan, vars effekt i den stundande situationen är oklar. Exempelvis då en person 

upplever rädsla i en viss situation och anledningen till detta är en tidigare händelse. I stunden 

har personen inget minne av denna händelse men det påverkar uppkomsten av rädslan. 

Roy (2009) beskriver att hälsa är beroende av om en person kan adaptera, med andra ord 

anpassa sig till den föränderliga miljön. Hälsa definieras som ett tillstånd och process i att 

vara och att bli en hel och integrerad människa. Roy menar att ohälsa är en konsekvens av 

bristande integrering. I enlighet med Roys adaptionsmodell fokuserar 

omvårdnadsprofessionerna på miljömässiga och mänskliga interaktioner som främjar 



 
 8 (31) 

 

maximal mänsklig utveckling och välbefinnande. Målet med omvårdnaden är att främja 

adaption.  

Den centrala delen i Roys (2009) teori är adaption som innebär att människan ska finna 

balans i livet. För att bevara integritet och utvecklas behöver människan ständigt anpassa sig 

till omständigheter i livet. Detta kan åstadkommas genom att man antingen bemästrar eller 

förlikar sig med omständigheterna i tillvaron. Författarna bedömer att Roys beskrivning av 

adaption kan sammankopplas till att vara bärare av MRSA. Infektionen kan vara påfrestande 

och medför nya utmaningar för personen. Följaktligen måste personen göra medvetna val och 

förlika sig med omständigheterna som infektionen medför, för att bevara integritet och 

utvecklas. Roy menar att om människan misslyckas att anpassa sig, resulterar detta i en hotad 

hälsa och personen kan behöva stöd av sjuksköterskan för att återta balansen. 

 

Metod 

Metoden som använts i denna uppsats är en litteraturöversikt, vilken syftar till att skapa en 

översikt över ett aktuellt forskningsläge (Friberg, 2012). Med andra ord kan en 

litteraturöversikt ses som ett strukturerat arbetssätt för att ta reda på den befintliga 

forskningen som finns inom ett specifikt ämne som man vill undersöka.  

 

Datainsamling och urval 

I en litteraturöversikt är det första steget att göra en litteratursökning (Lindahl & Juhl, 2014). 

Cinahl Complete, Medline, Nursing & Allied Health Database och PubMed är relevanta 

databaser för vårdvetenskap och valdes för litteratursökningen. De avgränsande funktionerna 

som användes var språk och Peer Reviewed (Östlundh, 2012). Språk användes som en 

avgränsande funktion då författarna enbart ville söka på artiklar som var skrivna på svenska 

och engelska. Peer Reviewed säkerställde att artiklarna var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Å andra sidan säkerställde denna avgränsning inte att de enskilda artiklarna var 

vetenskapliga och med anledning av detta gjorde författarna en manuell granskning av 

materialet.  

Följande sökord användes; mrsa, methicillin resistant staphylococcus aureus, patient, 

experience, perception, opinion, attitudes, views och qualitative. För att få fram det bästa 

sökresultatet har ord som kunde skrivas med förkortningar sökts på både förkortningen och på 

hela ordet exempelvis förkortningen mrsa (Östlundh, 2012). Inledningsvis kombinerades inte 

flera olika sökord med anledning av att författarna hoppades finna nya sökord med tiden. 
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Därefter kombinerades orden med hjälp av en boolesk söklogik. Vidare innebar detta att 

sökningar gjordes med operatorerna OR och AND för att söka på kombinationer av sökorden. 

Användning av operatorerna leder till att två sökord kan kopplas ihop samt ger träffar på 

antingen den ena eller den andra söktermen. Syftet med studien var att beskriva patienters 

upplevelser därför valde författarna att använda operatorn NOT på ordet nurse för att utesluta 

sjuksköterskors upplevelser. Av den anledningen användes den tekniska funktionen 

trunkering på ordet nurse som med trunkering blir nurs* för att utesluta alla möjliga 

böjningsformer av ordet. Vid urval av artiklar läste författarna först titeln och sedan abstrakt 

på de artiklar som då ansågs relevanta till det valda ämnet. De artiklar som författarna ansåg 

svarade på det valda ämnets syfte lästes i sin helhet. Författarna fann genom referenslistan i 

avhandlingen Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) an Unclear and Untoward 

Issue: Patient-Professional Interactions, Experiences, Attitudes and Responsibility (Lindberg, 

2012) en artikel (Criddle & Potter, 2006) som författarna sedan sökte upp i databas. Totalt 

fann författarna tio vetenskapliga artiklar som utgör grunden för analysen. 

 

Analys 

De tio valda artiklarna lästes flera gånger individuellt av författarna för att de skulle få en 

förståelse kring helheten. Konsensus kring helheten skapades genom att fynden gemensamt 

sammanfattades i textform på post-it lappar som stöd för vidare analys (Friberg, 2012). För att 

se samband och jämföra studierna sökte författarna likheter och skillnader i metodologiska 

tillvägagångssätt och syfte. Vidare sökte författarna likheter och skillnader i studiernas 

resultat som därefter grupperades utifrån patienternas upplevelser som funnits på de olika 

post-it lapparna. Slutligen gjorde författarna en sammanställning med teman där aspekter som 

handlade om samma sak sorterades. Författarna var medvetna om att resultaten presenteras 

olika i kvalitativa respektive kvantitativa studier och har tagit hänsyn till detta.  

 

Forskningsetiska överväganden 

En viktig del vid författarnas val av studier var att det gjorts etiska överväganden eller där 

tillåtelse från en etisk kommitté presenterats (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga 

artiklar som valdes av författarna var etiskt godkända. Etiska överväganden innebär 

exempelvis att forskningen visar hänsyn till forskningspersoner, inte utsätter omgivningen för 

risker och tar ansvar för vidare användning av resultaten (Helgesson, 2015). Författarna har 
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presenterat studiernas resultat så textnära som möjligt samt efter bästa förmåga utan egen 

tolkning eller förförståelse. 

 

Resultat 

Med utgångspunkt i analysen av de tio vetenskapliga artiklarna identifierade författarna sex 

teman: upplevelser av att få en diagnos, upplevelser av isolering, upplevelser av bemötande, 

upplevelser av kunskap och information, rädsla att smitta andra och tankar om framtiden.  

 

Upplevelser av att få en diagnos 

Reaktioner vid mottagandet av en MRSA-diagnos varierade från likgiltighet till chock 

(Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). Likgiltigheten uttrycktes som en uppfattning att 

MRSA var ett överskattat problem och inte något skadligt. Deltagarna som beskrev chock vid 

mottagandet av en MRSA-diagnos uttryckte situationen som ett psykologiskt trauma. 

Situationen beskrevs med känslor som att bli helt förstörd och att sjunka genom golvet. 

Många deltagare beskrev en känsla av skam eller ledsenhet och funderade på hur de hade 

blivit smittade. I en annan studie var chock, förödelse och oro reaktioner på mottagandet av 

en MRSA-diagnos som dessutom framkallade känslor av undergång samt onda aningar 

(Gleeson, Larkin & O´Sullivan, 2016). Deltagarna upplevde att MRSA var ett hot mot deras 

hälsa och några trodde att man kunde dö av infektionen. En annan känsla som uttrycktes för 

att beskriva upplevelsen av att få en MRSA-diagnos var panik (Andersson et al., 2011). 

Vidare beskrevs en känsla av att vara smutsig och anledningen till att man blivit smittad var 

att man inte tvättat sig ordentligt. Efter att deltagarna fått information om MRSA av läkare var 

de upprörda och kände rädsla vilket i början ledde till att de inte vågade gå ut på flera dagar. I 

en studie av Rohde & Ross-Gordon (2012) framkom olika emotionella faktorer som 

associerades med en MRSA-diagnos. De emotionella faktorerna som uttrycktes var ilska, 

ångest, oro, frustration, depression och rädsla. En del beskrev att de var livrädda och andra 

var arga och upprörda. Goda relationer till familj, vårdpersonal och vänner beskrevs som 

viktigt för deltagarna för att kunna hantera MRSA-diagnosen. Relationer med andra hade 

underlättat och fungerat som ett hjälpmedel för deltagarna att adaptera till att vara bärare av 

en smittsam sjukdom. 
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Upplevelser av isolering 

Att vara MRSA-bärare och isolerad förknippades med varierande känslor som rädsla, ilska, 

skuld och frustration då exempelvis känslan fanns att man redan hade tillräckligt att stå ut 

med (Barratt, Shaban & Moyle, 2010). I likhet med detta kunde känslor av frustration och 

ilska ses då exempelvis vårdpersonal inte följde den strikta isoleringspolicyn som fanns på 

avdelningen (Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Isoleringen 

beskrevs främst som ensam och tråkig av patienter med få besökare. En del patienter 

upplevde att isoleringen gjorde dem mer introverta eller deprimerade. För att undvika 

pinsamheter till följd av isoleringen arrangerade patienterna träffar med familj och vänner 

utanför avdelningen. Patienterna upplevde rädsla för att familj och vänner inte skulle komma 

på besök om de visste att vederbörande var bärare av MRSA.   

Känslan av stigmatisering i samband med isoleringen var vanligt förekommande (Barratt et 

al., 2010; Criddle & Potter, 2006 & Webber et al., 2012). Vårdpersonalens användning av 

förkläde och handskar vid isoleringen upplevdes som stigmatiserande vilket resulterade i att 

patienterna kände sig nedvärderade (Barratt et al., 2010). Stigmatiseringen uttrycktes vidare 

genom ord som “lepra” då patienterna upplevde att ingen skulle komma in på deras rum, om 

inte besökaren hade full mundering med förkläde och handskar (Criddle & Potter, 2006). 

Känslan av stigmatisering gjorde det svårt för patienterna att hantera isoleringen och 

beskrivningar som att de inte kände sig mänskliga uttrycktes (Webber et al., 2012).  

Patienterna upplevde isoleringen som kränkande och beskrev att de kände sig instängda 

och begränsade (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). Vidare framkom det att isoleringen 

begränsade patienternas självständighet och att de kände sig frustrerade över att exempelvis 

behöva fråga om att få duscha (Barratt et al., 2010). Även den sociala interaktionen med andra 

patienter beskrevs som en begränsning på grund av isoleringen. I samma studie ansåg 

patienterna att isoleringen påverkade deras relation med sjukvårdspersonal negativt då 

exempelvis läkare undvikit att skaka deras hand. Ytterligare upplevde patienterna att de fick 

sämre kvalité på vården på grund av isoleringen. Å andra sidan ledde isoleringen till att 

patienterna fick avskildhet och eget utrymme vilket uttrycktes som en positiv aspekt då det 

hjälpte patienterna att acceptera sin situation. Criddle och Potter (2006) beskrev i likhet med 

detta att patienterna upplevde att enkelrum var positivt då det var privat och tyst. Patienterna 

förmodade att isoleringen var nödvändig för att kunna skydda andra och ansåg att det endast 

var sunt förnuft att de skulle vara isolerade (Barratt et al., 2010). Samtidigt framkom det att 

patienterna var förvirrade kring logiken att de endast isolerades på sjukhus men inte ute i 
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samhället eller vid permission på helgerna (Webber et al., 2012). Till skillnad från detta var 

det en del av patienterna som ansåg att MRSA var utom kontroll och att isolering i sig var 

onödig.  

 

Upplevelser av bemötande 

I en studie av Skyman et al. (2014) undersöktes patienters användning, erfarenheter och 

åsikter av att få och uppvisa ett MRSA-bärarkort. Mätningar gjordes under åren 2004 och 

2011 där patienternas synpunkter angående MRSA-bärarkortet beskrevs. Vid båda 

mätningarna uttryckte cirka hälften av deltagarna att de blivit bemötta med positiva reaktioner 

vid uppvisande av ett MRSA-bärarkort. Det betonades specifikt att bemötandet på 

infektionsklinikerna var professionellt. Under år 2011 beskrevs en högre förekomst av 

bemötande präglat av rädsla och förtvivlan från vårdpersonal jämfört med år 2004. I mötet 

upplevde deltagarna att de fanns en rädsla från vårdpersonalens sida vilket resulterade i en 

känsla hos deltagarna av att vara ovälkommen. Deltagarna beskrev exempelvis situationer där 

de blivit bemötta som “pesten”. Dessutom talade deltagarna om känslan att vara utpekad, 

stigmatiserad och anklagad. Vidare uttryckte deltagarna att de blivit bemötta med likgiltigt 

beteende och konsekvensen av detta blev en upplevd förminskning av den egna värdigheten. 

Stigmatisering var vanligt förekommande och beskrevs exempelvis i sammanhang då 

MRSA-bärare blivit avvisade från rehabilitationskliniker, läkare, tandläkare och ambulanser 

(Raupach-Rosin et al., 2016). Stigmatisering upplevdes när rätten att få sitta med andra 

patienterna i väntrummet på akuten fråntogs och att behöva vänta utanför akutenheten i 

timmar innan de fick träffa läkare (Skyman et al., 2010). Vidare beskrevs situationer av att bli 

nekad vård och behandling för sitt primära sjukdomstillstånd av anledningen att deltagarna 

ådragit sig MRSA. Resultatet av detta beskrivs som upplevelsen av sämre villkor och att inte 

få samma vård som icke-infekterade. Stigmatisering kunde ses i ytterligare en studie och 

beskrevs vara upplevelser av att omgivningen tror att man rullar runt i smuts hela dagarna, 

inte tvättar sig själv och har stora otrevliga sår (Rohde & Ross-Gordon, 2012). Stigmatisering 

upplevdes även då omgivningen uppvisat en rädsla att vara nära deltagarna och exempelvis 

inte vågat ge vederbörande en kram.  

 

Upplevelser av kunskap och information 

Patienterna upplevde att vårdpersonal saknade kunskap kring vad MRSA faktiskt innebar, hur 

det sprids, hur man skyddar andra samt kring existerande riktlinjer (Andersson et al., 2011). 
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Vårdpersonal verkade tro att MRSA var en blodburen infektion. Patienterna upplevde att de 

blev bemötta med ett okunnigt beteende (Skyman et al., 2014). Att möta vårdpersonal som 

saknade eller hade bristande kunskap upplevdes som läskigt (Skyman, Lindahl, Bergbom, 

Sjöström & Åhrén, 2016). En bidragande faktor till patienternas oro och ängslan var då de 

noterade avvikelser i sjukvårdspersonalens kunskaper. När de såg att vårdpersonalen arbetade 

inkonsekvent ledde det till att patienterna kopplade det till bristande kunskap (Barratt et al., 

2010).    

Patienterna uttryckte att det ville förstå deras MRSA situation och värderade att få 

information (Barratt et al., 2010). Följaktligen för att få bättre kunskap vilket i sin tur hjälpte 

patienterna att hantera deras situation. Desto mer information kring MRSA som patienterna 

fick, desto lugnare blev de (Rohde & Ross-Gordon, 2012). Förbättrad utbildning till 

vårdpersonal, patienter, familj och besökare upplevdes som viktigt (Webber et al., 2012).  

 

Rädsla att smitta andra 

Risken för att ha smittat barn, barnbarn, kollegor och vänner resulterade i ångest (Andersson 

et al., 2011). Patienterna beskrev en ångest för att man dagen innan man mottagit beskedet om 

MRSA kramat någon i sin närhet och att risken för överföring av MRSA då funnits. Känslan 

av att vara ett hot eller en fara för omgivningen upplevdes som traumatiskt. Patienterna 

upplevde att MRSA var något “smutsigt” vilket skapade en rädsla över att de skulle överföra 

MRSA till andra (Skyman et al., 2016). Att smitta familjemedlemmar eller andra beskrevs 

som en oro och rädsla samt att vara “en risk för andra” (Criddle & Potter, 2006). Det visade 

sig även att patienterna tog MRSA på allvar, exempelvis genom ansvar att begränsa deras 

aktiviteter för att minimera risken att smitta andra (Rohde & Ross-Gordon, 2012).  

 

Tankar om framtiden  

Många patienter var oroliga för vad det skulle innebära att vara MRSA-positiv i framtiden 

(Barratt et al., 2010). Patienterna funderade ofta på om de efter beskedet om MRSA kunde 

återgå till deras dagliga aktiviteter som exempelvis att umgås med andra eller att shoppa 

(Skyman et al., 2010). Det var vanligt att dessa frågor fortfarande var obesvarade fyra år efter 

att patienterna blivit utskrivna. Att vara MRSA-bärare beskrevs påverka framtiden på grund 

av att man inte kunde jobba med vad man ville (Andersson et al., 2011). Dessa jobb kunde 

exempelvis innefatta restaurangjobb, arbete med barn eller arbete inom vården. I en studie av 
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Raupach-Rosin et al. (2016) framkom det att 10 procent av deltagarna under 65 år hade 

upplevt yrkesmässiga problem som ett resultat av MRSA.   

Patienterna upplevde en rädsla och funderade på huruvida de skulle få hjälp om de blev 

sjuka och sökte vård (Andersson et al., 2011). Följaktligen fanns en rädsla för att bli avvisad 

av vänner och kollegor samt för att bli uppsagd på jobbet vilket resulterade i att många var 

rädda att berätta för omgivningen att de var MRSA-bärare. Tankar angående framtiden var 

skilda hos patienterna, en del beskrev rädsla samtidigt som andra beskrev en acceptans och en 

optimism om botemedel (Andersson et al., 2011). Positiva tankar framkom i den kontexten att 

detta kunde innebära en nystart i livet, någonting som var bra för vederbörande vilket gav en 

start till att börja ta hand om sitt liv. Patienterna beskrev en upplevd förvirring av att inte veta 

när man borde visa sitt MRSA-bärarkort eller inte. Detta blev vidare en ständig orolighet inför 

kommande situationer som skulle kunna resultera i förvirring exempelvis vid inbokad 

massage eller tandläkarbesök. 

 

Diskussion 

I följande avsnitt presenteras först metoddiskussionen där metodens styrkor och svagheter i 

tillvägagångssättet diskuteras. I resultatdiskussion diskuteras därefter syftet, bakgrunden och 

resultatet i relation till den valda teoretiska utgångspunkten. 

 

Metoddiskussion 

Författarna insåg tidigt i litteratursökningen att forskningsunderlaget var begränsat kring det 

valda ämnet. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vara 

MRSA-bärare. Dessvärre var det svårt att finna artiklar med patientperspektivet där både 

patienters upplevelser och MRSA kombinerats. Författarna fann de första artiklarna med 

träffar på sökningen methicillin resistant staphylococcus aureus från i början på 1960-talet. 

Följaktligen tycktes MRSA som område vara beforskat, dessvärre upptäckte författarna att det 

fanns ett litet forskningsunderlag kring patienternas upplevelser. Av den anledningen kom 

författarna fram till att inte använda årtal som begränsning. Den äldsta valda artikeln var från 

2006 och författarna ansåg att den artikeln hade liknande resultat och inte skiljde sig från den 

modernare forskningen och inkluderades på grund av detta. De resterande valda artiklarnas 

tidsspann varierade mellan åren 2010 och 2016.  

Språk som avgränsning valdes för att författarna endast ville få träffar på svenska och 

engelska eftersom det var inom ramen för författarnas språkkunskaper. Anledningen till att 
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resultatartiklarna som valdes endast är skrivna på engelska är för att författarna inte fick några 

träffar på artiklar skrivna på det svenska språket. Författarna var medvetna om att de hade 

svagheter vid översättningen av de engelska resultatartiklarna då detta inte var deras 

modersmål. Detta kompenserades med att använda lexikon. 

Resultatartiklarna valdes från Cinahl Complete och Medline men sökningar gjordes i flera 

andra databaser exempelvis Nursing & Allied Health Database och PubMed. Vid sökningar i 

andra databaser uppkom redan valda artiklar och med anledning av detta valde författarna att 

begränsa sig till två databaser. De artiklar som utgör grunden för resultatet anser författarna 

har god kvalité och svarar på syftet med litteraturöversikten. 

På grund av att det fanns ett begränsat antal artiklar kring det valda ämnet var det svårt för 

författarna att göra geografiska avgränsningar. Fyra av de valda artiklarnas studier utfördes i 

Sverige vilket möjligen kan ha påverkat resultatet (Andersson et al., 2011 & Skyman et al., 

2010, 2014, 2016). Ytterligare två artiklar speglar patienter i Storbritanniens upplevelser av 

MRSA (Criddle & Potter, 2006 & Gleeson et al., 2016). Resterande resultatartiklar är utförda 

i Nya Zeeland, Tyskland, Canada och USA vilket alla är geografiskt utspridda länder. Detta 

innebär att resultatet inte enbart speglar ett land eller en världsdel. Författarna är medvetna om 

att upplevelsen av en sjukdom är individuell och personer som härstammar från samma land 

behöver därför inte ha liknande upplevelser av en sjukdom. Därav ansåg författarna att det 

inte innebär ett problem att resultatartiklarna var geografiskt utspridda eftersom de valda 

resultatartiklarna svarade på syftet. Tre av de valda artiklarna från Sverige hade skrivits av 

samma författare vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet genom att minska variationen i 

resultatet.  

Syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse för personers erfarenheter och 

upplevelser (Segesten, 2012). Författarna hade som syfte att beskriva patienters upplevelser 

och med detta som motiv valdes i första hand kvalitativa artiklar. Två artiklar som valdes var 

inte kvalitativa, de hade mixad metod respektive kvantitativ metod.  Författarna bedömde att 

de svarade på det valda ämnets syfte och inkluderades med anledning av detta.  

När författarna utformade teman var det relativt lätt att hitta teman som fångade och 

urskilde de olika upplevelserna som svarade på syftet med studien. Med hjälp av post it lappar 

skapade författarna en flyttbar möjlighet av enstaka upplevelser som sedan kunde grupperas 

ihop till aspekter som berörde samma område. Detta ökade överblicken av materialet och var 

därför en styrka. Vid start formulerade författarna sju olika teman men vid vidare bearbetning 

sågs möjligheten att sammankoppla två teman med varandra vilket resulterade i sex teman. 

Utifrån urvalet av artiklar var en analys av genusaspekter omöjlig. En del valda artiklar hade 
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inte redovisat antalet manliga respektive kvinnliga deltagare. Vidare fanns inte en redogörelse 

för om de enskilda beskrivna upplevelserna var från en manlig eller kvinnlig deltagare. 

Författarna ansåg att detta omöjliggjorde möjligheten att diskutera eller applicera en 

genusaspekt i denna litteraturöversikt på ett rättvist sätt.  

 

Resultatdiskussion 

Delar av litteraturöversiktens resultat kommer i följande avsnitt att diskuteras med 

utgångspunkt i bakgrunden, den teoretiska utgångspunkten och annan forskning.  

 

Isoleringens påverkan 

I resultatet fann författarna att patienters upplevelser och erfarenheter av isolering                                                                                                                       

skiljde sig. Överlag framkom mest negativa upplevelser kopplade till isoleringen där 

patienterna exempelvis kände sig begränsade, att det påverkade relationen till vårdpersonalen 

och att de fick sämre vård. I motsats till detta framkom även positiva aspekter där patienterna 

upplevde att isoleringen ledde till avskildhet samt att man förstod att det var nödvändigt för 

att kunna skydda andra. Tørseth Andreassen, Fjellet, Hageland, Wilhelmsen och Stubberud 

(2011) beskriver att några av de vanligaste reaktionerna på isolering som patienter upplever 

är; upplevelsen av att vara frihetsberövad, känslomässigt avstånd till andra människor och 

avsaknad till privatliv. Isoleringen gör att patienterna hela tiden påminns om att de har en 

smittsam sjukdom, och precis som litteraturöversiktens resultat påvisade, en känsla av att vara 

pestsmittad. Enligt Roy (2009) kallas olika patienters individuella förmåga att ta till sig 

intryck (stimuli) och hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt för adaptionsnivå. Detta är 

beroende av individens unika förutsättning i en given situation, vilket har betydelse för 

förmågan att skapa balans och ta in information. Adaptionsnivån kan sätta gränser för 

individens förmåga att hantera stimuli där konsekvensen kan leda till ohälsa. Roy beskriver att 

det finns tre adaptionsnivåer; integrerade, kompenserade och komprometterade. När den 

integrerade livsprocessen utmanas, försöker den andra adaptionsnivån, kompenserade 

processen, att skapa balans igen. När de två första adaptionsnivåerna är otillräckliga för att 

bevara balansen komprometteras processen. Detta kan uppstå då människan har svårigheter i 

att adaptera. Enligt Roy kan således patienternas negativa upplevelser i samband med 

isolering kopplas ihop med ineffektiva reaktioner. Detta innebär att patienterna, som system, 

inte lyckats hantera intrycket av isoleringen vilket leder till obalans och ohälsa. 

Enligt Smittskyddslagen (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 5, 1-2 §,) får beslut om 

isolering endast tas om det finns en påtaglig risk för att andra kan smittas. Lagen menar 
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dessutom att den som är isolerad ska tas väl om hand. Personen ska få den vård och stöd som 

behövs för att förebygga eller minska risken så långt som möjligt för smittspridning. MRSA 

presenterades i bakgrunden som en allmänfarlig sjukdom och ingår därför i smittskyddslagen.   

Tørseth Andreassen et al. (2011) beskriver att sjuksköterskan måste försöka sätta sig in i 

patientens reaktioner på isoleringen genom att använda sin empatiska förmåga. Denna 

förmåga beskrivs kunna underlätta för sjuksköterskan att se eventuella problem för att därefter 

sätta in relevanta åtgärder efter den vårdplan som ska upprättas i enlighet med 

smittskyddslagen (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 5, 2 § ). På liknande sätt lyfts 

sjuksköterskans empatiska förmåga i Hudaceks studie (2008) där det beskrivs att vårdandet är 

kärnan i omvårdnaden. Den empatiska förmågan handlar om att försöka sätta sig in i 

patientens känslor och situation med målet att förbättra dennes hälsa. För att skapa en 

vårdande relation behöver sjuksköterskan vara uppmärksam och kunnig samt bry sig om 

patienten. 

I en studie av Cassidy (2006) undersöktes sjuksköterskestudenters uppfattningar av att 

vårda patienter med smittsamma infektionssjukdomar. Studenterna menade att det fanns en 

konflikt mellan att balansera vården av isolerade patienter för att tillgodose deras behov 

samtidigt som man försökte förhindra smittspridningen. Studenterna hade en uppfattning av 

att frekvensen av kontakt var förenad med ökad risk för att själv bli smittad. Åtgärderna som 

togs till följd av rädslan för att bli smittad var att studenter och vårdpersonal undvek att gå in 

till patienterna lika ofta, samt att de bar skyddsutrustning vid alla tillfällen. Författarna anser 

att studenternas uppfattningar, som är beskrivna i studien, kan vara en orsakande faktor till att 

en del patienter i resultatet upplevde att relationen till vårdpersonal påverkades negativt och 

att de fick sämre vård. En positiv aspekt var att studenterna visade en förståelse för att det 

måste vara fysiskt, socialt och psykiskt påfrestande för patienterna som var isolerade 

(Cassidy, 2006). Dessutom hade studenterna en uppfattning av att patienternas förmåga att 

hantera och klara av situationen varierade beroende på den enskilda patienten och deras 

tidigare upplevelser. Studenternas uppfattning om patienternas förmåga att hantera isoleringen 

överensstämmer således med Roys teori (2009) om människans olika adaptionsnivåer och 

resultatet som påvisade att upplevelsen av isolering skiljde sig.  

Det är viktigt att sjuksköterskan tillgodoser patientens psykosociala behov vid isoleringen 

(Tørseth Andreassen et al., 2011). Sjuksköterskans uppgift är att kartlägga patientens behov 

så att rätt åtgärder kan vidtas, exempelvis att ofta gå in till patienten, ta god tid på sig inne hos 

patienten, eftersträva en bra dialog och upprepa information kring sjukdomen samt 

isoleringstiden. Det är av stor vikt att patienterna kan lita på vårdpersonalen och att de håller 
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vad de lovat. Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sitt förhållningssätt gentemot 

olika grupper av patienter som han eller hon möter inom vården (Tørseth Andreassen et al., 

2011). Sjuksköterskan måste vara trygg i sin roll och förmedla denna trygghet till patienten, 

så att individen känner tillit till vården. Läkaren och sjuksköterskan ska sammarbeta och har 

tillsammans ansvar för att patienten får information om isoleringen och vad den innebär.  

 

Kunskapsbrist  

Författarna fann i resultatet att det fanns en uttalad vilja från en del av deltagarna att erhålla 

information om MRSA för att förstå och kunna hantera situationen de hamnat i. Många 

deltagare värderade att få information och de som erhållit information upplevde att de blev 

lugnare. Många deltagare ansåg att de fick bristfällig information och att frågor som 

uppkommit vid diagnos fortfarande var obesvarade efter fyra år. Deltagarnas vilja till 

information kan sammankopplas med Roys (2009) beskrivning av olika adaptionsnivåer. Om 

deltagarnas förmåga att hantera nya upplevelser är begränsad kan de genom införskaffad 

information nå en ny adaptionsnivå. Viljan att nå en ny adaptionsnivå genom information kan 

ses som en kompenserande process enligt Roy.  

I bakgrunden presenterade författarna att det fanns en känsla av okunskap, rädsla och 

osäkerhet hos vårdpersonal kring MRSA och riktlinjerna kring vården av denna patientgrupp. 

Litteraturöversiktens resultat bekräftar detta då patienter upplevde att det fanns kunskapsbrist 

hos vårdpersonal. Kunskapsbristen beskrevs i situationer där deltagarna uppmärksammat att 

vårdpersonal arbetat inkonsekvent. Författarna anser att detta är ett viktigt fynd då dessa 

situationer framkallade emotionella reaktioner som rädsla, oro och ängslan hos patienterna. 

Författarna tror att patienternas vilja till information och vårdpersonalens kunskapsbrister är 

väl sammanlänkande. Kunskapsbrist hos vårdpersonal försvårar patienternas eftersökande av 

information, av den orsaken att vårdpersonal antas vara de man vänder sig till för att få 

information och kunskap. De emotionella reaktionerna, som uppkom i resultatet till följd av 

vårdpersonalens kunskapsbrist, kan förklaras utifrån Roys (2009) teori om miljöns betydelse 

för adaptionen. Roy menar att miljön ständigt är i förändring och ställer människan inför olika 

utmaningar, vilket innebär att människan ständigt samspelar med miljön. Adaptionen sker 

genom kopplingen till miljö och stimuli som genereras. Allt som har betydelse för 

människans existens, exempelvis händelser som inträffar eller olika aspekter i den sociala och 

fysiska miljön kopplas ihop med Roys beskrivning av miljön. Författarna anser att 

reaktionerna som patienterna upplevde är stimuli som genereras vid händelserna där 

patienterna beskrev att vårdpersonal hade kunskapsbrist och bekräftar Roys teori om miljöns 
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betydelse. Roy menar följaktligen att miljön är en källa till stimuli av skiftande karaktär. 

Beroende på en människas förmåga att bemästra dessa stimuli, kan de upplevas som negativa 

eller positiva men oavsett vad påkallar de respons.  

 Forskning visar att patienter som tar upp brister i vårdpersonalens utövande ofta blir 

motsagda eller ignorerade (Wyer, 2015). Många patienter vill säga till när de upplever osäkert 

utövande, och en del gjorde det också, men många kände inte att de kunde göra det. Orsaken 

till detta bottnade i en rädsla för att de skulle förolämpa vårdpersonalen och att detta skulle 

leda till eventuella konsekvenser i deras framtida vård. Studien påvisar att det finns brister i 

kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal angående infektionskontroll och 

prevention. Detta resulterar i att patienter utvecklar strategier för att skydda sig själv och 

andra exempelvis genom att sökta efter information om MRSA på internet.   

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) ska vården vara av god 

kvalité med god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet. Resultatet 

påvisade att upplevelsen av inkonsekvent arbete ledde till att patienterna upplevde att 

vårdpersonal hade kunskapsbrist som resulterade i en rädsla och oro. International Council of 

Nurses, belyser att sjuksköterskan ansvarar för sättet att utöva yrket och för att genom 

kontinuerligt lärande upprätthålla yrkeskompetensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Forskning påvisar att vårdpersonalens kunnande i vårdsituationer skapar trygghet hos 

patienter (Berg & Danielson, 2007). I enlighet med detta anser författarna att kunskap är ett 

viktigt verktyg i skapandet av en vårdrelation som främjar trygghet hos patienterna. En viktig 

aspekt är även att sjuksköterskan känner sig trygg i sin roll. Tørseth Andreassen et al. (2011) 

menar att det är viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg med sina fackkunskaper och har en 

god vetskap om hur infektioner smittar samt vilka åtgärder som behövs. Tørseth Andreassen 

et al. (2011) menar att handskar inte är något hinder för kontakten mellan sjuksköterskan och 

patienten, handskar är en förutsättning för att kunna upprätthålla basala hygienrutiner. Detta 

innebär således att sjuksköterskan ska tillämpa basala hygienrutiner (SOFS 2015:10) som ett 

professionellt förhållningssätt och ett föredöme.  

I en studie av Seibert, Speroni, Oh, DeVoe och Jacobsen (2014) beskrev vårdpersonal 

situationer där de inte efterföljde basala hygienrutiner. Författarna kopplar 

litteraturöversiktens resultat av patienternas upplevelse av inkonsekvent arbete till situationer 

där basala hygienrutiner inte efterföljs som exempelvis beskrivs i studien av Seibert et al. 

(2014). Anledningen till att försiktighetsåtgärder inte följdes var exempelvis för att 

vårdpersonal endast skulle in på patientrummet för att hämta någonting. Personalen 

ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt med all skyddsutrustning. I situationer med för 
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hög arbetsbelastning beskrev vårdpersonal att de ibland råkade ta i något innan 

skyddsutrustningen var på. Handskar och förkläden beskrevs påverka vårdrelationen negativt 

och som en barriär för den helande fysiska kontakten. Att tillhandahålla samma vård till 

patienter som är isolerade var utmanande för vårdpersonalen.   

 

Anpassning till livet med MRSA 

Enligt författarnas bedömning var en viktig aspekt som framkom i resultatet att MRSA 

medför många psykologiska och sociala utmaningar. Patienterna upplevde rädsla för att bli 

avvisad av vänner, kollegor och att förlora jobbet, vilket författarna anser kan vara psykiskt 

påfrestande. Den sociala aspekten innebär att deltagarna inte vågade träffa vänner och familj 

på grund av rädslan för att smitta. Roy (2009) menar att när en sjuksköterska bedömer en 

patient utifrån adaptionsmodellen kan många fokala stimuli noteras. För en nyopererad patient 

kan smärta vara ett fokalt stimuli som påverkar patienten i störst utsträckning. På liknande sätt 

kan denna situation kopplas ihop med en patient som är MRSA-bärare. Fokala stimuli för 

denna patientgrupp kan innefatta att en individ fokuserar och lägger extra energi på att inte 

smitta andra i sin omgivning vilket författarna tror kan resultera i att personen inte vågar leva 

sitt liv fullt ut. Enligt Roy bidrar kontextuella stimuli till effekten av fokala stimuli men är 

inte centralt för individens uppmärksamhet. Vidare innebär detta att en person som är MRSA-

bärare kan vara mer bekymrad över sin situation och omgivningen om inte ordentlig 

information tillhandahålls. Situationen kan bli mer hanterbar och uthärdlig om personen vet 

hur man ska förhålla sig till den nya situationen med infektionen. I litteraturöversiktens 

resultat framkom upplevelsen av att goda relationer till vänner, vårdpersonal och familj var 

viktigt för hantering av MRSA-diagnosen. Roy (2009) menar att målet med omvårdnaden är 

att främja adaption och integrering. Hälsa är beroende av om en person kan adaptera och 

sjuksköterskans uppgift är att främja adaption, och därmed hälsa.  

 Dahlberg och Segesten (2010) menar att frågor om hälsa inte bara rör sjukdom eller 

behandling utan att det främst handlar om det dagliga livet. Resultatet påvisade att patienterna 

funderade på framtiden och om de kunde återgå till dagliga aktiviteter trots den smittsamma 

infektionen. Detta menar Dahlberg och Segesten (2010) handlar om patienters önskan att 

hantera sin hälsoprocess och klara av sitt vardagsliv trots sjukdom, för att uppleva 

välbefinnande. Hälso- och sjukvården strävar efter att hjälpa personer till hälsa och 

välbefinnande. Vårdande är beroende av en mellanmänsklig relation mellan patienten och 

sjuksköterskan, med syfte att stödja patientens hälsoprocess. Med detta resonemang vill 

författarna styrka att vårdens uppgift är att främja hälsa vilket överensstämmer med Roys 
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teori om att målet med omvårdnaden är att hjälpa patienten att uppleva hälsa.  

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat tyder på att det finns en stor variation av upplevelser hos 

MRSA-bärare, alltifrån negativa till positiva. Vårdpersonal bör vara medveten om att vården 

måste anpassas individuellt, vilket styrks med Roys teori om patienters olika adaptionsnivåer 

och förmåga att hantera påfrestningar. Kunskapen om patienters olika individuella 

förutsättningar kan skapa en ökad förståelse och medvetenhet hos vårdpersonal, vilket 

möjliggör för ett personcentrerat vårdande. Det är av stor vikt att vårdpersonal tänker på sitt 

förhållningssätt vid vårdandet av patienter som är MRSA-bärare. Vårdpersonalens och 

omgivningens förhållningssätt beskrevs i en del situationer av patienterna som 

stigmatiserande då rädsla uttryckts. Om vårdpersonal är medvetna om deras agerande och 

hanterande i olika situationer kan detta minska patienternas stigmatiserande upplevelse.  

Författarna anser att ett viktigt fynd var patienternas upplevelser av att vårdpersonal hade 

kunskapsbrist. Denna kunskap påvisar för hälso- och sjukvården inom vilket område som 

patienterna upplever att förändringar behövs. Detta kan ligga till grund för fortsatt utbildning 

av vårdpersonal kring infektionssjukdomar och de existerande riktlinjerna. Författarna anser 

att utbildning kring infektionssjukdomar bör implementeras tidigt och i större utsträckning 

under sjuksköterskeprogrammet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna nämnde tidigare att forskningsunderlaget var begränsat kring patienters 

upplevelser av att vara MRSA-bärare. Med anledning av detta anser författarna att det behövs 

fortsatt forskning kring patienters upplevelser. Bredare forskningsunderlag inom området kan 

bidra till möjlighet att undersöka eventuell förändring i takt med att MRSA ökar i samhället. 

Fler antal studier inom området möjliggör även jämförelser mellan olika länder. Författarna 

anser att jämförande studier skulle vara intressanta för att se om upplevelsen skiljer sig mellan 

länder med låg förekomst och länder med hög förekomst av MRSA. Sådana studier kan bidra 

till att länder kan ta lärdom av varandras bra och dåliga erfarenheter.  

Patienternas upplevelse var i många fall ett resultat av vårdpersonalens kunskap och 

bemötande vilket resulterade i att författarna fick följdfrågor angående grundorsaken. Därför 

anser författarna det är av stor vikt att i fortsatt forskning belysa sjuksköterskans upplevelse i 



 
 22 (31) 

 

situationen. Med mål att skapa en förståelse kring varför faktorerna till patienters negativa 

upplevelse finns överhuvudtaget. 

 

Slutsats  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att vara MRSA-bärare. 

Resultatet redogör för upplevelsen av att vara MRSA-bärare sorterat under sex teman: att få 

en diagnos, upplevelsen av isolering, upplevelser av bemötande, upplevelser av kunskap och 

information, rädsla för att smitta andra samt tankar om framtiden. Att få en MRSA-diagnos 

upplevdes som ett psykologiskt trauma och isoleringen upplevdes som begränsande. 

Vårdpersonalens kunskapsbrist orsakade rädsla och oro men den information som patienterna 

fick upplevdes som lugnande. Många funderade på framtiden och kände rädsla för att smitta 

andra. En del av sjuksköterskans roll är att stödja patienten och besvara eventuella frågor för 

att främja patientens trygghet. Det sker en ökning av MRSA i Sverige och fler patienter som 

söker vård kommer vara MRSA-bärare. Författarna anser att denna litteraturöversikt kan ge 

en vägledning för sjuksköterskans interaktion med patienter som bär på en smittsam 

infektionssjukdom. Litteraturöversikten kan bli ett uppvaknande kring det egna 

förhållningsättet i mötet med patienter som bär på en infektionssjukdom i framtiden.  
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Notification card to 
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stigmatizing from 

the patient´s point 

of view.  

2014, Sverige, 
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Journal of Infectious 
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Datainsamling: Enkäter och 
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Analys: Analytisk statistik och 
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Skyman, E., 

Lindahl, B., 

Bergbom, I., 

Thunberg 

Sjöström, H., & 

Åhrén, C.  

Being Met as 

marked- patient's 

experiences of 

being infected with 

community-

acquired 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 
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2016, Sverige, 
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Journal of Caring 
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tolka i övrigt friska patienters 

upplevelser av vård och deras 

vardag efter att ha fått 
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Design: Kvalitativ 

Urval: 12 patienter som var 

MRSA-positiva  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats inspirerad 

av Ricoeur. 

 

Två huvudteman framkom: 

1. Att utsättas för svårigheter 

2. Konsekvenser för det dagliga livet. 
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The Impact of Strict 

Isolation on MRSA 

Positive Patients: 

An Action-Based 

Study Undertaken 

in a Rehabilitation 

Center. 

2012, Kanada, 

Rehabilitation 

Nursing. 

 

Syftet var att söka insikt från 

patienter som genomgick 

rehabilitation för att bättre 

förstå deras erfarenheter av 

MRSA och isoleringen som 

medför.  

 

Design: Kvalitativ  

Urval: 13 patienter som var 

MRSA-bärare. 

Datainsamling: Intervjuer och 

fokusgrupp.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Två huvudkategorier framkom:  

1. Erfarenheter av MRSA 

2. Erfarenheter av strikt isolering 

 


