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Sammanfattning 

  

 

Bakgrund: Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är 

resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i 

Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA 

vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt 

mer förekommande utanför sjukvården. Att smittas av MRSA kan innebära 

svåra infektionssjukdomar som pneumoni, urinvägsinfektion och sepsis. 

För att minimera smittspridningen av MRSA flyttas patienter till 

isoleringssalar, vilket kan resulterat i lidande för patienten.  

Syfte: Syfte är att belysa MRSA smittade patienters upplevelse av möten med 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

Metod: 

 

Denna litteraturöversikt är baserad på tio vetenskapligt granskade artiklar, 

nio av artiklarna är kvalitativa och en är kvantitativ. De vetenskapliga 

artiklarna har noggrant granskats och därifrån har en sammanställning med 

teman till resultatet bildats. Databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

Academic Search Complete har använts. 

Resultat: 

 

Utifrån de tio artiklarna sammanställdes fyra teman som belyser patienters 

upplevelser. Dessa redovisas under i följande rubriker: Hälso- och sjukvård 

samt närståendes bemötande av patienter med MRSA, Psykologiskt 

trauma, Negativa och positiva upplevelser av isolering samt Kunskap om 

MRSA.  

Diskussion: 

 

Katie Erikssons teori med fokus på lidande diskuteras tillsammans med 

resultatet, utifrån patientens perspektiv. En av sjuksköterskornas centrala 

roll inom omvårdnadsarbetet är förebyggandet av smittspridning av 

MRSA, främst genom basala handhygienrutiner. Resultatet påvisade 

faktorer som kan påverka patienters syn på vården gällande MRSA. Där 

många patienter upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen saknar 

kunskap angående smittspridning, infektioner och isoleringsrestriktioner.  

Nyckelord:  

 

MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Patient, upplevelse, 

Hälso- och sjukvårdspersonal. 



  
 
 

 

 
Abstract 
 

Background: Meticillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) is a bacteria that is 

resistant to a variety of antibiotics. This bacteria has increased both in 

Sweden and worldwide. Previously, the spread of MRSA was common in 

hospitals, but has recently become more common outside the healthcare 

sector. To be infected with MRSA often involves severe infectious such 

as pneumonia, urinary tract infection and sepsis. To minimize the spread 

of MRSA, patients are moved to isolation, which can result in suffering. 

Aim: 
To shed light on the experiences of MRSA-infected patients’ interactions 

with healthcare professionals.  

Method: This literature review is based on ten scientifically reviewed articles, nine 

are qualitative and one is quantitative. The scientific articles have been 

carefully reviewed and from there have a summary with the themes to the 

result, been formed. Databases CINAHL Complete, PubMed and 

Academic Search Complete have been used. 

Results: Based on the ten articles, four themes summarized the patient's 

experiences. These are listed under the following headings: Healthcare, 

and relatives response to patients with MRSA, Psychological trauma, 

Negative and positive experiences of insulation, and Knowledge of 

patients and healthcare professionals. 

Discussion: Katie Eriksson's theory on suffering is discussed with the result, based on 

patient's perspective. One of the nurses' central role in nursing work is 

preventing contagious spread of MRSA, primarily through basic hand 

hygiene routines. Our results indicate that there are factors that may affect 

patients' views on the care of MRSA. Where many patients experience 

that healthcare professionals lack knowledge about spread of infection, 

infections and isolation restrictions. 
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1. Inledning 

Under våra praktiktillfällen har vi flera gånger stött på begreppet MRSA samt MRSA-positiva 

patienter. MRSA är en förkortning av meticillin-resistent staphylococcus aureus och är en 

antibiotika resistent bakterie. Vi observerade att omvårdnaden var annorlunda för MRSA-

smittade patienter från resten av patientgruppen på avdelningen. Dessutom blev patienterna 

isolerade i enskilda salar och vi lade märke till att patienterna prioriterades mindre av 

vårdpersonalen. Vi upplevde även att patienter med MRSA-infektion vårdades på ett 

avvikande sätt vilket vi reagerade på och därmed vill vi öka våra kunskaper och förståelse 

inom detta ämne. Därmed vill vi fördjupa oss kring patienters välbefinnande gällande deras 

vård. MRSA är även allt mer förekommande i vården vilket är en av anledningarna till att vi 

vill fördjupa oss inom ämnet. Denna litteraturöversikten kan ha en klinisk relevans för 

sjuksköterskans profession.   

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer följande avsnitt att belysas: MRSA:s utveckling samt dess historia. 

Sedan belyses även förekomsten av MRSA-infektionsfall och infektionslagar, i avsnittet 

statistik och lagar. Därefter beskrivs sjuksköterskans ansvar gällande omvårdnad och hygien. 

I det sista avsnittet framhävs riktlinjerna vid MRSA samt innebörden av isolering för 

patienter. 

 

2.1 MRSA och dess historia  

Meticillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som har utvecklats från den 

gula bakterien staphylococcus aureus (Skov et al., 2008). Stafylokocker är en bakterie som 

kan delas in i flera olika arter, där staphylococcus aureus är den bakterie som är vanligast 

förekommande (Thørseth Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2002). Denna bakterie 

förekommer normalt i näsan och på huden hos friska människor. Bakterien kan även finns i 

hals samt perineum, utan att ge upphov till symtom.  

Bakteriens resistens uppkom i samband med penicillinet under 1960-talet (Dalheim, 

Herud, Jørs, Mette koch & Skaug, 2006). Dock upptäcktes penicillinet tidigare av en slump 

under slutet av 1920-talet, och började användas i allmänheten i början av 1940-talet (Gould, 

2011). Under 1960-talet utvecklades olika typer av penicillin där ett av dessa var meticillin. I 

samband med införandet av detta penicillin utvecklade staphyococcus aureus en resistens och 

kallas därefter meticillin-resistent staphylococcus aureus. Bakterien är idag även resistent mot 

de flesta antibiotikum som finns tillgängligt.  
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Felaktig användning av penicillin, bland annat antibiotikakurer som avslutas förtidigt har 

resulterat i en ökad motståndskraft hos staphylcoccus aureus. Detta innebär att bakterien kan 

överleva antibiotikabehandlingarna (Heidler, Asboth, Mert & Madersbacher, 2013). Genom 

anpassning och för att överleva utvecklade staphylococcus aureus en immunitet mot 

antibiotikan (Gould, 2011). Denna immunitet utvecklades genom ett informationsutbyte av 

DNA-material via plasmider mellan bakterierna (Ericson & Ericson, 2009). Detta 

informationsutbyte alstrar egenskaper hos bakterien som förändrar deras penicillinbindnings 

protein (PBP). Antibiotikaresistensen ökade som problem på vårdinrättningar under 1960- 

och 1970-talet (Thørseth Andreassen, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). I samband 

med ökandet av MRSA-infektioner, kom MRSA år 2000 att bli en anmälningspliktig 

infektion enligt Smittskyddslagen (2018) och ska därmed anmälas till landstiget och 

Folkhälsomyndigheten. 

 Överföring av sjukdom av MRSA sker främst genom kontaktsmitta (Dalheim et al., 2006; 

Thørseth Andreassen, 2006). Kontaktsmittan sker bland annat genom direkt- eller 

indirektkontakt med smittkällan samt förorenade föremål. MRSA kan även spridas genom 

droppsmitta vilket innebär att bakterien sprids genom kräkning och hosta. Vid smitta kan 

patienten behöva förlänga sin sjukhusvistelse och påbörja en antibiotikabehandling. Dock gör 

bakteriens resistens att den endast kan behandlas med ett fåtal antibiotika (Upshaw-Owens & 

Bailey, 2012; Noble, 2009). Den resistenta bakterien kan orsaka många svårbehandlade 

infektioner om den förekommer i sår och hud (Heidler et al., 2013; Noble, 2009). Risken att 

MRSA orsakar infektionssjukdomar som pneumoni, urinvägsinfektion, sepsis, hud-, skelett-, 

och ledinflammation ökar med nedsatt immunförsvar, hudskador och hudbesvär (Melhus, 

2012). MRSA var länge känd som sjukhussjuka, dock har den resistenta bakterien även blivit 

en vanlig smitta utanför sjukvården.   

 

2.2 Statistik och lagar 

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport (2018) anmäldes år 2016, 4 397 MRSA-positiva fall i 

Sverige, gentemot 2008 då det rapporterades 1 303 fall. I en studie av Bjørnholt et al. (2017) 

belyses det att utbredningen av meticillin-resistenta Staphylococcus aureus ökar konstant samt 

har utvecklats till ett stort världshälsoproblem under det senaste 20 åren. Prelevansen av den 

resistenta bakterien är över 80 procent i bland annat världsdelar som Latinamerika och Indien. 

Vidare belyser Bjørnholt et al. (2017) att i Sverige, Norge samt Nederländerna är prelevansen 

av MRSA lägre, det vill säga under en procent, detta på grund av god övervakning av 

smittspridning.  

http://et.al/
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En vårdrelaterad infektion är ett stort problem som leder till förlängd sjukhusvistelse, 

sjuklighet och dödlighet (Marques et al., 2017). Smittskyddslagen belyser att infektioner 

framkallade av MRSA är allmänfarliga, dessutom ska utbredningen av detta avgränsas genom 

att individen får enskild vård samt att hälso- och sjukvårdspersonalen använder basala 

hygienrutiner (SOSFS 2015:10).  

 År 2000 blev bakterien MRSA anmälningspliktig, vilket innebär att enligt lag ska smittan 

anmälas (Smittskyddslagen, SFS 2004:168). Vidare understryker smittskyddslagen att MRSA 

infektioner ska anmälas vid bärarskap, och en smittspårning ska inledas. Smittsamma 

sjukdomar som överförs mellan och till andra människor definieras enligt smittskyddslagen 

(SFS 2004:168), 3 § som livshotande samt orsakar lidande hos individen.  

 

2.3 Sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad av patienter med MRSA  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår det en 

likvärdig vård för alla (Socialstyrelsens, 2005). Sjuksköterskan ska även arbeta 

hälsofrämjande utifrån de etiska koderna om består av att förebygga, främja och återställa 

hälsa samt lindra lidande (Socialstyrelsens, 2005; svensk sjuksköterskeförening, 2014; 

Dobrowolska, Wronska, Fidecki & Wysockinski, 2007). Koderna används som riktlinjer för 

sjuksköterskans profession där kunskap och utveckling baseras på evidens.  

Sjuksköterskans grundläggande ansvar är värna om god hälsa, vara lyhörd samt ta hänsyn 

till patienters värderingar, vanor och tro (Socialstyrelsen, 2007). Genom att vara uppmärksam 

på patientens sjukdomsupplevelse kan sjuksköterskan även lindra lidande (Thørseth 

Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011; Socialstyrelsen, 2007). 

Vidare ska omvårdnadsbehov identifieras och åtgärder sättas in, där sjuksköterskan 

observerar fysiska och psykiska tillstånd. Information och rådgivning utgör en stor del i 

sjuksköterskans roll, där han eller hon förväntas bemöta patienter och anhöriga med respekt 

samt att undervisa dem. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsarbetet av patienter 

som är smittade med MRSA och en stor del är bland annat att kunna förebygga smittspridning 

och detta genom god hygien.  

Hygien innebär hälsa och innefattar begreppen förebyggande och hälsofrämjande åtgärder 

(Dalheim, Herud, Jørs, Mette koch & Skaug, 2006). För att främja hälsa, minska mänskligt 

lidande och förhindra infektioner bör all hälso- och sjukvårdspersonal tillämpa basala 

hygienrutiner utifrån lag och hygienutbildning (Dalheim et al., 2006; Melhus, 2012; HSL, 

SFS 2017:30). Detta för att minska spridning och komplikationer hos patienterna. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 2a§ framkommer det att “Hälso- och sjukvården ska 
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bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska ( ... ) vara av 

god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen”. 

Noble (2009) belyser att hälso- och sjukvårdspersonalen är en smittkälla på sjukhus, där 

spridning sker bland annat via indirektkontakt från patient till patient via personalens orena 

händer, föremål, kläder och medicinskutrustning. Det är sjuksköterskans ansvar att minska på 

smittspridning samt följa basala hygienrutiner vid olika omvårdnadsmoment som 

undersökningar och behandlingar (Salge, Vera, Antons, & Cimiotti, 2017; Da Silva et al., 

2010; Bonair & Vikenhem, 1998). God kunskap om MRSA är nödvändig för sjuksköterskor 

för att kunna arbeta förebyggande mot smittspridning (Socialstyrelsen, SOSFS 2015:10; Da 

Silva et.al, 2010; Morrow et.al, 2011; Thørseth Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2002; 

Melhus, 2010). Det innebär bland annat att använda sig av plastförkläde och handskar samt 

följa basala handhygienrutiner som innebär att tvätta händerna före och efter besök inne i 

patientsal.  

Genom ett professionellt förhållningssätt till att ge information kan sjuksköterskan 

tillgodose patientens psykosociala behov (MacDonald, 2008; Sandberg, 2014). Enligt 

International council of nurses (ICN) handlar sjuksköterskans kärnkompetens om att värna 

om god hälsa, vara lyhörd, visa respekt samt leda omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I omvårdnaden ingår lika behandling för alla oavsett etnicitet, 

kön, ålder och sjukdomar, där kunskap och utveckling bör baseras på evidens. I den 

åliggandelagen framhävs det att ” en patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt” (SFS 1994:953). Däremot är okunnighet 

och osäkerhet en utgörande del bland många sjuksköterskor i mötet med MRSA smittade 

patienter (Da Silva et al., 2010). Även faktorer som stress och hög arbetsbelastning bidrar till 

att hygienrutiner förbises och misstag görs. Detta medför ett tillbakadraget förhållningssätt 

mot patienter med MRSA bland sjuksköterskor.   

 

2.4 Riktlinjer vid MRSA 

Det finns strikta regler gällande MRSA samt förebyggande åtgärder mot infektioner vilket 

främst tillämpas i Norden och Nederländerna (Thørseth Andreassen, Fjellet, Hægeland, 

Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Det dagliga arbetet för att behandla infektioner samt minska 

smittspridning är en stor utmaning bland hälso- och sjukvårdspersonal. Vid misstanke av 

MRSA eller andra infektionsutbrott inleds främst smittspårning och sanering, sedan vid 
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positiva MRSA besked ska hälso- och sjukvårdspersonalen förhålla sig till allmänna riktlinjer 

gällande isoleringsvård samt förebyggandet för fortsatt spridning av bakterien. Patienter och 

personal som har haft kontakt med den misstänkta MRSA-smittade patienten ska enligt 

riktlinjer lämna blodprover och göra en screening. Vid positiva MRSA svar kontaktas 

smittskyddsläkaren. Riktlinjer och särskilda regler kring vård av patienter med MRSA 

ansvaras av ledningen inom sjukhusvård och primärvård. Dessa riktlinjer innefattar 

behandling, undersökning och isolering samt tillämpning av hygienrutinerna: tvätt läggs i gula 

säckar, desinfektion av säng och sängbord enligt lokala riktlinjer, flergångsutrustning som kan 

tvättas, rengörs i dekontaminatorn, annars desinfekteras den efter lokala riktlinjer eller slängs 

(Tisinger, 2007; Thøresth Andreassen et al., 2011).  

Hälso- och sjukvårdspersonalen har som ansvar att först och främst ta hand om sin egna 

hygien för att sedan kunna undervisa patienter om hygienens betydelse vid bland annat 

MRSA infektioner (Tisinger, 2007). Vidare belyser Tisinger vikten av hur hygienrutinerna 

ska följas, bland annat hur handtvätt och handdesinfektion ska genomföras. Därtill bör 

sjuksköterskan på ett adekvat sätt informera patienter med MRSA om de smittförebyggande 

åtgärder som sätts in, bland annat att isoleras i enkel sal. Isolering inom vården innebär att 

patienter med smittsamma infektioner vårdas i eget rum, avskilda från andra icke smittade 

patienter, i syfte att förhindra smittspridning (Gammon, & Hunt, 2018). Isolering oavsett 

orsak kan ha en psykisk påfrestning på patienten. Att bli isolerad kan komma som en chock 

för den drabbade patienten, med olika känsloyttringar som följd, exempelvis oro, ångest samt 

psykisksociala påfrestningar (Thøresth Andreassen et al., 2011). Stor vikt läggs på 

sjuksköterskan att kunna främja välbefinnandet hos patienten i den främmande miljön och 

möta patientens reaktioner på isolering. Noble (2009) har utvecklat en manual som 

vägledning till sjuksköterskor för vård av patienter med MRSA. Detta leder vidare till att 

hygienrutiner stärks vid misstanke av MRSA samt vid bärarskap.  

 

3. Problemformulering 

Genom god kunskap och evidensbaserad vård skapas en tryggare miljö för patienten där 

smittspridning kan förebyggas. Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar och är ett 

växande problem i samhället, allt fler patienter inom sjukvården drabbas av MRSA, främst på 

grund av att basala hygienrutiner inte följs. Okunnighet och osäkerhet är en utgörande del 

bland många sjuksköterskor i mötet med patienter med MRSA-infektion. Patienter med 

MRSA vårdas avvikande relaterat till dålig kunskap av hälso- och sjukvårdspersonalen vid 



  6 (36) 
 

 

vård till patienter med MRSA. Således är det viktigt att belysa patientens upplevelse av mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-

smitta.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

Litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån Katie Erikssons caritativa vårdteori 

med fokus på konsensusbegreppet lidande. Erikssons teori och begreppet lidande belyses i 

diskussionsdelen. Eriksson (1990) definierar begreppet Caritas som barmhärtighet och 

människokärlek och detta står som en grund för vårdandet. Inom den Caritativa vårdteorin 

framhävs det att vårdaren ska se människan som en unik individ där bemötandet baseras på 

värme och kärlek. Teorin valdes för att få en bättre förståelse av patienters upplevelse av 

MRSA, då bakterien orsakar ohälsa och sjukdomslidande. Sjukdom och isolering kan orsaka 

lidande, med yttringar som ångest, oro, smärta, fysiska eller psykiska uttryck och bör därmed 

uppmärksammas av hälso- och sjukvårdspersonalen (Eriksson, 1994). En vårdrelation som 

inte är betydelsefull eller där individen inte ses som en helhet medför lidande och kränker 

vårdtagarens värdighet. Eriksson väljer att inom vården inordna lidande i tre klasser, dessa är: 

vårdlidande, sjukdomslidandes och livslidande.  

Vårdlidande uppstår i samband med olika vårdsituationer där patienters värdighet kränks, 

vilket kan medföra att individen fråntas sin rättighet att fullt vara människa (Eriksson, 1994). 

Detta kan förekomma vid olika omvårdnadsåtgärder där hälso- och sjukvårdspersonalens 

oprofessionella förhållningssätt vid dåligt bemötande, tilltal, bristande attityd och okunskap, 

kan kränka patientens värdighet. Vårdlidande kan dessutom uppkomma i samband med 

maktutövning, där patienten tvingas agera mot sin vilja i olika vårdsituationer.   

  I samband med sjukdom och behandling uppstår sjukdomslidande (Eriksson, 1994). Detta 

lidande kan delas in i kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. Smärtan orsakar ett 

lidande som inte alltid är kroppslig utan även kan upplevas av människan i helhet. Individen 

lägger då allt fokus på den starka psykiska smärtan. Skam, förnedring och skuld är vanliga 

orsaker till andlig och själsligt lidande. Upplevelsen av detta förekommer av att hälso- och 

vårdpersonalen har en dömande attityd, patientens egna uppfattning eller på grund av det 

sociala sammanhanget.  
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Livslidande enligt Eriksson (1994) innefattar allt ifrån ohälsa, sjukdom och erhållande av 

vård på sjukhus. Detta har en påverkan på patientens livssituation, och kan därmed framkalla 

ett livslidande. 

Eriksson (1994) hävdar att kärlekslösheten är det djupaste livslidandet en individ kan 

uppleva, där människan uppmanas att kämpa emot ett upplöst inre. Eriksson menar att en 

sjuksköterska kan lindra en patients lidande genom att värna om dennes värdighet samt 

genom att kunna tillgodose individens behov av omvårdnad. En sjuksköterska har ett ansvar 

att avlägsna obehövligt lidande och lindra det lidande som inte går och avlägsna. Detta genom 

att rätt vård och behandling framläggs. Som sjuksköterska är det viktigt att framhäva en 

vårdkultur som vårdar, respekterar och välkomnar patienten. I vårdkulturen ska patienten ha 

rätten att få utrymme till att vara patient samt få den vård han eller hon behöver. Att inte 

känna sig välkommen eller tillhörig skapar ett lidande hos patienten där hoppet och 

livsglädjen berövas. Däremot lindras lidandet hos patienter genom kärlek, värdighet, 

bekräftelse och bli förstådd av hälso- och sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan ska bemöta 

personens lidande som något individuellt utan fördomar.  

  

6. Metod 

En litteraturöversikt beskrivs som ett valt område där kunskap söks i befintlig forskning 

(Friberg, 2006). Vidare handlar litteraturöversikten om att ha en strukturerad arbetsform, för 

att få en övergripande förståelse inom det valda ämnet. Denna litteraturöversikt baseras på 

både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga forskningsartiklar. I kvalitativa artiklar tolkas 

patienters upplevelser samt erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). I kvantitativa artiklar 

formuleras svaren i siffror och tabeller, fokus ligger då på att undersöka och bepröva en redan 

befintlig teori (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

6.1 Urval  

Till litteraturöversikten har använts vetenskapligt granskade artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, det vill säga begränsningen peer reviewed (Östlundh, 2012). 

Ytterligare avgränsningar har skett genom att enbart välja artiklar med full text inom perioden 

2008 till 2018. Val av period gjordes i avsikt att få med endast aktuell och relevant forskning. 

Dessutom gjordes en begränsning till att enbart välja artiklar publicerade på engelska, då 

författarna till litteraturöversikten har goda kunskaper av detta språk. Vidare beslutades det 

även att begränsa urvalet av artiklar ytterligare utifrån olika kriterier där artiklar publicerade i 

världsdelarna Europa, Nordamerika och Australien inkluderades, då dessa länder ansågs ha 
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likheter inom vården. Därtill begränsades sökningen ytterligare till enbart vuxna män och 

kvinnor inom åldern 18 och uppåt, då det ansågs vara inom ramen för vuxenålder (SFS 

1994:1433, kap. 9, 1 §). Utifrån dessa kriterier och begränsningar valdes nio kvalitativa 

artiklar och en kvantitativ artikel. Dessa artiklar används i resultatet samt redovisas i 

resultatmatrisen (se bilaga 2).  

 

6.2 Datainsamling 

De databaser som användes till litteraturöversikten var CINAHL Complete, PubMed och 

Academic Search Complete, som alla omfattar vetenskapliga forskningsartiklar. I databasen 

PubMed gjordes en av två sökningar utan någon typ av begränsning, detta med anledning av 

att artikelträffarna försvann när detta gjordes trots att artiklarna uppfyllde kriterierna.  

De sökord som användes vid de olika sökningarna var: MRSA, methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, patient, nursing, emotion och qualitative 

method. Sökorden i litteraturöversikten valdes utifrån svensk MeSH som översätter svenska 

medicinska sökord till engelska, dessa ord användes sedan i ämnesordsökningar. Det gjordes 

även en fritextsökning med syfte att få ett större urval av artiklar samt för att ordet experience 

som användes i några av sökningarna inte fanns med som en MeSH term. Ämnesorden söktes 

i olika kombinationer med den booleska operatoren AND, för att koppla ihop orden samt att 

få en mer begränsad sökning (Friberg, 2006). Dessutom användes även OR för att få en 

bredare sökning, vilket kan ses i den första sökmatrisen (bilaga 1).   

Artiklarnas titlar utgör en stor del utav urvalet av studierna, detta innebär att artiklar som 

inte tillhör ämnet lätt kan sorteras bort (Friberg, 2006). I litteraturstudien valdes artiklarna 

först utifrån titlarna, sedan lästes syfte och abstract för att få en djupare förståelse om 

artiklarnas innehåll och för att sortera bort irrelevanta artiklar. Därefter lästes de valda 

artiklarna noggrant igenom.  

 

6.3 Analysen 

Enligt Friberg (2006) ska de valda artiklarna noggrant granskas för att få en övergripande 

förståelse av innehållet. Genom ett strukturerat arbetssätt i analysen kan olika skillnader och 

likheter förstås i artiklarna. Dessa artiklar ska även svara på syftet och problemformuleringen.  

Litteraturstudiens artiklar är noggrant utvalda och är antingen kvantitativa eller kvalitativa. 

Dessa artiklar lästes flera gånger med fokus på resultatdelen, enskilt och tillsammans. Sedan 

har resultatet diskuterats mellan författarna och sammanställts utifrån litteraturöversiktens 

syfte. Ytterligare har en analys gjorts av resultatdelen genom färgkodning för att finna likheter 
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och skillnader i resultatet, vilket i sin tur bidrog till att olika teman identifierades i artiklarna. 

Med fokus på litteraturöversiktens syfte har de upptäckta temana markerats och sorterats. De 

teman som har identifierats i artiklarna har noggrant granskats och sedan använts som 

utgångspunkt till litteraturöversiktens rubriker i resultatet. Vid nedskrivning av resultatet har 

en noggrann och omsorgsfull översättning gjorts, med hjälp av uppslagsverk, google translate 

samt lexikon.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning ska hänsyn tas till forskningsetiska principer, detta för att värna om de 

personer som medverkar i en studie (Kjellström, 2017). Definitionen av forskningsetik 

innefattar integritet, autonomi och lika värde av de som berörs. Vidare belyser Friberg (2006) 

att vetenskapliga artiklar ska innehålla en etisk tankegång samt ett godkännande från 

deltagarna i studien. Dessutom ska de berörda i studien informeras om frivilligt deltagande 

och får därmed avböja deltagandet utan tillkommande konsekvenser. I Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS, 2003) belyses det att kunna värna om den enskilda 

individen samt respektera människovärdet vid forskning.   

Kjellström (2017) belyser att i en litteraturöversikt gjord av studenter behövs ingen 

granskning av arbetet av en etisk kommitté.  Å andra sidan bör studenterna vara medvetna om 

de etiska kraven och de riktlinjer som berör forskningen. I litteraturöversikten har hänsyn 

tagits till forskningsetiska överväganden i de valda artiklarnas metod och resultat. Vidare har 

beaktande tagits till att artiklarna innehåller forskningsetiska riktlinjer som baseras på normer, 

värderingar och principer som statliga och internationella organisationer har kommit fram till. 

Vidare har i litteraturöversikten hänsyn tagits till både positiva och negativa upplevelser inom 

vården, för att få ett helhetsperspektiv av erfarenheter om MRSA.  

 

8. Resultat 

Utifrån de tio artiklarna som används i litteraturöversikten sammanställdes resultatet till fyra 

teman. Det första temat är: Hälso- och sjukvårds samt närståendes bemötande av patienter 

med MRSA, därefter kommer tema Psykologiskt trauma, Negativa och positiva upplevelser av 

isolering samt Kunskap om MRSA.  

 

8.1 Hälso- och sjukvårds samt närståendes bemötande av patienter med MRSA 

Många patienter upplevde hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande positivt (Rohde & 

Ross-Gordon, 2012). Patienter smittade med MRSA upplevde att de fick den bästa vården och 
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behandlingen de kunde få. Hälso- och sjukvårdpersonalen var tålmodiga, ärliga och sansade 

under möten med patienterna. De tillhandahöll grundlig och omfattande information om 

behandling av MRSA. Detta var viktigt för patienterna samt hjälpte dem att integrera sig med 

sitt nya aktuella tillstånd, vilket resulterade i ett ökat förtroende till hälso- och 

sjukvårdpersonalen. 

Å andra sidan upplevde flera patienter smittade med MRSA att de bemöttes dåligt av 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström, & Åhrén, 2016; 

Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). Patienter upplevde bemötandet som oprofessionellt 

vid flera tillfällen (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). Exempelvis framhävdes detta då 

patienterna var tvungna att vänta utanför akutmottagningen eftersom de inte fick sitta inne i 

samma väntrum som de andra patienterna. Detta bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes som negativt och sårande (Skyman, et al. 2016; Skyman et al. 

2010). Utöver detta upplevde patienterna även sjukvårdspersonalens bemötande som 

utpekande samt medförde känslor av att de var pestsmittade (Skyman et al. 2014; Skyman et 

al. 2010).  

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes som rädda och stressade samt bemötes patienter 

smittade med MRSA med ignorans (Skyman et al. 2016; Skyman et al. 2010). Rädslan hälso- 

och sjukvårdpersonalen hade av att bli smittade av MRSA påverkade kvaliteten på vården 

(Skyman et al. 2010), vilket mynnande ut till att patienterna nekades frisör, nödvändig fotvård 

och något att dricka. Dessutom undvek hälso- och sjukvårdpersonalen fysiskkontakt så som ta 

i hand med patienterna (Barratt, Shaban, & Moyle, 2010).  

Patienter uppgav att de kände sig upprörda av att de åstadkom rädsla i sin omgivning, på 

grund av sin MRSA (Skyman et al., 2010). Känslan av att inte känna sig välkommen 

uppdagades av reaktioner från släkt och vänner (Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2010). 

Vidare framkom det att familjemedlemmar var rädda att komma i närheten av patienter 

smittad med MRSA (Rohde & Ross-Gordon, 2012). Närstående var även tvivelaktiga till att 

bjuda patienterna till tillställningar där det fanns små barn, på grund av rädslan av att den 

resistenta bakterien skulle spridas vidare till barnen. Dessutom vågade inte patienterna själva 

närma sig sina egna barn på grund av rädsla av att smitta barnen med den resistenta bakterien 

(Rohde & Ross-Gordon, 2012; Barratt et al., 2010). Utöver detta upplevde patienterna att de 

även blev trakasserade på jobbet som resulterade i att de kände sig socialt utstötta och att de 

även förlorade kontakten med nära vänner (Skyman et al., 2016; Skyman et al., 2014; 

Andersson et al. 2011).  



  11 (36) 
 

 

Patienter med MRSA var även rädda för att föra vidare bakterien till andra i sin omgivning 

och drog sig därför tillbaka i sociala sammanhang (Skyman et al., 2016; Andersson, Lindholm 

& Fossum, 2011). Släkt och vänner förstod ibland inte allvaret med MRSA och hur den 

sprids, vilket ledde till att patienterna behövde avvisa fysiskkontakt, så som kramar och 

beröring (Barratt et al., 2010; Rohde & Ross-Gordon, 2012).  

Patienter smittade med MRSA upplevde den mellanmänskliga relationen som viktig när de 

låg inne på sjukhuset (Barratt et al., 2010). Relationen med familjen, vänner samt hälso- och 

sjukvårdspersonal var väsentliga för att kunna anpassa sig till det faktum att de var smittade 

med MRSA (Rohde & Ross-Gordon, 2012; Barratt et al., 2010). Däremot när familj och 

vänner inte besökte patienterna på grund av rädsla av att smittas av MRSA, upplevde 

patienten sig övergiven och sårad.  

 

8.2 Psykologiskt trauma 

Patienter som fick beskedet MRSA-positiv uttryckte känslor som frustation, skuld, skam och 

rädsla, samt att många kände sig orena och farliga (Webber et al., 2012). Patienter med 

MRSA beskrev diagnosen som ett psykologiskt trauma med diverse reaktioner vid bärarskap 

bland annat som ångest och depression (Barrat et al., 2011; Gleeson et al., 2016; Rohde & 

Ross-Gordon, 2012). Många patienter uppgav att de kände sig som en fara för omgivningen 

då en ängslan fanns för att smitta andra. Vidare uppgav patienterna att det fanns en enorm 

skräck för att bli avvisad av familjemedlemmar och arbetskollegor (Hill et al., 2013). Detta på 

grund av att negativa tankar skapades vid beskedet om diagnosen MRSA-positiv. Många 

patienter upplevde skuld och skam där de anklagade sig själva då den personliga hygienen 

inte ansågs skötas väl. Patienter med MRSA kände ett hot mot hälsan samt rädslan av att dö 

av senare komplikationer. Detta medförde att patienterna upplevde en sämre livskvalitet samt 

oro och ångest inför framtiden (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011)  

En av de större rädslorna var att föra vidare MRSA till en annan person. Många patienter 

med MRSA avstod från fysisk kontakt så som hålla hand för att inte föra smittan vidare. 

Dessutom var många patienter rädda över att bli nekade arbete bland annat inom hälso- och 

sjukvården och restaurang, relaterat till smittan. Detta medförde att patienterna var tvungna att 

lämna arbetet tidigare, vilket resulterade i att begränsningar skapades i deras liv (Andersson et 

al., 2011 och Barratt et al., 2010. Vidare framkom det att patienter med MRSA kände en 

enorm nedstämdhet och avskildhet då allmänna platser som simhall och spa var tvungna att 

undvikas (Andersson et al., 2011). 
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8.3 Negativa och positiva upplevelser av isolering 

Isoleringen som en del av riktlinjerna för att förhindra smittspridning, väckte flera negativa 

känslor hos patienter med MRSA. (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber et al., 

2012). Patienterna upplevde bland annat instängdhet, stigmatisering samt begränsning 

(Barratt et al., 2011; Webber et al., 2012) Känslor som oro och ångest uppkom i samband med 

när patienterna plötsligt flyttades till isoleringsrum (enkelsal) utan att bli informerade om 

detta. Detta ledde vidare till att patienterna kände sig ensamma samt instängda på grund av att 

de inte fick komma ut ur sitt rum (Skyman et al., 2010). Vidare upplevde patienterna att de 

kände sig kontrollerade av hälso- och sjukvårdpersonalen på grund av smittan då särskilda 

regler sattes upp för dem, bland annat att inte få vistas ute med andra patienter (Barratt et al., 

2011; Skyman et al., 2010). Detta medförde att patienterna kände sig kränkta samt utanför 

vilket stärkte känslan av ensamhet och ett ökat lidande. Det som uttrycktes starkt av många 

patienter var även ensamheten samt de negativa tankarna som framkom under isoleringen 

(Barratt et al,2010). Många patienter uppgav att deras självständighet och frihet minskades då 

de konstant var tvungna att be om mat och dryck, däremot fick de inte göra det själva, vilket 

uppledes som kränkande (Barratt et al., 2011 b; Skyman et al., 2010. Patienterna beskrev 

dessutom att deras självkänsla minskades när de såg hälso- och sjukvårdpersonalen med 

handskar, skyddskläder och förkläde vid varje besök inne på enkelsalen (Webber et al., 2012). 

Patienterna upplevde detta som skrämmande samt stärkte deras känslor av att de själva var 

farliga. Ytterligare upplevde även patienterna sjukvårdspersonalen som oprofessionella och 

okunniga när denna klädkod inte följdes (Barrat et al., 2010). Vidare uttryckte patienterna 

med MRSA att enkelsalen (isoleringsrum) kändes som ett fängelse att vistas i, samt att deras 

vårdkvalitet försämrats i samband med MRSA-diagnosen (Barratt et al., 2010). 

Många patienter uppskattade att ha enkelsal (isoleringsrum) efter att ha fått MRSA-

positiva beskedet (Barratt et al., 2011). Patienterna uppgav att de sov bättre och hade mer lugn 

och ro då de fick vara avskilda och inte dela sal med andra patienter. Detta medförde att 

patienterna upplevde mer frihet (Webber et al., 2012; Barrat et al., 2011). Öppen dörr 

minskade patienternas känsla av isolering, där de kunde få se och höra andra som gick förbi 

(Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010). Vidare upplevdes ett rum med fönster och tillgång 

till TV positivt av många patienter. Vidare uttryckte patienterna att det var viktigt och få vara 

isolerad med tanke på att förhindra smittspridning samt att inte skada andra patienter (Barrat 

et al., 2011).  

Dessutom ansåg patienterna att vårdas enskild och bli isolerad var onödigt (Webber et al., 

2012). Miljön där patienterna vistades i hade en påverkan på deras upplevelse av isolering 
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(Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010). Å andra sidan upplevde en del patienter förvirring 

kring sin isoleringsvård, då de endast isolerades på sjukhus men inte när dem åkte hem på 

permission.  

 

8.4 Kunskap om MRSA   

Att ha kunskap och förståelse om den resistenta bakterien kändes viktig för många av de 

MRSA smittade patienterna, då den informationen kunde hjälpt dem att undvika att smitta 

andra (Skyman et al., 2010; Barratt, et al., 2010; Skyman et al., 2016). Dock visar studier att 

flertalet MRSA-smittade patienter fått lite eller ingen information alls om bakterien av vården 

(Skyman et al., 2010; Gleeson, Larkin & O´Sullivan, 2016; Burnett et al., 2010). Dessutom 

upplevde ett flertal patienter att deras MRSA-positiva diagnos undanhölls av hälso- och 

sjukvårdpersonal. Detta bidrog till ilska hos både patienterna och närstående och minskad 

tillit för hälso- och sjukvårdspersonalen (Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson, & 

Lewis, 2012). Vidare fick många av patienterna med MRSA kännedom och kunskap om 

bakterien först efter att de hade fått diagnosen, och kunde därefter enbart ge en ytlig 

förklaring om MRSA (Rohde, & Ross-Gordon, 2012; Webber et al., 2012). Många av de 

MRSA smittade patienterna saknade kunskap om bakterien, om vad det är och hur den sprids 

(Gleeson, Larkin & O´Sullivan, 2016; Hill et al., 2013). Okunnigheten om hur MRSA smittar 

ledde till rädsla för att föra vidare bakterien till andra. Patienterna saknade dessutom grundlig 

information om organismen och allvaret i att bli smittad av MRSA. Däremot förmedlade flera 

patienter att de ville ha mer information om MRSA och det fanns en önskan hos patienterna 

om en ökad förståelse om bakterien.  

Majoriteten av patienterna visste inte hur de hade smittats med MRSA men drog sina egna 

slutsatser utifrån observationer av hälso- och sjukvårdpersonalens handhygien och upptäckte 

att personalen i bland var dåliga med att hålla handhygienen mellan patienterna. (Andersson 

et al., 2011; Burnett et al., 2010). Många antog därefter att de hade smittats av MRSA på 

sjukhuset. Patienterna upplevde även att grundkunskaper om hygienprinciper saknades hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Det noterades av patienterna att hälso- och vårdpersonalen 

började först använda skyddsförkläde och handskar efter att MRSA diagnosen ställts, vilket 

skrämde patienterna (Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2014; 

Skyman et al., 2016; Gleeson et al., 2016). Många patienter upplevde hälso-, och 

sjukvårdspersonals kunskap om MRSA som bristande. Dessutom upplevdes den 

informationen patienterna fick av hälso- och sjukvårdspersonalen som svår och otydlig, vilket 

resulterade i att informationen om bakterien brast och den kunskapen patienten med MRSA 
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behövde uteblev (Skyman et al., 2010; Gleeson, et al., 2016; Hill et al., 2013). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade bristande kunskap gällande smittspridning av MRSA, vilket ledde 

till att patienterna fick för lite eller ingen information alls om spridning av MRSA (Andersson 

et al., 2011). Vilket har bidragit till att patienterna har blivit skärrade och rädda för att vistas 

utomhus, med anledning av att patienterna inte visste hur den resistenta bakterien sprids.  

Däremot upplevde MRSA-smittade patienter att de fick mer kunskap och förståelse om sin 

infektion av infektionskliniker, som beskrevs som professionella samt är experter på 

infektioner (Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 

2016; Gleeson et al., 2016).  

För patienterna med MRSA var inlärningen självstyrd och experimenterande där 

människor, sociala nätverk och vårdpersonal, var viktiga källor till information om MRSA. 

Även familjemedlemmar och vänner hade en stor roll för patienternas inlärning om MRSA. 

Vidare bidrog information och kunskapssökning gällande MRSA (Rohde & Ross-Gordon, 

2012). Vid möten med andra MRSA smittade patienter, släktingar och vänner utbyttes 

kunskap om den resistenta bakterien, om behandling samt hur spridning av infektionen kunde 

förhindras.  

All information och kunskap som patienterna med MRSA hade kom från olika källor, 

främst användes tryckt media och internet. Detta medförde att patienterna uttryckte en 

osäkerhet om hur han eller hon ska agera i olika situationer (Andersson, Lindholm, & 

Fossum, 2011; Gleeson, Larkin & O´Sullivan, 2016; Burnett et al., 2010; Rohde, & Ross-

Gordon, 2012). Den informationen patienterna fick av vårdpersonalen var för det mesta verbal 

men en del skriftliginformation förekom i form av broschyrer. Många patienter väntade på att 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ge dem den information som var nödvändig angående 

MRSA (Gleeson, Larkin & O´Sullivan, 2016). Därmed upplevde många patienter att hälso- 

och sjukvårdspersonalen spelade en viktig roll i inlärningsprocessen. 

Ett flertal patienter uppgav känslan av behovet med utbildning för all vårdpersonal, 

patienter och besökare (Webber et al., 2012; Rohde, & Ross-Gordon, 2012). Detta på grund 

av många att av patienterna smittade med MRSA upplevde ett krav av att behöva förklara för 

andra patienter och besökare om MRSA och dess rutiner vid infektion. Många av patienterna 

förespråkade behovet av utbildning om MRSA och allvaret med bakterien (Webber et al., 

2012). Genom att berätta om sin historia och erfarenheter om MRSA fann patienterna det 

terapeutiskt för sitt egna helande.  
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9. Diskussion 

Under denna rubrik presenteras metoddiskussionen, där metodens svagheter och styrkor 

behandlas. Vidare i resultatdiskussionen framläggs resultatets valda teman som sedan även 

kopplas till Katie Erikssons teoretiska utgångspunkt med fokus på lidande.  

 

9.1 Metoddiskussion  

Under metoddiskussionen lyfts metodens underrubriker urval, datainsamling och analys fram 

och diskuteras var för sig. Friberg (2012) menar att i en litteraturöversikt ska metoden, urvalet 

samt analysens tillvägagångssätt diskuteras.  

Genom en litteraturöversikt kan kunskapen inom ett visst område förstärkas, detta genom 

sökningar på både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Segesten, 2012). Utifrån 

litteraturöversiktens syfte och den tydliga problemformuleringen avgjordes vilken metod som 

ansågs vara lämplig. Författarna hade som syfte att belysa MRSA smittade patienters 

upplevelse av möten med hälso- och sjukvårdspersonalen inom vården. Då det handlar om 

den subjektiva upplevelsen hos patienten, har författarna valt att främst fokusera på 

kvalitativa artiklar. Genom kvalitativa studier framkommer det en bättre förståelse om vad 

lidandet innebär, personers syn på livet med relation till hälsofaktorer, upplevelser, 

förväntningar och erfarenheter (Friberg, 2012). Det inkluderades även en kvantitativ artikel 

med mixad metod. Artikelns resultat bedömde författarna som svar på syftet, och därmed 

användes den. 

Litteraturöversikten har sin utgångspunkt i vårdvetenskapen med hänsyn till detta gjordes 

sökningar på artiklar publicerade i vårdvetenskapliga journaler. Artiklar till resultatet söktes i 

databaserna CINAHL Complete, PubMed och Academic Search Complete. Dessa databaser 

ansåg författarna vara relevanta för litteraturöversikten då de har en grund i vårdvetenskapen 

och inkluderar dessutom patienters perspektiv.  

Författarna valde att begränsa sina sökningar för att få relevanta svar på syftet. Det 

beslutades att artiklarna skulle begränsas till en tio årsbegränsningar (2008–2018), detta 

gjordes för att få den senaste samt dem mest aktuella forskningen gällande patienter med 

MRSA och deras upplevelser. Artiklarna till resultatet hölls inom den bestämda tidsramen där 

den äldsta artikeln är skriven 2009 och den yngsta 2016. Författarna valde i början att 

begränsa sig till endast artiklar publicerade inom Europa. Detta för att författarna upplevde att 

vården var lika inom Europa, vilket upptäcktes senare vara en förutfattad mening. Under 

sökningen av artiklar till resultatet påträffades även artiklar publicerade i världsdelar som 

Nordamerika och Australien. Därför beslutades det att göra en begränsning inom 
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världsdelarna Europa, Nordamerika och Australien. Inom dessa världsdelar ansågs sjukvården 

vara liknande gällande MRSA dessutom hade patienter smittade med MRSA likartade 

erfarenheter av vården. Artiklarnas publikationsplats och år hade igen stor påverkan på 

MRSA smittade patienters upplevelse av vården och bemötandet av vårdpersonalen.  

Författarna har även tagit hänsyn till upplevelsen av att vara MRSA-bärare och att 

diagnosen kan upplevs individuellt. De valda artiklarna begränsades även till enbart engelska 

studier, då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är publicerades på detta språk. Då 

engelska inte är författarnas modersmål ansågs det som en svaghet vid översättningen av 

artiklarna till resultatet. Däremot användes lexikon och engelska ordböcker som hjälpmedel 

under översättningarna av artiklarna. Vidare valde författarna att inkludera artiklar med både 

män och kvinnor till litteraturstudien, detta för att få ett jämlikt perspektiv på deras upplevelse 

vid bärarskap av MRSA. Ytterligare begränsades sökningarna av de valda artiklarna till vuxen 

ålder, från 18 år och uppåt då de ansågs lämplig för litteraturstudiens syfte. Vilket anses av 

författarna som den vanligaste patientgruppen som hälso- och sjukvårdspersonal kommer 

stötta på.  

Litteraturöversiktens sökord valdes utifrån svensk Mesh, för att få en relevant och korrekt 

översättning på sökorden från svenska till engelska. Sökningarna gjordes även genom fritext, 

då ord som experience inte ingick som ett Mesh ord. Därför gjordes fritextsökningar vid vissa 

av sökningarna. Sökords kombinationerna var likadana under sökningarna på alla tre 

databaser, dock resulterad det i att återkommande artiklar påträffades. Vilket medförde att 

författarna varierade sina sökordskombinationer på de olika databaserna. Detta mynnade ut 

till en bredare variation av artiklar samt minskades återkommande artiklar. Författarna valde 

det booleska operatoren AND, detta för att kunna få en mer specifik sökning där alla sökord 

kunde inkluderas (Karlsson, 2012). Även operatoren OR användes för att få en bredare 

sökning på det ena eller den andra sökordet. Dessutom användes vetenskapligt granskade 

artiklar (peer reviwed) för att begränsa och få fram pålitlig information inom det valda 

ämnesområdet.   

Författarna till litteraturöversikten valde tio vetenskapligt granskade artiklar främst utifrån 

titeln. Detta för att kunna sålla bort artiklar som inte tillhör ämnet eller svarar på syftet. Efter 

detta lästes de valda artiklarnas abstract för att få en förståelse om vad artikeln belyser. De 

artiklar som svarar på litteraturöversiktens syfte valdes därefter till resultatet. Där efter 

gjordes en djupare granskning av artiklarna. Vidare valde författarna att först läsa alla artiklar 

var för sig, därefter diskuterades resultatet sinsemellan, detta för att få en lättare förståelse av 

artiklarna samt jämföra författarnas olika förståelse. Friberg (2006) menar att de valda 
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artiklarna noggrant ska granskas för att få en övergripande förståelse av innehållet. Därför 

färgkodades artiklarnas resultat, detta för att lättare urskilja olika teman gällande patienternas 

upplevelser. De olika temana sorterades efter samma berörda områden och grupperades till 

gemensamma teman. Detta underlättade för författarna under utformningen av egna teman till 

litteraturöversiktens resultat. Författarna valde fyra teman som återkom i de tio valda 

artiklarna.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

MRSA smittade patienters upplevelse av möten med hälso - och sjukvårdspersonal inom 

vården var litteraturöversiktens syfte, där patienternas upplevelse av vården varierade från 

patient till patient samt mellan artiklarna. Vidare i resultatdiskussionen lyfts delar av 

bakgrunden samt resultatets tidigare nämnda teman bemötande, psykologiskt trauma, 

isolering och kunskap fram. Dessutom kommer resultatet att diskuteras med hänsyn till Katie 

Erikssons teori med fokus på begreppet lidande.  

 

9.2.1 Bemötandet av patienten med MRSA 

Resultatet i litteraturöversikten varierade gällande patienternas upplevelser av möten med 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Det framkom både negativa och positiva reaktioner från 

patienterna och deras närstående. I Rohdes och Ross-Gordons (2012) studie belyses den 

positiva synen av bemötandet i vården. Där sjukvårdspersonalen tillgodosåg patienternas 

behov genom gott bemötande och användbar information. Detta medförde att patienterna 

kände sig trygga med hälso- och sjukvårdspersonalen och kunde därmed bygga upp ett 

förtroende till dem. Katie Eriksson (1994) bekräftar även att ett gott bemötande kan minska 

lidandet genom att skapa en vårdkultur där patienterna känner att de har en plats, är 

informerade och är delaktiga i vården. Dessutom lindras lidande för patientens genom hälso- 

och sjukvårdspersonalens ärlighet och uppmuntran. 

 Resultatet visade även på det negativa bemötandet, där patienterna kände sig bemötta på 

fel sätt. Patienterna upplevde att efter diagnostiserad MRSA, bemöttes avvikande av hälso- 

och sjukvårdspersonalen i form av ett tillbakadraget förhållningssätt samt många gånger med 

ett oprofessionellt förhållningssätt. Exempelvis framhävdes detta när patienterna var tvungna 

att vänta utanför akutmottagningen då de inte fick sitta i samma väntrum som de andra 

patienterna. Detta bemötande av hälso-, och sjukvårdspersonalen upplevdes som negativt och 

sårande, vilket även Eriksson (1994) belyser. Hon menar att hälso- och sjukvårdspersonal som 

väljer att ignorera patienten samt inte ger denne plats medför att hans eller hennes värdighet 
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kränks. Det bidrar även till möjligheten fråntas att fullt få vara människa. Vidare understryks 

det att alla typer av kränkningar orsakar ett lidande. Ytterligare anses kränkning av en person 

och dennes värdighet och värde som det vanligaste typen av lidande inom vården. Lidandet 

uppstår bland annat när omvårdnadsåtgärder tillhandahålls oprofessionellt av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde även en känsla av att vara pestsmittad och 

utpekade på grund av deras MRSA. Eriksson (1994) stärker även detta genom att belysa 

vikten av att patienten känner sig respekterad och välkomnad.  

Patientens hopp och livsglädje berövades även vid dåligt bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonalen, vilket stärks av Eriksson (1994) som menar att detta leder till ett 

livslidande. Dåligt bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal kan ha uppstått på grund av 

rädsla och kunskapsbrist om infektioner, framförallt MRSA. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

var främst rädda för att bli smittade av den resistenta bakterien vilket medförde att fysisk 

kontakt så som skaka hand undveks. I hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande gentemot 

patienter med MRSA förmedlade personalen sin rädsla till patienten, vilket bidrog till att 

patienterna kände sig som en fara för sin omgivning då han eller hon var rädda för att föra 

vidare bakterien. Ytterligare bidrog detta till att många patienter isolerade sig själva från 

sociala sammanhang. Eriksson (1994) menar att dåligt bemötande kan skapa negativa tankar, 

vilket kan orsaka ett livslidande för patienten, hälso- och sjukvårdspersonalen har då som 

ansvar att motarbeta detta. Däremot upplevs vård som inte längre är naturlig, som kränkande. 

Dessutom framkom det i resultatet att en god relation till familj, vänner och 

sjukvårdspersonal är viktig när patienten fått sin MRSA-diagnos och hamnat på sjukhus. 

Detta kan hjälpa och stödja patienterna att integrera sig i den nya situationen samt bidra till 

ökat hopp. När däremot inte släkt och vänner hälsar på eller höll kontakten på grund av 

rädslan att bli smittade av MRSA, upplevdes detta av patienten som sårande och som 

övergivande. Detta kan jämföras med Eriksson (1994) som menar att förmedla hopp och 

kärlek i vårdandet av både hälso- och sjukvårdspersonal och familj ökar patienterna känsla av 

sammanhang. Även Mozzillo, Ortiz och Miller (2010) beskriver konsekvenserna av MRSA 

som leder till kontakter med närstående bröts samt att fysiskkontakt undveks.  

 

9.2.2 Psykologiskt trauma 

Resultatet visar att patienter med MRSA utsätts oftast för känslor som skuld, skam, ångest, 

ensamhet samt frustation. Detta har en påverkan på individens psykologiska hälsa samt kan 

förvärra patientens sjukdomstillstånd. Diagnosen MRSA resulterade även i psykologiska 

trauman i form av ångest och depression. Vilket förstärks av Mazzillo, Ortiz och Miller 
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(2010) som menar att konsekvenserna av MRSA-diagnosen ofta leder till psykisk- och 

socialohälsa samt stigmatisering. Även Eriksson (1994) bekräftar detta då många situationer 

inom vården leder till lidande för patienten. Däremot kan lidandet förebyggas och lindras med 

hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal genom tröst. Genom en god miljö som bland annat har 

skapats av sjuksköterskan känner patienten sig trygg, hoppfull och tilltro till hälso- och 

sjukvårdspersonalen, vilket i sig kan lindra lidande.  

Många av patienterna uppgav att de upplevde en rädsla för att familj och arbetskollegor 

skulle avvisa dem, med anledning av MRSA. Denna uppfattning framkom vid beskedet av 

diagnosen om MRSA som resulterade i negativa tankar. I resultatet fram kom det även att 

patienternas rädsla berodde på oro för sin hälsa, där komplikationer skulle framträda och 

senar leda till död. Vilket orsakade en försämrad livskvalitet samt en förändrad livssituation. 

Detta kan ses som en dominoeffekt då patienterna fick dålig information om MRSA och vad 

som innebär att leva med bakterien.  

 

9.2.3. Den positiva och negativa synen på isolering 

Resultatet påvisar att isolering väckte känslor hos patienter med MRSA, bland annat kände 

patienterna sig kränkta, begränsade och stigmatiserade. Det som sker vid isolering är att 

patienten känner utanförskap från de övriga patienterna på avdelningen. Många patienter 

upplevde isoleringsvård som en chock, där de oväntat fick flyttas till enkel sal utan och bli 

informerade. För många patienter bidrog detta till förvirring kring vårdprocessen och 

resulterade i ett lidande. Enligt Eriksson (1994) ses utebliven information som utebliven vård, 

då detta kränker samt påverkar patienten negativt och därmed orsakar vårdlidande. I en sådan 

situation är det sjuksköterskans ansvar att informera patienten om isolering och vad det 

innebär, detta för att inte förorsaka patienten stress och ångest (Jones, 2010). Genom god 

information, tydlighet och regler vid isolering till patienter med MRSA kan sjuksköterskan 

minimera patientens lidande. Lindandet kan lindras genom kärlekshandlingar, detta genom 

exempelvis sjuksköterskans närvarande. Där han eller hon förmedlar att’ ’jag finns här’’. 

(Eriksson, 1994). Vidare framkom det att många patienter kände sig ensamma och övergivna 

då de isolerades från andra människor, på grund av deras diagnos samt enskilda vård. Detta 

enligt Eriksson (1994) ses både som vårdlidande och livslidande som innebär att individen 

förlorar den sociala relationen samt inte heller kan fullfölja sociala uppdrag. Jones (2010) 

menar att detta lidande kan begränsas och främjas med hjälp av sjuksköterskans roll, då det i 

grunden ingår i sjuksköterskans kompetens förebygga mänskligt lidande. Det som kan göras 

för och minimera det negativa känslorna hos patienter med MRSA är att oftare besöka 
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patienten inne på salen. Detta kan dessutom ha en positiv påverkan på patientens syn på den 

vård som erbjuds. Å andra sidan visar resultatet att en del patienter var i behov av avskildhet, 

för att kunna ta itu med situationen och diagnosens innebörd. Dessutom påverkades många 

patienter av rummets utseende, då den fysiska miljön bidrog till lugn och ro för patienterna. 

Detta bekräftas även av Gammon (2018) som belyser miljöns betydelse som har en stor 

påverkan på patientens psykiska och sociala hälsa. Enligt Jones (2010) är ensamhet samt tid 

till reflektion över en ny situation bidragande faktor för patienten, då denne kan anpassa sig 

och därmed lösa problem. Författarna är ense om att flertalet patienter med MRSA upplever 

isoleringsvård som ett stort lidande, men samtidigt blir detta för många patienter 

accepterande. Detta för att inte föra vidare smittan till andra i sin närhet. Sjuksköterskan i 

detta sammanhang har en central roll i arbetet, där han eller hon bör vara medveten och 

uppmärksam på den psykiska skadan som uppstår i samband med isolering. Ytterligare är det 

sjuksköterskans ansvar att se till att minska känslan av vårdlidande, där han eller hon bör ägna 

mer tid till patienter som isoleras. 

 

9.2.4. Kunskapen hos patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen 

Det som framkom i bakgrunden var att god kunskap gällande smittspridning och MRSA är 

viktig för hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga onödig spridning av smitta, detta 

gäller även för patienterna med MRSA. I resultatet framkom det att en av de större 

anledningarna till spridning av bakterien var på grund av okunnighet om bland annat hur 

MRSA smittas. Ett flertal patienter med MRSA upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen 

hade kunskapsbrist gällande MRSA. Denna ignorans fördes även över till patienterna, som 

ansåg att de fått lite eller ingen information om den resistenta bakterien. På grund av 

ovissheten hos patienterna om MRSA uppkom känslan av rädsla för att smitta andra. Vilket 

orsakade att MRSA smittade patienter som inte hade kunskap om bakterien, stannade hemma 

flera dagar i rad. Detta då patienten inte hade fått kunskapen om hur MRSA sprids eller vad 

det är för bakterie. När informationen som ansågs vara nödvändig för patienterna uteblev i 

vårdmöten resulterade det i lidande hos patienten i from av osäkerhet och rädsla. Detta 

bekräftas av Eriksson (1994) som menar att osäkerhet, ensamhet, väntan och rädslan skapar 

lidande.  

Däremot framkom det i resultatet att MRSA smittade patienterna var positiva till ökad 

kunskap och förståelse om den resistenta bakterien, även utbildning för besökare, andra 

patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal. Detta tolkas av författarna som en stark vilja hos 

patienterna som trots sin sjukdom la ner mycket tid och energi för att framhäva rätt kunskap 
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gällande vård av patienter med MRSA. Många av de MRSA-smittade patienterna upplevde att 

de själva var tvungna att förklara och undervisa om sin smitta för andra patienter och 

närstående. Undervisningen till andra gav patienterna smittade med MRSA känslan av 

sammanhang samt hjälpte dem att läka.  

I resultatet framkom det även att ett flertal patienter inte visste var eller hur de hade 

smittats med MRSA. Däremot antog många patienter att de hade smittats av bakterien inom 

vården, då hälso- och sjukvårdspersonal hade upplevts ha dålig handhygien. Dessutom var 

många patienter övertygade om att deras MRSA diagnos undanhölls av hälso- och 

sjukvårdspersonalen, vilket resulterade i ilska och upprördhet hos både patienter och 

närstående. Detta kan ses som en maktutövning av hälso- och sjukvårdspersonalen, då 

kunskapens betydelse är central. Då undanhållen kunskap ansågs av patienterna som en 

maktutövning, där information undanhölls av vårdpersonalen. Eriksson (1994) menar att 

utövad makt förorsakar lidande hos den andra individen, vilket innebär att personens frihet 

fråntas då han eller hon tvingas till en handling som personen inte självmant skulle ha valt. 

Anledningen till detta kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonalen vill hålla fast vid rutiner 

samt har svårigheter till att följa patientens tankegång. Även Jones (2010) framhävde att 

bristande information kan ledda till ilska, frustration och ångest, då detta resulterar i att 

patienter får varierande information gällande deras MRSA diagnos.  

 

9.3 Kliniska implikationer   

I litteraturöversikten framkom det att både patienter smittade med MRSA och hälso- och 

sjukvårdspersonalen är i behov av en ökad kunskap. Det finns dessutom bristande kunskap 

angående smittspridning, infektioner och isoleringsrestriktioner, vilket har en negativ 

påverkan på patientens vårdkvalitet samt förorsakar lidande hos denne. Vår litteraturöversikt 

har gett oss en inblick i att patienterna med MRSA är villiga till ökad utbildning gällande 

bakteriens påverkan samt hur patienterna ska förhålla sig till den aktuella situationen. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser även att hälso- och sjukvårdspersonal är i behov 

av utbildning för att kunna främja en god vård och där vårdlidande kan undvikas.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Denna litteraturöversikt påvisar brister i hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och 

kunskap emot patienter med MRSA. Författarna anser att det föreligger ett behov av vidare 

forskning angående orsak till hälso- och sjukvårdspersonalens bristande kunskap gällande 

basala hygienrutiner och isoleringsvård. Även dess påverkan på patientens psykiska och 
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fysiska hälsa. Då det anses behövas mer vetenskaplig forskning som klargör hälso- och 

sjukvårdspersonalens syn på vården gällande patienter med MRSA och dessutom tydliggör 

förhållningssätt och rutiner vid uppkomst av MRSA.  

 

10. Slutsats  

I resultatet framkom patienternas upplevelser av möten med hälso- och sjukvårdspersonalen 

som varierande. Patienterna smittade med MRSA upplevde negativa och positiva aspekter av 

vårdkvaliteten. Inom möten med hälso- och sjukvårdspersonalen väcktes känslor som skapade 

lidande. Efter beskedet om diagnosen MRSA- positiv upplevde patienterna en förändrad 

attityd och förhållningssätt bland hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket medförde känslor 

som skuld, skam, ångest, ensamhet samt frustation och har en påverkan på den psykiska 

hälsan. Detta förvärrades vid isolering, där patienterna upplevde sig begränsade och 

stigmatiserade. Patienter med MRSA upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen är i ett 

behov av ökad kunskap, eftersom kunskapsbristen påverkar patientens liv negativt.    
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metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-114). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red) Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 57 - 81). Lund: Studentlitteratur. 

 

MacDonald, P. (2008). Exploring patients’ experiences of MRSA to help reduce HCAIs. 

Nursing Times,104(9), 32-33. 

 

Marques, R., Gregório, J., Pinheiro, F., Póvoa, P., da Silva, M. M., & Lapão, L. V. (2017). 

How can information systems provide support to nurses' hand hygiene performance? 

Using gamification and indoor location to improve hand hygiene awareness and 

reduce hospital infections. BMC Medical Informatics & Decision Making, 171-16. 

doi:10.1186/s12911-017-0410-z 

 

Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi - för sjuksköterskor. Stockholm: Nordstedts. 

Morrow, E., Griffiths, P., Gopal Rao, G. & Flaxman, D. (2011). ‘‘Somebody else’s 

problem? ’’ Staff perceptions of the sources and control of meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus. American Journal of Infection Control, 39(4), 284-29 

 

Mozzillo, K.L., Ortiz., N., Miller, L.G. (2010). Patients with meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus infection: twenty-first century lepers. Journal of Hospital 

Infection, (75), ss.132-134. 10.1016/j.jhin.2009.10.031[2017-11-03] 

 

Noble, D. (2009). Patient education on MRSA prevention and management: the nurse's vital 

role. MEDSURG Nursing, 18(6), 375-378. 

 

*Rohde, R. E., & Ross-Gordon, J. (2012). MRSA model of learning and adaptation: a 

qualitative study among the general public. BMC Health Services Research, 12(1), 88. 

  

Salge, T. O., Vera, A., Antons, D., & Cimiotti, J. P. (2017). Fighting MRSA Infections in 

Hospital Care: How Organizational Factors Matter. Health Services Research, 52(3), 

959-983. doi:10.1111/1475-6773.12521 

 

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet - 

Information och undervisning. Lund: Studentlitteratur. 

 



  26 (36) 
 

 

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 97-101). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 2 maj, 

2018, från Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk 

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460  

 

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Hämtad 07 april, 2018. från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittsk

yddslag-2004168_sfs-2004-168 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 20 mars, 2018, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763  

 

SFS 1994:1433. Om underårigs omyndighet. Hämtad 3 maj, 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381  

 

Skov, R., Gudlaugsson, O., Hardardottir, H., Hart- hug, S., Jakobsen, T., Kolmos, HJ., Åhrén, 

C. (2008). Proposal for common Nordic epidemiological terms and definitions for 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Scandinavian Journal of 

Infectious Diseases, 40, 495–502. doi. 10.1080/00365540701864658 

 

*Skyman, E., Lindahl, B., Bergbom, I., Sjöström, H. T., & Åhrén, C. (2016). Being Met as 

marked - patients' experiences of being infected with community-acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 

30(4), 813-820. doi:10.1111/scs.12309 

 

*Skyman, E., Bergbom, I., Lindahl, B., Larsson, L., Lindqvist, A., Thunberg Sjöström, H., & 
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rehabiliteringsinpatient

er med 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 9 rehabiliterings 

patienter med MRSA 

Tre kategorier hittades:  

*Patientens erfarenheter av MRSA.  

*Strikt isolering. 

*Utbildning. 
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Meagher, 

A., 

Hutchinson, 

S., & 

Lewis, B. 

 

Undertaken in a 

Rehabilitation Center. 

meticillinresistent 

Staphylococcus aureus 

(MRSA) för att bättre 

förstå deras erfarenhet 

av MRSA och strikt 

isolering 

diagnos deltog, varav 4 var 

med i uppföljningen i 

fokusgrupper. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

och fokusgrupper.  

 

Analys: tematisk analys 
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