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Sammanfattning 

 

Bakgrund  
MRSA är ett stort globalt sjukvårdsproblem och en viktig hälsofråga. En 

förklaring till ökad spridning av MRSA beror på dålig handhygien samt 

bristande kunskap bland vårdpersonal. En åtgärd för att hindra smittspridning 

är att separera patienter med MRSA genom isolering i enkelrum. För att möta 

patientens behov av stöd och information är det angeläget att få kunskap om 

patientens upplevelse som bärare av MRSA.  

 

Syfte  Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med MRSA. 

Metod En litteraturöversikt har genomförts med nio kvalitativa vetenskapliga artiklar 

och en kvantitativ/kvalitativ artikel. Artiklarna hittades i databaserna 

CINAHL Complete och PubMed, och har analyserats enligt Fribergs metod. 

Resultat Resultatet beskriver fem huvudteman: Känslan av skam och stigma, 

Kontakten med anhöriga, Isolering, Kontakten med vårdpersonal och 

Otillräcklig kunskap om MRSA. 

Diskussion Litteraturöversiktens huvudfynd diskuterades med stöd av Katie Erikssons 

teori om lidandet.   

 

Nyckelord MRSA, Upplevelser, Isolering, Stigmatisering, Patient, Anhöriga, 

Sjuksköterska. 

 



 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background MRSA is a big global health issue and an important health concern. An 

explanation to the increased spread of MRSA is due to poor hand hygiene 

and lack of knowledge amongst health professionals. A measure to 

prevent spread is to separate patients with MRSA by isolation in single 

rooms. To meet the patient’s need for support and information, it is 

important to gain knowledge about the patient’s experience as a carrier of 

MRSA. 

Aim The aim was to describe the patient’s experience of living with MRSA. 

Method A literature review has been conducted where nine qualitative scientific 

articles and one quantitative/qualitative article. The articles were found in 

the databases CINAHL Complete and PubMed, and were analyzed 

according to Fribergs method. 

Results The result describes five main themes: The feeling of shame and stigma, 

Contact with relatives, Isolation, Contact with health professionals and 

Insufficient knowledge of MRSA. 

Discussion The literature review’s main findings were discussed with the help of 

Katie Eriksson’s theory about suffering. 

Keywords MRSA, Experiences, Isolation, Stigmatization, Patient, Relatives, Nurse 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat patienter som är bärare av MRSA. 

Som blivande sjuksköterskor vill vi få ökad kunskap och förståelse för hur patienter upplever 

sin situation som bärare av MRSA. Ett problem är att man inte upptäcker MRSA i tid om 

någon är smittbärare eftersom bakterien inte uppvisar några tecken eller symptom. 

 

Bakgrund 

Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) 

MRSA är förkortningen för meticillinresistent staphylococcus aureus, ett annat namn är gula 

stafylokocker.  De vanligaste förekommande multiresistenta bakterierna i samhället är MRSA 

och både vuxna och barn kan vara bärare. MRSA-bakterien upptäcktes i England och spreds 

sedan till hela världen. MRSA-bakterien är resistent mot en stor del antibiotika (penicillinet, 

cefalosporiner och karbapenemer) och förekommer mest på sjukhus. MRSA är resistenta 

vilket innebär att de är motståndskraftiga mot vissa typer av antibiotika. MRSA förekommer 

naturligt i näsan, svalget och på huden utan att personen vet om det eller har besvär. En 

MRSA-diagnos ställs med hjälp av odlingar och screeningprov. Det är vanligt att vara frisk 

som bärare med denna typ av bakterie, men ibland kan bakterien orsaka infektioner och 

patienten behöver då behandlas som vid svinkoppor eller sårinfektioner. MRSA kan ge både 

milda och svåra, nästintill dödliga infektioner (Melhus, 2013). 

Enligt smittskyddslagen tillhör sjukdomsfall med MRSA sedan år 2004 allmänfarliga 

sjukdomar och ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. 

Under år 2018 rapporterades 3 864 fall av MRSA. En ökning med cirka tre procent jämfört 

med år 2017. Bland fall som rapporterades var smittan med MRSA bland familjer i Sverige 

39 procent och 30 procent hos individer som smittas i samhället. Individer som förvärvat 

MRSA på sjukhus eller utanför sjukhus var fem respektive sex procent (Folkmyndigheten, 

2019). 

Antibiotikaresistenta bakterier har ökat de senaste åren både globalt och i Sverige. I de 

flesta länder i världen överanvänds antibiotika vilket bidrar till resistensutveckling. Under 

2019 minskade försäljningen av antibiotika med cirka fyra procent i Sverige jämfört med 

2018. En fortsatt minskad försäljning av antibiotika inom alla åldersgrupper är ett medel för 

att uppnå motivation en sund antibiotikaanvändning. Antibiotikaresistens kan leda till en ökad 

sjuklighet och dödlighet som kan innebära ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. Den ökade 

resistensutvecklingen orsakas av felanvändning av antibiotika. En förklaring till den ökande 
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spridningen beror på dålig handhygien samt bristande kunskap om smittrisk bland 

vårdpersonal på sjukhus (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

I en studie av Tiemersma, Bronzwaer, Lyytikäinen & Degener (2004) beskrivs att 

förekomsten av MRSA sträcker sig från mindre än en procent i norra Europa till mer än 40 

procent av befolkningen i södra och västra Europa. Den låga nivån i de nordiska länderna 

beror delvis på ett strängare system för infektionsbekämpning och låg grad av 

receptförskrivning av antibiotika (Skov, Gudlaugsson & Hardardotteir, 2008). En annan 

studie av Hassoun, Linden & Friedman (2017) beskriver att MRSA infektioner fortfarande är 

ett stort globalt sjukvårdsproblem. Även om identifiering och förebyggande tekniker har 

förbättrats vid MRSA kämpning är det fortfarande en viktig hälsofråga. MRSA bakterien kan 

orsaka metastaserande eller komplicerade infektioner såsom infektiv endokardit eller sepsis. 

MRSA-infektioner kan vara svårt att hantera, särskilt hos patienter med hög risk för 

komplikationer eller hos patienter med toxigena eller multidrugsresistenta stammar. Tidig 

identifiering av MRSA-fall är ett viktigt steg mot en snabb implementering av en lämplig 

behandling. 

 

Symtom och behandling 

Symtomen på MRSA beror på det område i kroppen som är infekterad. MRSA-hudinfektion 

kan likna ett insektsbett med en ojämn eller öm hudyta. Det infekterade området kan vara rött, 

inflammerat, smärtsamt, fullt av var eller annan vätska. Symtom på en allvarlig MRSA-

infektion i blodet eller djupa vävnader kan inkludera en feber på 40 grader eller högre, frossa, 

obehag, yrsel, förvirring, träningsvärk, svullnad och ömhet i den drabbade kroppsdelen, 

bröstsmärta, hosta, andfåddhet, huvudvärk, ett utslag, sår som inte läker (Choo & Chambers, 

2016). 

Typ av behandling för MRSA kan bero på följande faktorer: typ och plats för infektionen, 

svårighetsgraden av symtomen, antibiotika som MRSA-stammen reagerar på. En läkare 

kommer att förskriva medicinering som är lämplig för den speciella infektionen som inträffar, 

såsom trimetoprim-sulfametoxazol, clindamycin, minocyklin eller doxycycline. MRSA-

bärare bör se till att ta hela antibiotikakuren exakt som läkaren föreskriver. Vissa patienter 

slutar ta läkemedlen efter att symptomen försvunnit, men det kan öka risken för att 

infektionen kommer tillbaka och blir resistent mot behandling (Lewis, Heil, Covert & Cluck, 

2018). 
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Smittan inom sjukvården  

MRSA är ett globalt hälsoproblem, som förekommer på sjukhus och vårdhem i hela världen. 

Risken för smitta varierar mellan patienter och situationer. Stor risk för spridning av MRSA 

föreligger vid hudsår (operationssår eller infekterade sår), vid skadad hud (sår, eksem eller 

psoriasis), kvarliggande urinkateter (KAD) eller vid kateterisering, stomier, bukdränage, PEG 

och vid andra konstgjorda kroppsöppningar samt vid bristande handhygien. MRSA kan smitta 

via fysisk kontakt vid infektioner i huden exempelvis vid svårläkta sår, eksem samt vätskande 

sår. Kontaktsmitta är en indirekt smitta till exempel genom att smittan sprids från en person 

via orena händer, träningslokaler, kläder, på förskola samt vid kontakt med djur 

(Vårdhandboken, 2016).  

MRSA-bakterien har utvecklat resistens mot antibiotika som används vid 

stafylokockinfektioner, vilket kan leda till mycket svåra infektioner inom vården samt till 

stora vårdhygieniska problem. Även vårdpersonal kan vara MRSA-bärare utan att de själva 

har symtom och kan sprida smittan vidare till patienter.  

En studie av Liao, Mo, Gu & Zhang (2020) visade att sjukhusförvärvade MRSA-

infektioner ofta leder till ventilatorassocierade pneumonier, intravenösa kateterassocierade 

infektioner eller kirurgiska sårinfektioner. Samhällsförvärvade MRSA-infektioner orsakar 

ofta hud- och mjukvävnads infektioner som ibland kan den vara livshotande. Studien av 

Salge, Vera, Antons & Cimiotti (2017) beskriver att sjukdomens svårighetsgrad ökar risken 

för MRSA-infektion, särskilt hos patienter som får behandling vid njur-, onkologiska eller 

hematologiska tillstånd samt de patienter som har intravenösa katetrar och öppna sår. 

 

Hindrande av spridning 

MRSA är den dominerande antimikrobiella resistenta organismen i sjukhusmiljö över hela 

världen. Spridning av MRSA i sjukhusmiljö beror på bristande hygienrutiner av smittbärare 

som sprider bakterien vidare till andra. En förutsättning för att undvika smittspridning är 

mycket stränga hygienrutiner. För att förhindra smittspridning ska basala hygienrutiner 

tillämpas i vården och anvisningar om handhygien, skyddskläder, handskar och arbetskläder 

gälla. Det innebär användning av alkoholbaserade handdesinfektionsmedel ska användas före 

och efter direkt patientkontakt samt skyddshandskar och plastförkläden när det finns en risk 

för kontakt med kroppsvätskor. Arbetskläder ska bytas dagligen och arbetskläder med korta 

ärmar ska användas för adekvat desinfektion av händer och underarmar före och efter 

patientkontakt. Händer och underarmar ska vara fria från klockor och smycken. Naglar ska 

vara kortklippta och utan nagellack (Socialstyrelsen, 2019). Korrekt handtvätt och användning 
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av förkläde vid omvårdnad av patienter med MRSA är effektiva metoder för att förhindra 

spridning av MRSA (Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2010). Det är 

avgörande med en snabb upptäckt och omedelbara åtgärder vid behandling av patienter med 

MRSA. En åtgärd är att separera patienter med MRSA genom isolering i ett enkelrum eller i 

ett gemensamt rum med andra patienter som är bärare av MRSA, vilket är en viktig 

säkerhetsåtgärd att genomföra beroende på de omständigheter som avdelningen har. Även 

vårdpersonals och anhörigas in- och utträde i rummet till patienter med MRSA bör minskas 

för att förebygga spridningsrisk (Andersson, Andreassen, Lindholm & Fossum, 2016). En 

studie av Andersson, Lindholm, Iversen, Giske, Örtqvist & Fossum, (2012) visade att 

prevalensen och spridningen av MRSA inom den svenska sjukvården var låg. Observationer 

avslöjade generellt en god kunskap om infektionsförebyggande riktlinjer hos vårdpersonal.  

 

Lagar och föreskrifter 

Vid misstanke om MRSA-infektion är personen skyldig att följa förhållningsregler som bland 

annat innebär att informera om smittan vid kontakt med vården eller i de situationer där det 

finns risk för smittöverföring (Smittskyddslagen, 2017). Enligt smittskyddslagen är 

sjukvårdspersonal skyldiga att tillsammans arbeta för att förhindra och minska utbrott eller att 

sprida sjukdomar, exempelvis MRSA. Enligt smittskyddslagen tillhör MRSA en allmänfarlig 

sjukdom som ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. 

MRSA tillhör till de anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och samhällsfarliga 

sjukdomarna. Dessa sjukdomar handlar om en långvarig sjukdom med livshotande resultat 

och svårt lidande. Om bärare av MRSA eller vid misstanke om MRSA är personen skyldig att 

kontakta läkare och genomgå en obligatorisk läkarundersökning. Smittspårningen utförs av 

läkare eller annan vårdpersonal vid konstaterad MRSA-infektion. Den ansvariga läkaren ska 

göra en anmälan om misstänkt eller bekräftat MRSA-infektion till smittskyddsläkaren och 

Smittskyddsinstitutet senast dagen efter diagnos har ställts (Smittskyddslagen, 2017).  

Om en patient med MRSA i Stockholm ska vårdas på sjukhus ska vård ges i ett enkelrum 

med egen toalett och dusch samt kohortvård. Vid vård på sjukhus ska särskilda 

vårdhygieniska rutiner tillämpas. Isolering är den viktigaste förebyggande åtgärden vid 

sjukhusvistelse. Ett bärarskap av MRSA får inte fördröja eller förhindra patientens 

medicinska omhändertagande (Vårdhandboken, 2019). Patienter med MRSA har rätt till 

psykosocialt stöd och hjälp för att kunna bearbeta, förstå samt hantera sjukdomen 

(Smittskyddslagen, 2017). 
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Isolering 

MRSA är en av de vanligaste bidragande faktorerna bakom sjukhusförvärvande infektioner 

och infektioner i samhället (Skov et al., 2008). Vård via isolering inom hälso- och sjukvården 

betyder skydd mot spridande av infektionen genom att en person som är smittbärare tas om 

hand på ett sådant sätt att andra inte kan smittas (Nationalencyklopedin, 2010). MRSA-bärare 

ska ha ett enkelrum och ett förrum med tvättställ och möjlighet till omklädning samt separat 

duschrum och toalett. Isoleringsvård anses vara den viktigaste och säkraste behandlingen på 

sjukhuset för att undvika smittspridning och underlätta arbetet med vårdhygien. Det finns 

smittskyddsrutiner när MRSA-bärare ska vara isolerade på grund av risken för smittspridning 

eller tvärtemot skyddsisolerade och sjuksköterskan har ett ansvar för att dessa rutiner följs. 

Sjukvårdpersonalen ska ha kunskap och information om hur smittspridning sker och vilka 

åtgärder som krävs för att undvika smittspridning av MRSA inom hälso- och sjukvården 

(Almås, Stubberud  & Grønseth, 2011).  

Sjuksköterskans roll och kunskap om MRSA                                                       

Leksell och Lepp (2019) beskriver att vård och behandling ska bedrivas evidensbaserat och 

vara baserad på kunskap där sjuksköterskans kompetens spelar en viktig roll. Sjuksköterskans 

kärnkompetenser innehåller en personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Tidigare studier visar 

att det finns ett samband mellan otillräcklig kompetens och risk för vårdskador (Leksell & 

Lepp, 2019). Brist på kompetent vårdpersonal ökar risker för omvårdnadsrelaterade skador 

för patienterna. Kompetens hos vårdpersonal är en viktig hörnsten enligt Socialstyrelsen 

(2019) eftersom all hälso- och sjukvård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskans 

arbete kan innehålla svåra vårdetiska situationer och hen måste kunna observera och reagera 

för att sedan bedöma vad som är rätt att göra i olika vårdsituationer. I sjuksköterskans 

kompetensområde ingår förmåga att analysera, att lära, att lösa problem, att tillämpa 

kunskaper i praktiken, att anpassa sig till olika vårdsituationer, att arbeta självständigt, att 

kommunicera, att planera och att interagera med andra (Leksell & Lepp, 2019).                

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ger information inom sjuksköterskans ansvarsområde, 

värderingar, etiska normer, livsåskådningar samt dylikt som är grund för ett etiskt handlande. 

Den etiska koden anses vara ett redskap för sjuksköterskan att kunna utföra arbetsuppgifter på 

ett adekvat sätt. Sjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar bland annat främjande av hälsa, 

förebyggande av sjukdom, återställande av hälsa samt lindrande av lidandet. Respektfullhet, 
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trovärdighet, lyhördhet, medkänsla och att bevara patientens integritet och autonomi tillhör 

sjuksköterskans professionella ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).                        

En studie av Andersson et al. (2016) visade att vårdpersonal behöver ha en god kunskap om 

grundläggande principer vid infektionsbekämpning för att förhindra spridning av MRSA. 

Sjuksköterskor globalt har en central roll i undervisningen av personal, patienter och 

familjemedlemmar. Kunskap och empati inom vården är avgörande för att optimera 

patientens upplevelser. Personalutbildning är avgörande för att möta patientens behov av 

information och för att förhindra spridning av MRSA.  

 

Problemformulering 

MRSA bakterier är resistenta vilket innebär att de är motståndskraftiga mot vissa typer av 

antibiotika. MRSA förekommer naturligt i näsan, svalget och på huden utan att personen vet 

om det eller har besvär. MRSA kan ge både milda och svåra, nästintill dödliga infektioner. 

Antibiotikaresistenta bakterier har ökat de senaste åren både globalt och i Sverige. I de flesta 

länder i världen överanvänds antibiotika vilket bidrar till resistensutveckling. 

Antibiotikaresistens kan leda till en ökad sjuklighet och dödlighet som i sin tur kan vara ett 

allvarligt globalt folkhälsoproblem. Den ökade resistensutvecklingen orsakas av 

felanvändning av antibiotika. En förklaring till den ökande spridningen beror på dålig 

handhygien samt bristande kunskap om smittrisk bland vårdpersonal i sjukhusmiljö. En åtgärd 

för att hindra smittspridning är att separera patienter med MRSA genom isolering i ett 

enkelrum eller i ett gemensamt rum med andra patienter som är bärare av MRSA. 

Sjuksköterskor har en central roll i undervisning av personal, patienter och deras anhöriga. 

För att möta patientens behov av stöd och information är det angeläget att få kunskap om 

patientens upplevelse som bärare av MRSA.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med MRSA. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Till denna litteraturöversikt valdes Katie Ericssons teori om lidandet som teoretisk 

utgångspunkt. Eftersom lidandet kan belysa patienters upplevelse av att leva med MRSA. 

Katie Ericssons teori diskuterades i resultatet vi kom fram till. Eriksson (1994) beskriver att 
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lidandet är en del av det mänskliga livet, och det är viktigt att förstå vårdandets fenomen för 

att kunna förbättra vården. Det är individuellt hur människor upplever lidandet, då det är 

själva personen och omgivningen som påverkar lidandet. Tre olika lidanden beskrivs enligt 

Erikssons teori; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan vara 

psykiska eller fysiska skador relaterat till sjukdomen. Vårdlidande är skador orsakade av 

vården, exempelvis kränkningar eller utebliven vård. Livslidande är något en person har 

genomlevt under levnadsåren. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande samt arbeta för att 

eliminera lidande hos patienten. Att skapa en bra vårdrelation mellan patienten och 

vårdgivaren innebär att patienten känner sig vårdad, välkommen och respekterad på ett sätt 

som minskar lidandet. En god vårdrelation kan uppnås genom att sjuksköterskan förmedlar 

hopp, är lyhörd, uppmuntrar och visar respekt samt uppfyller patientens önskningar. I vården 

möter vi patienter som lider och lidandet kan vara relaterat till sjukdom, till vården och till 

livet själv. Att lindra lidandet inom vården är ett kvarstående problem och man möter många 

svårigheter i arbetet mot lidande. Katie Eriksson beskriver att sjukdomslidande, vårdlidande, 

relationssmärta-lidande och livslidande ofta går hand i hand (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) beskriver att sjukdomslidande oftast är en sorts fysisk smärta som leder till 

lidande men det är viktigt att inte identifiera sjukdomslidande med smärta. När en människa 

lider av smärta så sitter den oftast på ett ställe men trots detta så påverkar det oftast hela 

individen. Kroppslig smärta kan orsaka lidande både själsligt och andligt. Den själsliga och 

andliga smärtan orsakas av skam eller förnedring som kommer i samband med individens 

sjukdom och behandling, vilket kan orsakas av många olika saker. Det kan komma från 

patienten själv men också indirekt från vårdpersonal, orsakat av attityder och hur personalen 

behandlar patienten. En tredje orsak till själslig och andlig smärta, som leder till lidande, är 

den sociala aspekten. Människor lider ofta av skam, skuld och förnedring inom vården. Allt 

detta har ett samband med sjukdom och behandling.  

 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) upplyser hur ensamhet, bekymmer, osäkerhet, väntan och rädsla orsakar ett 

vårdlidande. Hon menar att vårdlidande är ett resultat av en bristfylld vård. Vårdlidande kan 

indelas i fyra kategorier, dessa är kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård. Kränkning av en persons värdighet kan ske vid 

kommunikation eller slarv vid vårds åtgärder som innefattar intima eller personliga frågor. 
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Patienters värdighet handlar om likvärdighet och trovärdighet som innebär att patient blir 

tagen på allvar. Alla människor har samma värde och värdighet men samtidigt så har alla 

personer sin egen uppfattning av dessa. Det är viktigt i vården att bekräfta patienters värdighet 

genom att kunna ge en lämplig vård. Fördömelse och straff hänger ihop och utgör en kategori. 

Det skiljer sig från kränkningar då det handlar om fördömelse i vården. Denna fördömelse 

kommer ifrån vårdaren och grundar sig i det som är rätt eller fel med tanke på patienten men 

patienten har rätt att själv bestämma vad som är bäst för hen. Det förekommer ofta en 

maktutövning inom vården då patienten tvingas att göra något mot sin fria vilja. Detta innebär 

patienten tvingas göra saker som de inte orkar med. Utebliven vård sker ofta när vårdare 

felaktigt bedömer vad patienten har för behov. Utebliven vård kan ses som en kränkning av en 

människas värdighet eller som en maktutövning över en maktlös person.  

 

Livslidande 

Sjukdom och hälsa påverkar hela människans liv. Livslidandet är det lidandet som innefattar 

allt i livet. Hopplöshet existerar ideligen i vården då patienter känner att de vill ge upp. För att 

minska lindandet i vården behöver patienten känna sig välkommen, respekterad och vårdad. 

Eriksson (1994) menar att lidande kan lindras vilket innebär att varken kränka värdighet, 

fördöma eller missbruka makt men också genom en personcentrerad vård. Det är viktigt att 

visa respekt och bekräfta patientens värdighet. Vården måste våga möta patientens lidande 

samt försöka att minska onödiga lidandet som finns (Eriksson, 1994). 

 

Metod 

Metoden är en litteraturöversikt utifrån ett helikopterperspektiv. Enligt Friberg (2017a) 

handlar perspektivet om att tillhandahålla en helhetsbild av det valda området. En 

litteraturöversikt är ett sätt att skapa en sammanfattning av den viktigaste kunskapen runt det 

valda forskningsområdet. Den ska innehålla relevanta artiklar som har granskats enligt peer 

review och därefter använts i översikten (Friberg, 2017a). 

 

Urval 

Författarna har noggrant undersökt resultatartiklarna som har lästs igenom för att få 

uppfattningen av artiklarnas syfte till arbete. Författarna har begränsat sökningen till svensk 

eller engelsk text samt full text. Enligt Friberg (2017a) ska artiklar vara granskade av en etisk 

kommitté. Författarna har använt artiklar publicerade mellan 2010 och 2020 för att begränsa 

antalet artiklar och för att få en översikt över den senaste forskningen. Litteraturöversikten 
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inkluderar nio kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad metod om patienters upplevelse 

av att leva med MRSA. Studierna var gjorda i Sverige (Andersson et al., 2011; Lindberg et 

al., 2014; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016), Storbritannien 

(Gleeson et al., 2016), Kanada (Webber et al., 2012), Nya Zeeland (Barratt et al., 2011), 

Tyskland (Raupach-Rosin et al., 2016) och Storbritannien (Criddle., P och Potter J (2006).  

 

Datainsamling 

Författarna har gjort en datainsamling genom olika artikelsökningar i databaserna CINAHL  

Complete, en databas som fokuserar på relevanta vårdvetenskapliga artiklar. PubMed 

innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och rehabilitering (Östlundh, 

2017). MEDLINE with full text innehåller vetenskapliga artiklar inom biomedicin, 

omvårdnad, rehabilitering, psykologi och är relaterad till författarnas ämnesområde. Sökorden 

som användes var: MRSA, Patient or Experience, MRSA and Experience, (MRSA) AND 

(Patients experiences), Experience of nursing MRSA patient, (methicillin-resistant 

staphylococcus aureus) AND attitude. (Caring) AND (MRSA) AND (nurses). (Caring) AND 

(MRSA) AND (nurses) (Bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2017b). Det första steget 

var att författarna läste utvalda artiklar flera gånger för att få en tydlig översikt av ämnet och 

förståelse för innehållet. Det andra steget var att utforma en översiktstabell genom att välja 

områden relaterade till syfte, metod och resultat för att lättare bearbeta innehållet. Det tredje 

steget gjordes när en tydlig och välordnad översikt uppnåtts, vilket innebar att författarna 

sökte likheter och skillnader i studierna. Kvalitativa och kvantitativa studier jämförs på olika 

sätt. När de tre stegen var utförda tematiserades och kategoriserades resultatet, för att 

underlätta för läsaren att förstå ämnet (Friberg, 2017b). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens grund är att beskydda människors grundläggande värde och rättigheter 

samt respektera individens autonomi, integritet och frihet (Kjellström, 2012). Alla valda 

artiklar innehåller godkännande av etisk kommitté eller etiska överväganden, vilket bevisar ett 

högt vetenskapligt värde (Wallengren & Henricson, 2012). Därefter fokuserade författarna på 
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översättningen av artiklarna och ord översattes från engelska till svenska med hjälp av lexikon 

via nätet för att minimera felaktiga uppfattningar och tolkningar. 

 

 

Resultat 

I analysen framkom fem huvudteman som beskriver MRSA-bärares upplevelser: 

 

Huvudteman 

Känslan av skam och stigma  

 

Kontakten med anhöriga 

 

Att vara isolerad 

 

Kontakten med vårdpersonal 

 

 

Otillräcklig kunskap om MRSA 

 

 

Känslan av skam och stigma 

Skyman, Sjöström & Hellström (2010); Andersson, Lindholm & Fossum (2011); Criddle & 

Potter (2006) studier visade att MRSA-bärare kände sig stigmatiserade vilket begränsade 

personens vardag och fick dem att uppleva skam. I en studie av Lindberg, Carlsson & Skytt 

(2014) rapporterar flera patienter att MRSA-diagnosen hölls hemligt för andra. En orsak var 

att de kände sig oroliga och rädda. Patienterna som arbetade var rädda att förlora sin 

anställning om chef eller kollegor fick information om att de var bärare av bakterien. MRSA-

bärare som sökte jobb var rädda och oroliga att diagnosen skulle påverka möjligheten att få 

jobb.  

    Patienter beskrev varierande känslor gällande att vara MRSA-bärare (Andersson et al., 

2011). De beskrev olika reaktioner så som chock, oberörd och ett ointresserade. De patienter 

som var ointresserade eller inte brydde sig om MRSA-diagnosen berättade att beskedet för 

dem var likgiltigt, det var inte ett stort problem och det var inte någon bakterie som kunde 

skada dem. Andra patienter ansåg att få en MRSA-diagnos var som en traumatisk händelse de 
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hade upplevt. Att bli en MRSA-bärare och att bära en sjukdom som var smittsam påverkade 

människan vilket skapade svåra känslor hos patienten (Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström 

& Åhren, 2016; Criddle & Potter., 2006). Flera av patienterna upplevde att MRSA var en 

pestsmitta (Skyman et al., 2016, Skyman et al., 2010). Kännedom om att MRSA kunde 

överföras och smittas vidare gjorde att flera patienter kände ångest och att de var ett hot mot 

flera andra individer. Patientens upplevelser av att vara MRSA-positiv stigmatiserades som 

pest. MRSA-bärare kände sig smutsiga och upplevde att de var ett allvarlig hot mot sig själva 

och sin omgivning. Rädsla för att smitta någon annan eller bli avvisad uttrycktes ofta 

(Andersson et al., 2011: Criddle & Potter, 2006).  

Studierna av Raupach-Rosin, Rübsamen, Szkopek, Schmalz, Karch, Mikolajczyk & Castell  

(2016) och Criddle & Potter (2006) visade på upplevelser av stigmatisering och en nedsatt 

livskvalitet hos MRSA-bärare. Patienterna var rädda för MRSA och upplevde begränsningar i 

det dagliga livet eftersom de inte verkar vara välinformerade om smittan. Nästan en tredjedel 

av 910 MRSA-bärare uppgav att ingen sjukvårdspersonal någonsin hade pratat med dem om 

MRSA. Trettio procent hävdade att deras livskvalitet försämrades på grund av MRSA och en 

tredjedel upplevde stigmatisering. Omedvetenhet om MRSA var ett problem inom 

slutenvården som kunde leda till sämre vård. Brist på korrekt information om MRSA kunde 

leda till olämplig berövande av sociala kontakter. MRSA-bärare behövde mer och adekvat 

information om MRSA (Skyman et al., 2010; Criddle & Potter, 2006). 

 

Kontakten med anhöriga 

Patienterna beskrev oro för att överföra smittan till sin familj eller andra människor ledde till 

ökad försiktighet och besvärlighet att förhålla sig till olika individer (Skyman et al., 2016 och 

Criddle & Potter, (2006). Det var många frågor som kom upp bland MRSA-bärare 

exempelvis om det var tillåtet att krama andra och kyssas eller om det var okej att befinna sig 

i en folkmassa (Criddle & Potter., 2006). De flesta patienterna hade en central del i deras 

vardag att de blev bundna till en speciell hygienrutin som användes i det förebyggande arbetet 

i syfte att minska smittspridningen (Andersson et al., 2011). Patienterna hade noggrann 

städning av badrum samt sängkläder och handdukar byttes regelbundet. Patienterna var noga 

med att inte använda handdukar hos andra på grund av smittspridningen. Att tvätta rent 

händerna med tvål och vatten och desinfektera de relativt ofta var vanligt förekommande 

(Skyman et al., 2016). Förutom detta var MRSA-bärare uppmärksamma på och mycket 

försiktiga att inte skada sig (Andersson et al., 2011). Studien av Lindberg., et al (2014) 

validerade oron hos patienter då många berättade att deras liv förändrades till det sämre sedan 
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de diagnostiserades med MRSA. Flera av dem hindrades från att göra olika aktiviteter de 

tidigare gjort och tyckt om. Men det fanns också många patienter som accepterade livet och 

kunde gå vidare som vanligt. Patienter ansåg att de knappt kände av eller kom ihåg att de var 

MRSA-bärare. Detta för att smittan inte syntes eller kändes. Flera studier nämnde att patienter 

var begränsade i det vardagliga livet på grund av MRSA (Andersson et al., 2011). Studien av 

Lindberg et al., (2014) visade att släktingar till MRSA personer visade rädsla och ångest när 

det gäller MRSA. De hävdade att ansvaret för infektionsprevention borde utföras av hälso- 

och sjukvårdspersonal. MRSA-bärare har ett personligt ansvar, men personalen har ett större 

ansvar för att informera patienter om det förebyggande arbetet.  

Att vara isolerad  

Studierna av Barratt, Shaban & Molly (2011); Skyman et al., (2010); Webber, Macpherson, 

Meagher, Hutchinson & Lewis (2012) visade att patienter som var isolerade upplevde en 

begränsning, att de kände sig förnedrade och kränkta. Patienterna beskrev att isoleringen var 

som en traumatisk upplevelse och att de inte fick rehabilitering på samma villkor som andra 

patienter (Skyman et al., 2010). De upplevde känslor som ilska, frustration, och rädsla som 

gav skuldkänslor. Vidare så upplevde patienterna att vården blev sämre och kontakten med 

vårdpersonalen minimerades på grund av isoleringen och att isoleringen orsakade mindre vård 

(Barratt et al., 2011). De kände sig som en börda på grund av isoleringen då de bad om små 

saker hela tiden vilket kunde upplevas som begränsning i vardagen. Relationen mellan patient 

och vårdgivare minskade på grund av isoleringen (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010. 

Patienter kände sig ensamma i deras rum, de uttryckte en oro över att vara MRSA-positiva 

och oro för framtiden (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Flera 

patienter undrade om de verkligen skulle vara isolerade varje gång de kommer in på ett 

sjukhus då de var MRSA-bärare. Dessa upplevelser återspeglade sambandet mellan de 

känslomässiga effekterna av att vara MRSA-positiv och patienternas kunskap och förståelse 

för MRSA (Barrat el at., 2011). Att vara med andra var viktigt för patientens förmåga att 

minska onödig oro. En del patienter gillade inte att vara isolerade i ett rum vilket begränsade 

inträde och utträde ur rummet (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). 

Många patienter rapporterade att de inte kunde få besök längre från anhöriga och vänner som 

tidigare för att de var rädda för att få MRSA (Barrat et al., 2011; Lindberg et al., (2014)). I 

Barrat et al., (2011) studie trodde de flesta deltagaren att isoleringen var nödvändig för att 

kunna beskydda andra medan studien av Webber et al., (2012) ansåg patienterna att 

isoleringen var onödig med tanken på att MRSA var okontrollerbar. Studien av Skyman et al., 
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(2010) och Criddle & Potter., (2006) visade att en del patienter accepterade situationen och 

gav samtycke till isolering för att inte smitta andra. Alla patienter som blev isolerade på grund 

av MRSA tyckte att det var som i ett fängelse, oavsett om de hade godkänt isoleringen själva 

eller inte (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Studien av Webber 

et al., (2012) och Criddle & Potter., (2006). visade att vissa patienter gick med på att bli 

isolerade på grund av sin MRSA diagnos eftersom de upplevde mer frihet, autonomi och 

integritet. Enskildheten gav patienterna lugn och ro i deras rum när de skulle sova eller äta. 

Vissa deltagare kände sig bättre när de kunde se utsikten från fönstret för att se sol. En 

deltagare kommenterade att när han ser solen skiner mår han 100 procent bra (Barratt et al., 

2011; Skyman et al., 2010).  Isolering av patienter antingen koloniserade eller infekterade 

med MRSA kunde ha en skadlig effekt på det psykologiska välbefinnandet hos patienter inom 

slutenvård (Gleeson et al., 2016). 

Kontakten med vårdpersonal  

Studien av Skyman et al., (2014) uppmuntrades patienterna att visa upp ett MRSA-

anmälningskort när de var i kontakt med hälso- och sjukvård eller tandvård, ett kort liknande 

de som varnar för kroniska sjukdomar, som epilepsi och diabetes. Resultatet visade att 

patienten kände sig utpekade på ett negativt sätt genom att få ett anmälningskort. Trots detta 

var majoriteten av patienterna positiva till ett anmälningskort. Endast ett fåtal patienter 

uppgav att kortet var onödigt. Studien av Lindberg et al., (2014) hävdade att MRSA bärare 

hade hållit sig till restriktioner för att förhindra spridning av bakterier och visade sitt MRSA-

kort eller muntligt informerat personal om smittan. Att de alltid informerade vårdpersonal om 

MRSA fick dem att känna att bärande av MRSA blev deras identitet, därför de försökte 

undvika kontakt med vårdpersonal. För att begränsa spridningen av infektioner var de 

noggranna med handhygien och kontaktade hälsovården bara när det var nödvändigt. Många i 

vårdpersonalen kunde se en patient vid isolering på ett annorlunda sätt än andra, bemötandet 

förändras och blev inte lika bra gällande kvalitén (Barrat el al., 2011; Skyman et al., 2010). 

MRSA bärare kände sig kränkta och ansåg att deras rättigheter inte respekterades samt att de 

hade mindre möjlighet att få god vård (Skyman et al., 2010). Att vara smittad med MRSA 

ledde till många funderingar och tankar kring om och när smittan kommer förvärras. 

(Andersson et al., 2011). Många patienter som inte visste vart de hade smittats av MRSA lade 

ändå skulden på vårdpersonal (Lindberg et al., 2014, Skyman et al., 2010; Webber et al., 

2012; Skyman et al., 2014; Criddle & Potter, (2006). Flera patienter under vårdtiden upplevde 



 

19 (36) 

 

 

att viss vårdpersonal slarvade med de basala hygienrutinerna, och att de hade ett 

oprofessionellt beteende (Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2010). Känslorna om att vara 

ett hot mot omgivningen upplevdes även vid kontakt med vårdpersonal (Skyman et al., 2016; 

Skyman et al., 2010). Flera patienter berättade att de var tvungna att vänta utanför 

väntrummen på akutenheter och att det dröjde flera timmar innan de fick träffa en läkare. 

Vårdpersonal sade till att de inte fick sitta med andra människor på grund av MRSA-smitta, 

personalen hade en rädsla och patienterna kände sig ovälkomna när personalen agerade på ett 

negativt sätt (Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011). Studien av 

Barrat et all., (2011) visade patienters upplevelse av oprofessionellt bemötande som ledde till 

att vårdpersonal visade att de var rädda för MRSA-bärare och att de höll ett avstånd vid 

kommunikation med patienten. Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal behövde leta 

efter ett sätt att förbättra upplevelsen för patienter vid isolering och särskild till uppfattningen 

av stigmatisering som var ett resultat av att vara isolerad (Barrat et al., 2011). MRSA-bärarens 

förståelse för MRSA var beroende av vårdpersonalens beteende som uppfattades som 

lämpligt eller olämpligt. Individuellt ansvar för patienten, professionella interaktioner i 

förhållande till MRSA-kolonisering och anslutning till åtgärder för infektionskontroll borde 

vara strängare (Lindberg et al., 2014). Många patienter rapporterade att de kände sig 

stigmatiserade från sjukvårdpersonal eftersom de pratade genom dörren och inte ville ta i 

hand. Patienterna rapporterade också att de inte fick likvärdig vård som andra. En annan 

studie av Skyman, Bergbom, Lindahl, Larsson, Lindqvist, Sjöström & Åhren (2014) 

utvärderade patientupplevelser av att ta emot och att patienten använder ett MRSA-

anmälningskort. De patienter som tog ansvar för att inte smitta andra upplevde en rädsla, 

respektlöshet, kände sig stigmatiserade, upplevde brist på kunskap och oprofessionellt 

beteende när de presenterade kortet för sjukvårdspersonal.  

I studien av Andersson et al. (2011); Barrat el al., (2011) berättade patienter att de hade 

mött olika läkare som inte ville ta i hand och som vägrade komma nära. De rekommenderade 

att inte vistas i stora folksamlingar (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011; Skyman et al., 

2010). Vissa patienter beskrev att vårdpersonal kunde vara överdrivet rädda och att de hade 

burit mycket skyddskläder vid mötet med MRSA-bärare. Många patienter kände att de har fått 

sämre vård på grund av vårdpersonalens reaktioner och att vårdrelationen mellan 

vårdpersonalen och patienterna påverkades på ett negativt sätt (Andersson et al., 2011). 

Studien av Skyman et al. (2016) beskrev patientens upplevelse av att vårdpersonal som 

arbetade på infektionsavdelningar var mer kunniga i deras arbete och att de hade bättre 
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bemötande än vårdpersonal som arbetade på andra avdelningar (Lindberg et al., 2014 och 

Skyman et al., 2014). Studien av Raupach- Rosin et al. (2016) visade att flera patienter 

rapporterade att de blev avvisade från vissa sjukhus och flera rehabiliteringskliniker på grund 

av deras MRSA.  

Otillräcklig kunskap om MRSA  

Studien av Skyman et al. (2014) visade på betydelsen av att patienter får möta utbildad 

personal inom MRSA och utbildad sjukvårdspersonal inom alla nivåer var ett akut behov. 

Studien av Lindberg et al. (2014) beskrev hur en MRSA-smittad patient orsakade rädsla och 

känslor av osäkerhet bland vårdpersonalen. En annan studie gjord av Andersson et al. (2011) 

beskrev bristande kunskap och felaktig samt vilseledande information om MRSA från 

vårdpersonal kunde vara en livsfarlig konsekvens för patienten och deras nära och kära. Detta 

orsakade upplevelser av rädsla och isolering hos MRSA-bärare.  

Raupach- Rosin et al. (2016); Andersson., et al (2011); Barrat et al (2011); Webber et al 

(2012); Criddle & Potter., (2006) ansåg att flera patienter upplevde att de inte fick tillräckligt 

med information från vårdpersonalen gällande MRSA och dess spridningsrisk, orsak och 

behandling. Patienterna ansåg det var otillräckligt att läsa en broschyr om MRSA, de 

upplevde att goda kommunikationssamtal med kunniga vårdpersonal var nödvändigt (Criddle 

& Potter., 2006).  Patienterna sökte information och fakta på egen hand. Studierna visade att 

kunskap om MRSA inte hade med utbildningsnivå hos patienter att göra, däremot visade det 

att patienterna som sökte information och fakta på egen hand utan vårdpersonalens hjälp hade 

mera kunskap och förståelse kring MRSA. Äldre patienter var mindre kunniga än yngre 

patienter när det gällde kunskap och förståelse kring bakterien och spridning (Raupach- Rosin 

et al., 2016; Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011; Webber et al., 2012). Tillräcklig 

kunskap om överföring av MRSA kunde lindra onödig rädsla hos patienterna, sjukvårdens 

uppdrag var att se till att MRSA bärare fick tillämplig och individualiserad vård. Brist på eller 

felaktig information kunde vara en faktor till negativa upplevelser för patienter vid MRSA 

isolering (Barrat et al., 2011). Patienter som drabbas av MRSA behövde information om vad 

MRSA-smittan innebar och hur den spreds sig, på så sätt minskade rädslan och oron bland 

patienter och var en mindre belastning för vårdpersonalen (Skyman et al., 2010).  

Studien av Andersson et al., (2011) visade att de flesta patienter hade otillräcklig kunskap 

när det gällde diagnosen MRSA. I resultatet av studien framkom det att MRSA-bärare 

upplevde sig vara ett hot mot andras hälsa. Brister i både kunskap och information om MRSA 
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hos patienter samt hos vårdpersonal ledde till ett onödigt missförstånd och orsakade rädsla, 

social isolering och lidande. Studien av Criddle & Potter., (2006) visade att patienterna 

rapporterade att de har fått information om MRSA på fel sätt och på fel plats, en del ansåg att 

de har fått information när de var jättetrötta andra ansåg att de fick information i ett skede 

följd av sjukdomar och att det var svårt att begripa informationen. Patienterna tyckte att de 

hade fått mycket information på en gång, det var svårt att koppla och förstå informationen. 

Studien av Barrat et al., (2011) visade att de patienter som hade bättre koll och bättre 

förståelse gällande MRSA kunde hantera livet bättre.  En studie som är gjord av Gleeson, 

Larkin & Sullivan (2016) visade att MRSA-bärare var osäkra på sin förståelse av MRSA-

diagnosen och några hade nästan ingen kunskap alls om MRSA. Deltagarna visste att det 

fanns en koppling till hygien, och att handhygien var viktig när någon hade MRSA. All 

information om MRSA som kom från media upplevdes vara negativ och oroande. Andra 

deltagare upplevde rädsla och bristande kunskap om MRSA. De ansåg att enkel muntlig 

information tillsammans med en kort informationsbroschyr var mest värdefullt.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt gjordes för att beskriva upplevelsen av att leva som MRSA-bärare. I 

början av arbetsprocessen sökte författarna artiklar om patientens upplevelse att vara MRSA-

bärare inom slutenvård. Det var svårt att finna artiklar, författarna gjorde det mer öppet för 

artikelsökningar. Artiklar söktes på patienters upplevelse och resultatet blev flera artiklar som 

svarade på arbetets syfte. Alla sökningar av artiklar gjordes i två olika databaser, PupMed och 

CINAHL Complete för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Författarna avgränsade 

sökningarna med Peer Reviewed artiklar och artiklar skrivna på engelska. Enligt Friberg 

(2017) ska artiklar vara skrivna på engelska språket vilket tyder på att artikeln håller en hög 

vetenskaplig kvalité. Därefter begränsade sökningen mellan år 2010 och 2020 för att hitta den 

senaste och mest trovärdiga forskningen. Artiklarna som identifierades mellan år 2010 och 

2020 gav otillräckliga med träffar, eftersom det var en kort period och inte mycket studier 

hittades. Författarna hittade nio artiklar som passade syftet och författarna behövde flera 

artiklar. Då utvidgades sökningen mellan år 2000 och 2020 för att hitta fler artiklar till 

resultatdelen. En fördel ansåg författarna att de flesta artiklar som valdes till resultatet var 

studier från Sverige, då författarna helst ville få kunskap om forskningen i Sverige men det 
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kunde vara bra också att inkludera några artiklar gjorda runt om i världen eftersom Sverige är 

ett mångkulturellt land (Socialstyrelsen, 2019). En manuell sökning utfördes oh författarna 

valde att inkludera ytterligare en artikel i litteraturöversikten. Artikeln identifierades i en 

resultatartikels referenslista. Tio relevanta vetenskapliga artiklar har inkluderats i 

resultatdelen var av tre artiklar är skrivna av samma författare. Både kvalitativa artiklar och en 

mixad kvalitativ/kvantitativ artikel har analyserat studiens kvalitativa del för att inkludera 

denna i översikten. En fördel att använda kvalitativa studier är att det kan beskriva 

upplevelser mer utförligt jämfört med kvantitativa studier. En svaghet i arbetet var att både 

litteraturöversiktens författare hade andra modersmål språket, vi bad därför om hjälp med 

språkgranskning av arbetet. En styrka är att författarna har använt Google DOC för att kunna 

fortsätta med skrivandet av arbetet från hemmet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelse av att leva som MRSA-

bärare.  Att leva med MRSA kan vara extremt stressande för patienter. I litteraturöversikten 

märktes att patienter som bär på MRSA kan uppleva det problematiskt på många olika sätt. 

De viktigaste fynden som upptäcktes i arbetet var otillräcklig kunskap om MRSA samt 

bemötande och behandling av MRSA-bärare. Under analysen framkom fem huvudteman i 

resultatdelen. Det mest uppmärksammade huvudtema handlade om känslor av skam och 

stigma, isolering i sjukhusmiljö och otillräcklig kunskap om MRSA. 

Människor tror ofta att man blir smittad av basala saker som till exempel en handskakning, 

men MRSA-bärare tycker att människor måste lita mer på att de smittade tar åtgärder för att 

inte smitta andra. Detta leder till att patienterna kan känna sig äckliga och smutsiga som i sin 

tur har negativa effekter på patienters välbefinnande vilken kan skapa ett sjukdomslidande 

(Eriksson, 1994). Rädsla för att smitta någon annan eller bli avvisad förekom ofta i resultatet. 

MRSA-bärare kände sig smutsiga och upplevde att de var en allvarlig hot mot sig själva och 

sin miljö. Detta valideras i en studie av Lindberg., et al (2009) som beskriver hur patienter 

upplever MRSA-smitta. Inte bara då de bär på något som skulle kunna orsaka deras död men 

också för att bemötandet kan upplevas som dåligt. Det framkom mycket upplevelser av 

ensamhet, ångest, rädsla och osäkerhet kring MRSA. MRSA-smitta kan påverka människor 

sociala livet väldigt negativt. Ur ett socialt perspektiv så kan vänner till exempel inte vilja 

kramas eller så ringer de istället för att träffas. Adekvat information och utbildning kring 

MRSA till patienter och anhöriga skulle kunna öka förståelse och minska missuppfattningar 
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om smittrisker. Detta bekräftas i en studie av Madeo (2001) som beskriver att MRSA-bärare 

har ett behov av att öka medvetenheten om MRSA, spridning av rätt information och kunskap 

för att fördriva myter och rädslan för MRSA. I resultatet framkom att MRSA-bärare hade 

otillräckligt information samt kunskap kring MRSA för att kunna uppleva hälsa, trygghet och 

välbefinnande. Resultat visade att patienter upplevde att vårdpersonal inte var tillräckligt 

kunniga om MRSA tillstånd inom vården. En studie av Rohde & Gordon (2012) bekräftar att 

MRSA-bärare kan uppleva blandade känslor av ilska, ångest, oro, rädsla, depression, 

frustration och stigmatisering. MRSA-bärare har behov av adekvat MRSA-information samt 

MRSA-plan som är en steg för steg-plan att kunna hantera och leva med MRSA-smitta. 

Brister i både kunskap och information om MRSA hos patienter samt hos vårdpersonal kan 

leda till onödiga missförstånd och orsaka rädsla, social isolering och lidande. Dessa faktorer 

kan relateras till Eriksson (1994) teori om vårdlidande. I många fall så har vårdpersonal 

behandlat patienterna som att de bär på pestsmitta, med överdriven skyddsutrustning, men i 

andra fall så har personal tagit detta tillstånd för lättsamt. Enligt studien av Andersson et al. 

(2016) behöver vårdpersonal ha god kunskap om infektionsbekämpning för att förhindra 

spridning av MRSA. Kunskap kring MRSA kan ge sjuksköterskor trygghet vid omvårdnaden 

samt bättre förståelse för patienten i olika vårdsituationer. Kunskap och empati i vården är 

avgörande för att optimera patientens upplevelser. Enligt Eriksson (1994) kan dåliga 

relationer samt dålig kommunikation med vårdpersonalen kan leda till onödigt psykisk ohälsa 

samt vårdlidande. Det finns paralleller mellan lidandet och lindra lidandet. Sjuksköterska ska 

arbeta personcentrerat vilket innebär förmågan att se den unika människan i olika 

vårdsituationer. Det är angeläget att respektera och bevara patientens autonomi samt 

integritet. Att visa en människa att den är unik och att varje möte är unikt inom vården kan 

leda till att patienten kan känna sig respekterad och förstod som i sin tur kan minimera 

vårdlidandet, sjukdomslidandet samt livslidandet. 

Resultatet visade att MRSA-bärare ofta inte vill berätta för omgivningen att de bär på 

denna bakterie då de är rädda för att de ska behandlas annorlunda. I resultatet framkom att 

isolering av MRSA-bärare i sjukhusmiljön upplevdes av patienter med ohälsa på grund av 

brist på social kontakt. Patienter kände sig bortglömda, maktlösa och uttråkade. Tydlig 

information om isolering och vad det innebär kan ge patienten möjlighet att hantera 

vårdsituation bättre under sjukhusvistelsen. Resultatet bekräftas i en studie av Tran et al. 

(2017) som beskriver att MRSA-bärare upplevde isolering och försiktighetsåtgärder som 

traumatiskt i sjukhusmiljö. De hade känslor av ensamhet samt sårbarhet, stigmatisering, ökad 

depression och ångest. Patienter upplevde att de hade mindre kontakt med vårdgivare och att 
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de inte fick vård på samma villkor som andra patienter och att isolerade patienter hade lägre 

frekvenser av tillfredsställelse med vård.  

Isolering av patienter med MRSA i sjukhusmiljö kan ha negativa psykologiska 

konsekvenser. Sjuksköterskor förstår hur patienter känner sig isolerade men de kan sakna 

färdigheter i att hantera psykologiska behov vilket leder till minskat kontakt med patienter. I 

en annan studie av Jones (2010) bekräftas att vårdpersonalen är rädda att vårda en MRSA-

bärare vid isolering på sjukhus och försöker att minska och helst undvika patienten. Studien 

visar att sjukvårdspersonalens kontakt med isolerade patienter var ungefär hälften av den med 

icke isolerade patienter samt tiden som spenderades med isolerade patienter på rummet var 

mindre. Sjuksköterskor var oroliga och kände sig skyldiga till att inte ha tillbringat tillräcklig 

tid med patienter i isolering. Bristande uppmärksamhet från vårdpersonal kan vara ett 

problem i patientens tillfredsställelse och kan skapa ett vårdlidande (Eriksson, 1994). MRSA-

bärare förväntar sig och tycker att vården borde vara mer förstående, visa mer respekt, utstråla 

trygghet och ha ett gott bemötande med en jämlik grund där alla har lika förutsättningar samt 

villkor i vården. Studien av Rohde & Gordon (2012) bekräftar att MRSA-bärare kan uppleva 

blandade känslor av ilska, ångest, oro, rädsla, depression, frustration och stigmatisering. 

 

Kliniska implikationer  

Resultat visade att patienters upplevelse av att vara MRSA-bärare stigmatiserades som en 

pestsmitta. Författarna anser om att sjukvården, sjukvårdpersonal samt MRSA-bärare har ett 

stort behov av att få ökad information och kunskap kring MRSA för att kunna minska 

missuppfattningar om smittrisker samt fördriva rädslan för MRSA. Litteraturöversikten 

beskriver att sjuksköterskans roll och funktion samt kompetens inom hälso- och sjukvården 

innebär förmågor att kunna arbeta personcentrerat och evidensbaserat för att kunna bemöta, 

förstå, trösta och lindra lidandet hos patienter med MRSA. Författarna reflekterar kring 

bristande information och kunskap hos MRSA-bärare samt minskad kontakt med vårdgivare 

som behöver förbättras. Detta för att ge ett bra stöd, en god och jämlik vård till patienter så att 

de kan hantera och leva med MRSA.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns fortfarande inte mycket forskning kring hur patienterna upplever isolering vid vård 

på sjukhus. Det behövs mer forskning kring patienternas kunskap om MRSA, för att kunna 
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öka förståelse och medvetenheten om MRSA-bärares behov av information. Fler studier 

behövs för att se till hur man kan minska vårdpersonalens osäkerhet och stress vid behandling 

av MRSA-bärare. Det behövs också mera forskning om hur vårdpersonal tillämpar basala 

hygienrutiner vid behandling av MRSA-bärare för att kunna hindra smittspridning. 

 

Slutsats  

Att leva med MRSA kan vara extremt påfrestande för patienter. Många patienter kände sig 

stigmatiserade på grund av isolering, de berättade att isoleringen var som en traumatisk 

upplevelse. Patienterna beskrev oro för att överföra smittan till sin familj eller andra 

människor vilket ledde till ökad försiktighet och besvärlighet att förhålla sig till olika 

individer. Adekvat information och fakta kring MRSA till patienter skulle kunna öka 

förståelse och minska missuppfattningar om smittrisker och minska ensamhet känslan hos 

MRSA-bärare. Patienter som har förvärvat MRSA la skulden på sjukvårdspersonal och tyckte 

att de hade oprofessionellt bemötande samt slarvade med hygienrutiner. Eftersom MRSA är 

en smittsam sjukdom bör sjukvårdspersonal vara extra noggrann med handhygien vid 

behandling av MRSA-bärare.  
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kontaminering är avgörande. 

 

Barratt, R.,  

Shaban, R., 

Moyle, W., 

(2011) 
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patients’ 

perceptions of 

source isolation 

for 

Methicillin-resista

nt Staphylococcus 

aureus (MRSA) 
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Zealand, Nurse 

Consultant 

Infection Control, 
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Utforska upplevelsen 

hos patienter vid 

MRSA-isolering vid ett 

akutsjukhus på Nya 

Zeeland 

Metod: Kvalitativ 

Urval: tio patienter 
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isoleringsåtgärder 

Datainsamling: 
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intervjuer  
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Fenomenologisk 

analys 
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positiv aspekt av att rymma i ett 

enkelrum; den totala upplevelsen 

av MRSA-isolering betraktades 
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andra"; och "Att leva inom fyra 
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upplevelse.  
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Potter, J., 
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 meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureu 

 

 

Infection Control Intervjuer  

Analys: 

Fenomenologisk 

metod 

resulterade i att vissa patienter 

kände sig förvirrade och ofta 

oroliga och för vissa påverkade 

deras liv både i och utanför 

sjukhuset. Att tillhandahålla god 

kvalitet och lugnande information 

som är lämplig för patienten och 

deras nuvarande tillstånd är 

nyckeln till att förbättra 

förståelsen.  

 

Gleeson, A., 

Larkin, P. & 

O´Sullivan, N. 

(2016) 

 

The impact of 

meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus on patients 

with advanced 

cancer and their 

family members: 

A qualitative study 

2016, 

Storbritannien, 

Palliative 

Medicine 

Undersöka effekterna 

av en MRSA diagnos 

på patienter och deras 

vårdgivare. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 9 MRSA 

bärare och 9 anhöriga 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Ramanalys 

Negativa reaktioner  på att få 

MRSA diagnosen. Otillräcklig 

kunskap om MRSA hos 

vårdpersonal. 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Skytt, B.  

(2014) 

 

 

 

 

MRSA-colonized 

persons' and 

healthcare 

personnel's 

experiences of 

patient-

professional 

interactions in and 

responsibilities for 

infection 

prevention in 

Sweden 
 

2014, Sweden, 

Journal of 

Infection and 

Public Health 7 

Undersöka människors, 

läkare, sjuksköterskor 

och MRSA-bärare 

professionella 

interaktioner i relation 

till och ansvar för 

infektionsförhindrande i 

vård av koloniserade 

patienter. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 20 

vårdpersonal och 

MRSA-bärare. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Koloniserade personers och 

vårdpersonalens förståelse för 

MRSA-bärare avgör om 

personalens beteende uppfattades 

som korrekt eller olämpligt. Det 

enskilda ansvaret för patient-

professionella interaktioner i 

samband med MRSA-

kolonisering och anslutning till 

infektions bekämpningsåtgärder 

bör vara strängare. 
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Raupach-

Rosin, H., 

Rübsamen, N., 

Szkopek, S., 

Schmal, O., 

Karch, A., 

Mikolajczyk, 

R,Castell, S. 

(2016) 

Care for MRSA 

carriers in the 

outpatient sector: a 

survey among 

MRSA carriers 

and physicians in 

two regions in 

Germany. 
 

2016, Germany, 

BMC Infectious 

Diseases 

Analysera och tolka den 

polikliniska hanteringen 

av MRSA-bärare ur 

både läkares och 

MRSA-transportörers 

perspektiv. 

Metod: Kvantitativ  

Urval: 910 MRSA-

bärare 

Datainsamling: 
Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

Av 910 MRSA-bärare fyllde 

16,5% enkäterna. Bland 851 

läkare deltog 9,5%. 27,3% av de 

svarande att ingen 

sjukvårdspersonal någonsin hade 

pratat med dem om MRSA. 

17,4% rapporterade 

självstigmatisering när det gäller 

att begränsa sociala kontakter. 

47,3% kom ihåg att 

avkolonisering och 33,3% 

rapporterade att deras MRSA-

status kontrollerades efter 

utskrivning. 

Skyman, E., 

Bergbom, I., 

Lindahl, B., 

Larsson, L., 

Lindqvist, A., 

Thunberg 

Sjöström, H., 

Ahrén, C. 

(2014) 

Notification card 

to alert for 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus is 

stigmatizing from 

the patient's point 

of view. 
 

2014, Sweden, 

Scandinavian 

Journal of 

Infectious 

Diseases 

Beskriva MRSA-bärare 

användning, 

erfarenheter och åsikter 

om att ta emot och 

presentera ett MRSA-

anmälningskort 

när de sökte vård. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 92 (2004) och 

110 (2011) patienter 

Datainsamling: 
Frågeformulär 

Analys: Manifest och 

latent innehållsanalys 

MRSA-anmälningskort 

stigmatiserade patienten, vilket 

gjorde användningen tveksam. 

Studien visade vikten av att dessa 

patienter möter utbildad personal 

om MRSA. Det finns ett akut 

behov av att utbilda vårdpersonal 

på alla nivåer. 

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 

2016, Sweden, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Uppmärksamma och 

tolka MRSA-bärares 

erfarenheter av att ta 

emot vård och av 

vardagen efter att ha 

fått samhällsförvärvad 

MRSA. 

 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 12 patienter 

samhällsförvärvad 

MRSA 

Datainsamling: 
Djupintervjuer 

Analys: 
Fenomenologisk 

Patienter lämnades ensamma med 

sin frustration på grund av dålig 

vägledning eller blev mobbade. 

Patienter med resistenta bakterier 

tog ett stort ansvar för att inte 

smitta andra. Det innebar att 

deras vardag påverkas negativt 

när de lever med rädsla för 

https://web-b-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6nrUqzpbBIsKaeULinr1Kvpp5Zy5zyit%2Fk8Xnh6ueH7N%2FiVa%2Btskmxr7JLtKykhN%2Fk5VXj5KR84LPhe%2Buc8nnls79mpNfsVa%2Bns0iyp65Mrpzkh%2FDj34y73POE6urjkPIA&vid=6&sid=86983cb6-811f-474b-8a4b-ca8e4ed9dd52@sessionmgr103
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