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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Antalet MRSA-infektioner har ökat i hela världen. MRSA är en bakterie som blivit resistent 

mot antibiotika. Vid smitta av MRSA kan kroppens organ bli infekterade och risken ökar för 

följdsjukdomar som lunginflammation och sepsis. Patienter med MRSA-infektion har ett 

ansvar att förhindra smittan att sprida till andra. Vid behov kan patienter isoleras i separata 

rum för att förhindra smittorisken. En patient med MRSA-infektion står inför en 

livsstilsförändring och är i behov av kontinuerlig kontakt med vården för att kunna förhålla 

sig till infektionen. 

 

Syfte: 

Syftet var att utforska upplevelsen för patienter med MRSA-infektion att vårdas i hälso-

sjukvården. 

Metod:                                  

En litteraturöversikt med 10 vetenskapliga artiklar som sammanfattades och analyserades till 

ett resultat. Artiklarna var kvalitativt utformade och valdes från databaserna Cinahl Complete, 

PubMed och MEDLINE with Fulltext. Båda författarna granskade materialet och godkände 

valda artiklar.   

Resultat:                            

Resultatet visade att patienter med MRSA-infektion upplevde oro och osäkerhet, att känna sig 

begränsad och stigmatisering av att vårdas i hälso och sjukvården.  

Diskussion:                                     

Utifrån Katie Erikssons caritativa teori med fokus på teorin om den lidande människan 

diskuteras resultatets tre teman. Patienternas relation med vårdpersonalen visade sig vara 

betydande för hur patienterna upplever vården av MRSA-infektion.  

Nyckelord: 

Meticillin-resistant Staphylococcus aureus, patientens upplevelse, hälso-sjukvården.  

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background:                                                                                                          

The number of MRSA infections has increased worldwide. MRSA is a bacteria which is 

resistant to antibiotic. When a patient is infected by MRSA, the body's organs can 

become infected and risk increases for serial diseases such as pneumonia and sepsis. 

Patients with MRSA infection have a responsibility to prevent the infection from 

spreading to others. If needed, patients can be isolated in separate rooms to prevent the 

risk of infection. A patient with MRSA infection is facing a lifestyle change and is in 

need of continuous contact with health care in order to handle the infection. 

  

Aim:                                                                                                                                              

To explore patient’s with MRSA-infections experience of being cared at health service’s. 

  

Method:                                                                                                                                    

A literature review with 10 scientific articles that were summarized and analyzed into one 

result. The articles are all qualitative and was found in three databases: CINAHL Complete, 

PubMed and MEDLINE with Full text. The article were analyzed and approved by both of 

the authors. 

  

Results:                                                                                                                               

The results showed that patients with MRSA infection experienced anxiety and 

uncertainty, feelings of being limited and stigmatized from being cared for in health care. 

  

Discussion:                                                                                                                     

The results were discussed on the basis of Katie Eriksson’s caritative theory with focus 

on the theory of the suffering human. The patient’s relationship with the healthcare staff 

proved to be significant in how the patients experience the care of MRSA-infection.  

  

Keywords:                                                                                                            

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, patient experience, health service.  
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1. Inledning           

Antibiotikaresistenta bakterier har ökat de senaste åren i Sverige och globalt. De vanligaste 

förekommande multiresistenta bakterier i samhället är MRSA, vilket är förkortning av 

meticillin resistant stafylokocker aureus och ett annat namn är gula stafylokocker. Problemet 

med MRSA är resistensen mot en stor del av antibiotika som finns tillgängligt. Personer som 

är smittbärare upptäcks inte i tid när symtom eller tecken inte syns. I de flesta länder i världen 

används för mycket antibiotika vilket bidrar till resistens. Vi har många gånger träffat 

patienter med MRSA-infektion under vår praktik som sjuksköterskestudenter och har våra 

egna förkunskaper inom området. Intresset för patientperspektivet har resulterat i vårt val av 

forskningsområde. Eftersom vi kommer att möta flera patienter med MRSA infektion i vår 

framtida roll som sjuksköterskor vill vi veta mera om patientens upplevelse av vården för att 

bättre möjliggöra en god vård för patienter med MRSA-infektion. 

 

2. Bakgrund                              

I bakgrunden beskrivs om meticillinresistenta staphylococcus aureus förekomst och historik. 

Därefter sammanfattas vården av patienter med MRSA-infektion. Vidare beskrivs 

vårdpersonalens ansvar och följs av vårdpersonalens upplevelser att vårda patienter med 

MRSA-infektion. Slutligen i bakgrunden redogörs begreppet personcentrerad vård.   

2.1 Meticillinresistenta staphylococcus aureus förekomst           

MRSA är en undergrupp av bakterien Staphylococcus aureus som blivit resistent mot flera 

typer av antibiotika (Melhus, 2019). Staphylococcus aureus tillhör kroppens bakteriella 

normalflora (Kretschmer et al, 2010). MRSA kan orsaka lättare infektioner till livshotande 

situationer som pneumoni, endokardit och sepsis (Melhus, 2019). MRSA utsöndrar 40 olika 

exotoxiner som är giftiga bakteriella ämnen som medför skador på vävnaden.     

 MRSA förknippades tidigare med sjukvård och kallades för sjukhussjukan. MRSA 

bakterien upptäcktes först i England och sedan i resten av världen efter införandet av 

betalaktamasstabila penicillinet. MRSA kan orsaka bölder och infektioner i sår, kroppens 

mjukdelar och kan leda till infektioner i alla kroppens organ. Patienter med MRSA-infektion 

kan ha kolonier i kroppens slemhinnor, näsan, ljumskarna, armhålorna och på huden utan att 

de vet om infektionen. Ungefär 10-40 procent av vuxna har smittan, men smittförekomsten 

kan förekomma hos sjukvårdspersonalen (Melhus, 2019).          

 Begreppet att en person har kolonialiserad MRSA innebär att personen bär på en koloni av 

MRSA på hud eller i kroppens slemhinnor utan att en infektion har brutit ut (Andreassen, 
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Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). MRSA ska ha framträtt efter införandet 

av antibiotikan med de första registrerade fallen 1940. MRSA ansågs som ett generellt 

övergripande sjukhusproblem fram till 1980 då förekomsten av bakterien utanför vården blev 

allt vanligare (Evangelista & Oliveira, 2015). Under år 2018 rapporterades det ungefär 3864 

patientfall med MRSA-infektion. Bland människor som blivit MRSA-infekterade 

rapporterades i Sverige smittades 39 procent genom familjer och hushållskontakter medan 30 

procent smittades via omgivningen. Individer som förvärvat MRSA på sjukhus och i andra 

sjukvårdsenheter var 5 procent respektive 6 procent. En infektion av MRSA upptas av 

smittskyddslagen (2004:168) som en allmänfarlig bakterie och ska anmälas till 

smittskyddsläkaren i landstinget och folkhälsomyndigheten 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se).                 

 MRSA kan överföras via fysisk kontakt om det uppstår infektioner i huden så som 

svårläkta sår, eksem eller vätskande sår. Kontaktsmitta är också en indirekt smitta som sprids 

i miljön som patienten med MRSA-infektion befinner sig (https://vardgivarguiden.se). Därför 

är noggrann handhygien en central del i förebyggande åtgärder för vårdpersonal och patienter 

(Humphreys, Grundmann, Skov, Lucet & Cauda, 2009).         

 Riskfaktorer vid hälso-och sjukvårdsrelaterad MRSA är bruk av antibiotika, långvarig 

sjukhusvistelse och smittorisken av MRSA från andra patienter (Upshaw-Owens & Bailey, 

2012). Riskgrupper för MRSA-infektion är patienter som vårdas på sjukhus, patienter med 

dialys, patienter med immunosuppression, patienter som vårdas kirurgiskt och patienter i 

intensivvården (World Health Organization, 2013). MRSA går inte att behandla med vanlig 

antibiotika. Om MRSA ger upphov till infektion kan det leda till att behandlingen kan bli svår 

och det leder till att personen får biverkningar (https://vardgivarguiden.se).      

 Vid misstänkt MRSA-infektion har patienten en skyldighet att följa förhållningsregler från 

läkaren. Ett krav är att patienten kommer tillbaka regelbundet för att lämna prover som 

läkaren bedömt som viktiga. Patienten ska ge upplysning om var och när patienten blev 

smittad för att det ska kunna göras en smittspårning. Patienten är alltid skyldig att informera 

om sitt bärarskap av MRSA i olika typer av vårdsammanhang. Exempelvis inom medicinsk 

fotvård, tandvård och sjukvård. Om patienten själv inte har möjlighet att berätta att hen har 

MRSA infektion till vårdgivaren eller andra enheter så har patientens god man ansvaret att 

informera det till andra personer som riskerar bli smittade. Samma gäller även om patienten 

får enskild vård, omsorg på ett äldreboende eller vård i sitt hem. Gäller denna vård endast 

hjälpmedel, till exempel städning eller promenad så behöver vårdtagaren inte berätta om sin 

MRSA-infektion (https://vardgivarguiden.se).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evangelista%20Sde%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25946506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25946506
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2.2 Vård av patienter med MRSA-infektion                             

Patienter med nyupptäckt MRSA bör remitteras till MRSA-teamet på infektionskliniken för 

fortsatt uppföljning. MRSA-teamet består av sjuksköterskor och läkare. Teamet ansvarar för 

uppföljning av MRSA-infektionen med kontrollodlingar, smittspårning, behandling och 

avskrivning av MRSA-bärarskap (https://www.regionvarmland.se).     

 Konsekvensen av att bli smittad av MRSA kan leda till att patienten behöver placeras i 

karantän med isolering. Isolering innebär att patienten placeras i ett enskilt rum eller 

tillsammans med andra patienter som har blivit smittade (Bissett, 2005). Att separera patienter 

med MRSA-infektion i ett enkelrum är en säkerhetsåtgärd med mål att isolera smittkällan från 

omgivningen. Vårdpersonalens och anhörigas inträde och utträde till patienterna bör 

begränsas för att förebygga spridningsrisken (Barratt, Shaban & Moyle, 2011). 

Isoleringsformen ska bedömas av sjuksköterskan och läkaren utifrån typ av smittämne och 

smittans kontrollerbarhet. Patienter med hög mängd kontaktsmitta och okontrollerad sekretion 

måste ligga på ett enkelrum med egen toalett. Speciell barriärvård ska tillgodose patienten. 

Handskar och skyddsrock ska tillämpas av vårdpersonalen i kontakt med patienten, förorenad 

utrustning och miljön i enkelrummet. God handhygien ska tillämpas. Kläderna byts ut vid 

varje tillfälle. Varje vårdtillfälle ska planeras i förväg för att rätt förberedelser med skydd och 

utrustning kommer med till rummet. Patienten ska förmedlas om omvårdnaden, isoleringens 

riktlinjer och rutiner (Andreassen et al, 2011).                

 Vid diagnostiserad MRSA-infektion ges MRSA-bärarkort ut till patienterna som uppmanas 

visa upp kortet vid alla former av sjukvårdsinstanser (Andersson, Fossum, Lindholm & Kalin, 

2009). MRSA prover tar man från olika ställen i kroppen exempelvis längst ut i varje 

näsborre, svalg och tonsiller, sår, urinprov från kvarliggande urinkateter, färska ärr, skador i 

huden eller eksem. Om patienten har MRSA-infektioner i näsan använder hen mupirocinsalva 

två till tre gånger dagligen i högst tio dagar. Efter medicineringen tas prover för att kolla om 

avgiftningen har inverkat. Hibiscrub användas för hår- och kroppstvätt för MRSA behandling. 

Sängen ska bäddas ren och kläder byts ut varje dag under denna period (Andreassen et al, 

2011).                             

 Det finns begränsad medicinsk behandling mot MRSA-infektion. Vanligaste 

antibiotikapreparatet som används i behandling av MRSA-infektioner är vacomycin eller 

linezolid. Den specifika antibiotikan är ingen garanti i behandlingen av MRSA-infektion 

eftersom några MRSA-stammar överlever även vacomycin och linezolid (Melhus, 2019). 

Efter en viss tid kan MRSA försvinna. Tiden för att MRSA-infektionen ska försvinna kan 

skifta mellan några månader till några år och det är svårt att ange exakt tid. Ansvarig läkare 
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och smittskyddsläkare avgör när avskrivningen av bärarskap är aktuellt. Denna avskrivningen 

kan göras när tagna prover vid tre olika tillfällen under ett års tid kan visa att patienten inte 

längre är MRSA-infekterad (https://vardgivarguiden.se).  

2.3 Vårdpersonalens ansvar                                  

Vårdpersonalen ska möjliggöra att alla patienter får rätt omhändertagande, bemötande och 

omvårdnad vilket inte får förhindras av MRSA-infektionen. Vårdpersonalen ska vara 

medveten om risker, rutiner och åtgärder kring vården av patienter med MRSA-infektion. 

(https://www.regionvasterbotten.se). Barriärvård kräver att vårdpersonalen bör vara väl 

medvetna om försiktighetsåtgärderna för att stoppa smittkedjan från patienten till 

omgivningen (Silvia et al, 2010). För att inte sprida MRSA är det nödvändigt att vårdpersonal 

är noggranna och observanta när det gäller basala hygienrutiner och tillämpa åtgärder för 

patientsäkerhet (Barratt et al, 2011). En kontinuerlig screening, sanering och smittspårning 

ska bedrivas i alla vårdinrättningar. Omvårdnad, undersökning och behandling av patienten 

får inte förhindras eller begränsa patienten på grund av infektionsåtgärder (Andreassen et al, 

2011).                          

 Vårdpersonalen är skyldiga enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) att bedriva en 

vård som respekterar patientens autonomi och integritet. Vården ska innebära en god 

hygienisk standard och kunna uppfylla patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. 

Det ska finnas hållbara rutiner för läkemedelshantering och dokumentering. Vårdpersonalen 

har skyldigheter enligt patientlagen (2014:821) att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Patienten ska ge samtycke och få tillgång till adekvat 

information om sin vård. Vid hänsyn till patientlagen kan vårdpersonal möjliggöra inflytande 

för patienten i vården. Patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär att understödja patientens 

säkerhet på ett bra sätt inom hälso och sjukvården. Detta gäller att skydda patienten mot 

vårdskador exempelvis kroppsskador, psykiska skador, infektioner, smärta och andra 

sjukdomar som orsakar vårdskador. När det gäller patientsäkerhetslagen är det viktigt att 

vårdgivare planerar och övervakar patienten på ett systematiskt sätt. Det är vårdgivarens 

skyldighet att kontinuerligt förhindra att vårdskada uppstår. Personal som arbetar inom hälso 

och sjukvård är skyldiga att reflektera över hur de utför sin arbetsroll. 

(https://socialstyrelsen.se).                     

 Melhus (2019) belyser att vårdpersonal får inte arbeta nära patienter om de har sår på 

kroppen. De får återgå till arbete igen efter att såret har läkt. Det gäller också personal som 

har varit nära kontakt med patienter med MRSA-infektion utan att bära en ordentlig 
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skyddsutrustning eller arbetat inom vården utanför Norden och bör undersökas för MRSA 

innan de börjar arbeta.   

2.4 Vårdpersonalens upplevelser att vårda patienter med MRSA-infektion     

För att möjliggöra en adekvat vård av patienter med MRSA-infektion krävs det både kunskap 

och empati från vårdpersonalen. Andersson, Andreassen, Lindholm och Fossum (2016) 

beskriver i sin studie där han undersökte vårdpersonalens upplevelse att vårda patienter med 

MRSA-infektion, att kunskapsnivån varierar mellan vårdpersonalen. Det existerar en rädsla 

hos vårdpersonal att utföra vården av MRSA-infektioner. Vårdpersonal som ansåg sig inneha 

otillräcklig kunskap om MRSA upplevde osäkerhet i hur åtgärder och rutiner ska utföras. 

Osäkerheten bidrog till en rädsla för att bli smittad och föra över infektionen till familj, 

vänner och andra patienter. Vårdpersonal kände ångest vid tanken på att bli infekterade och 

därmed förlora jobbet. Rädslan påverkade omvårdnaden och några av vårdpersonalen undvek 

att besöka patienterna. Vårdandet av MRSA-infekterade patienter ansågs skapa stress och 

arbetsbelastning. Omvårdnaden var tidskrävande när infektionsrutiner skulle upprätthållas och 

vid brist på enkelrum kände vårdpersonalen sig belastade i planeringen att omplacera 

patienter.                         

 Vårdpersonal som ansåg sig ha kompetens om försiktighetsåtgärder och kunskap om 

MRSA-infektionen i sig, kände sig tryggare i omvårdnadsarbetet (Andersson et al. 2016). 

Kompetent personal ansåg att utförandet av vården för patienter med MRSA-infektion inte 

upplevdes mer komplicerad än vård för andra patienter. Vårdpersonal kände sig mer 

självsäkra ju fler patienter som de vårdat och kände en positivare attityd gentemot patienterna. 

Empati och medlidande kunde visas till patienterna när vårdpersonalen kände sig mindre 

rädda för MRSA Infektionssjuksköterskor ansågs mest kompetenta inom omvårdnaden av 

patienter med MRSA-infektion. Vårdpersonal fick vägledning i omvårdnaden av 

infektionssjuksköterskan och fick hjälp med hygienstandarden på avdelningen. 

Infektionssjuksköterskorna besökte varje patient med broschyrer och diskuterade 

kontinuerligt med patienterna om MRSA (Bellamy, 2008). 

2.5 Personcentrerad omvårdnad                                                                    

En personcentrerad vård ska tillgodose hela människans behov. Vårdpersonalen ska arbeta 

efter den enskilda patientens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov som fokuseras 

på framför sjukdomen. Personcentrerad vård är grundad i attityden att se människan i sin 

helhet och inte enbart sjukdomen. Patientens upplevelser ska respekteras och de bör vara 
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delaktiga med inflytande i sin vårdplaneringen. Patienten ska få en möjlighet att kunna leva 

det liv hen vill i förhållandet till sin sjukdom. Sjukdom som gör sig påmind blir begränsande 

för personens livsvärld och kan reducera upplevelsen av självkänsla. Den önskvärda effekten 

av ett personcentrerat omvårdande är att patienten ska känna mer av sitt mänskliga värde än 

att enbart förknippa sig själv med sin sjukdom (https://www.swenurse.se).      

 Patientens berättelse ska stå i centrum och bidra till en helhetsbild över livssituationen. 

Patienten ska ses som en partner som med sin delaktighet möjliggör omvårdnadsarbetet. 

Vårdteamet och patientens kunskaper ska respekteras där patienten innehar kunskap om sin 

livssituation och vårdpersonalen innehar kunskap om sjukdomen och omvårdnaden. Med den 

personcentrerade omvårdnaden kan man stärka patienters känsla av sammanhang 

(https://www.vardforbundet.se).                    

 Det salutogena begreppet känsla av sammanhang beskrivs som tre viktiga dimensioner för 

en människa att hantera sjukdom: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person 

som känner begripligheten av en krävande situation och upplever hanterbarhet samt 

meningsfullhet som bidrar till engagemang, desto mer möjligheter har personen att kunna 

möta kriser och påfrestningar (Langius-Eklöf & Sundberg, 2009).  

3. Problemformulering                                                                                           

MRSA är ett växande problem inom vården som är även känd som sjukhussjukan. Enligt 

smittskyddslagen (2004:168) är sjukvårdspersonalen skyldiga att förhindra och minska utbrott 

eller utspridda sjukdomar, såsom MRSA. Patienter som blivit MRSA-infekterade har ett 

ansvar att anpassa sig till rutiner och är i behov av kunskap för att kunna förhålla sig till 

MRSA. Då flera av vårdpersonalen saknar tillräckligt med kunskap om MRSA skapas 

osäkerhet och rädsla inför mötet med patienter. Bristen på kunskap hos vårdpersonal kan öka 

svårigheterna att tillgodose patientens nya vårdbehov och det är därför viktigt för 

vårdpersonalen att uppmärksamma patientperspektivet.                                            

4. Syfte                                    

Syftet var att beskriva upplevelsen för patienter med MRSA-infektion att vårdas i hälso-

sjukvården. 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Som omvårdnadsteori valde vi Katie Erikssons caritativa teori där vikten av att tillgodose den 

lidande människan belyses. I den caritativa teorin (Eriksson, 1994) redogör Erikssons fem 

konsensusbegrepp: människan, hälsan, miljön, omvårdnaden och lidandet (Gustin & 
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Lindwall, 2012). Eriksson (1994) beskriver att lidandet är en del av det mänskliga livet. 

Lidandet kan innebära att människan inte känner igen sig själv och står mellan hopp och 

hopplöshet. Hon beskriver hur viktigt det är att förstå vårdandets fenomen för att förbättra 

vården.                             

 Det är individuellt hur människor upplever lidandet, det är själva personen och 

omgivningen som påverkar lidandet. Eriksson (1994) beskriver tre olika lidanden i sin teori. 

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan vara psykiska eller 

fysiska skador relaterade till sjukdomen. Livslidandet berör en människas livssituation och 

kan innebära att livsrytmen drabbas eller att människan känner att sin existens är hotad. 

Vårdlidande uppstår när patientens behov och kunskap inte uppfylls beroende på 

vårdpersonalens förhållningssätt till den lidande människan. Vårdpersonalens uppgift är att 

lindra lidande samt arbeta för att eliminera lidandet hos patienter. Genom att skapa en bra 

vårdrelation mellan patienten och vårdgivaren känner patienten sig vårdad, välkommen och 

respekterad på så sätt minskar det lidandet. En god vårdrelation ska uppnås genom att 

vårdpersonalen förmedlar hopp, är lyhörd, uppmuntrar och visar respekt samt uppfyller 

önskningar hos patienten (Gustin & Lindwall, 2012).             

 Då patienterna med MRSA vårdas under en längre tid med återkommande besök i hälso-

och sjukvården finns risken för att ett vårdlidande ska uppstå. Erikssons teori (1994) om den 

lidande människan tillämpas för att få perspektiv på patientens lidande och hitta relevanta 

förhållningssätt till vårdpersonalen. Författarna tillämpar teorin i litteraturöversiktens 

resultatdiskussionen för att utifrån lidandets perspektiv kunna få tillgång till en djupare insikt 

i patienter med MRSA-infektion upplevelse av vården.       

 

6. Metod                                            

För att uppnå ett helhetsperspektiv över forskningsområdet har författarna gjort en 

litteraturöversikt med kvalitativt utformade vetenskapliga artiklar. Friberg (2017) beskriver att 

en litteraturöversikt är ett sätt att sammanställa relevant information inom ett 

kunskapsområde. Litteraturöversikten ska innehålla vetenskapliga artiklar som ger 

fördjupning i hur patienter med MRSA-infektion upplever vården.                                              

 

6.1 Datainsamling                        

Databaserna Cinahl Complete, MEDLINE with Full text och Pubmed användes för 

informationssökning. Cinahl Complete är en databas fokuserad på vårdvetenskapliga artiklar 
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inom omvårdnad och rehabilitering. MEDLINE with Full text och PubMed innehåller 

vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och rehabilitering (Friberg, 2017).  

 Ulrich's Periodicals Directory användes för att säkerställa om artiklarna är peer reviewed 

för ökad trovärdighet (https://www.library.ucsb.edu/). Ämnesord som användes var MeSH 

termerna MRSA, MRSA-colonized, Patient experience MRSA, experiences, MRSA patient, 

patients, patient view, patient experience, patient care team, patient care, methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus och healthcare. Ämnesorden valdes för att spegla syftet och 

kombineras med boolesk sök-operatorer som AND och OR för att specificera sökningen. 

Sekundärsökning utfördes för sökandet efter fler artiklar. Sekundärsökning beskrivs som en 

effektiv metod som innebär att söka i artiklars referenslista för att hitta fler relevanta artiklar 

inom området (Östlundh, 2017).                     

 I artikeln av Andersson et al (2010) hittades ‘’Exploring patients’ views on colonisation 

with meticillin-resistant Staphylococcus aureus.’’ via sekundärsökning i referenslistan. Titlar 

som passade syftet valdes för granskning av abstrakt. Artiklar med abstrakt som författarna 

bedömt som relevanta för uppsatsen har valts ut för vidare granskning av resultat. 

Sökningarna redovisas i en översiktstabell (Bilaga 1). 

6.2 Urval                           

Sökningen avgränsades till enbart engelsk text eftersom majoriteten av vetenskapliga artiklar 

är skrivna på engelska (Friberg, 2017). För att öka trovärdigheten i artiklarna valdes artiklar 

som är Peer Reviewed. En tidsavgränsning på 2000-2020 användes för att få tillgång till 

aktuell forskning om patientperspektivet. Artiklarna var kvalitativt utarbetade och hade 

accepterats av en etisk kommitté eller redovisade samtycke med deltagarna. I början av 

urvalsprocessen valde författarna att söka artiklar med deltagare över 18 år. Exkluderingen av 

personer under 18 år resulterade att artiklar som innehöll alla åldrar inte kunde hittas. Därefter 

beslöt författarna att alla åldrar skulle inkluderas. Artiklar med abstrakt och syfte som 

inkluderade MRSA men innehöll samsjuklighet med andra somatiska komplikationer 

exkluderades då författarna ville fokusera på upplevelsen av MRSA-infektionen.  

6.3 Dataanalys                                                

Artiklarna som valts till det valda syftet har analyserats med Fribergs trestegsmodell (Friberg, 

2017). I det första steget läste författarna valda artiklar flera gånger för att få en tydlig 

översikt och förstå sammanhanget i innehållet. Andra steget var att utforma en översiktstabell 

genom att beskriva syfte, metod och resultat för en strukturerad överskådlighet (Bilaga 2). I 

https://www.library.ucsb.edu/research/db/338
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det tredje steget jämfördes likheter och skillnader i studiernas resultat. Artiklarna lästes på 

engelska och översattes i Google translate till svenska. Svensk-Engelskt lexikon och en 

synonymordbok användes för att inte misstolka eller felbedöma innehållet i texten. Text som 

ansågs relevant för studien dokumenterades och färgmarkerades. Informationen delades in i 

teman för att kategorisera viktiga begrepp för att kunna underlätta för läsaren att förstå ämnet 

vilket resulterade i teman med subteman. 

7. Forskningsetiska överväganden            

Forskningsetikens grund är att skydda människors grundläggande värde och rättigheter samt 

att respektera individens autonomi och integritet (Kjellström, 2013). Därav är det viktigt att 

artiklarna som används till arbetet innehåller samtycke mellan forskare och deltagare. 

Artiklarna som valdes till litteraturstudien har godkänts av en etisk kommitté eller påvisats att 

etiska överväganden har gjorts, vilket bevisar att de har ett högt vetenskapligt värde 

(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna bestämde att bara de artiklar som innehåller 

dessa krav ska användas i litteraturöversikten för att undvika forskning som bidragit till 

missförhållanden till andra människor. Deltagarna har rätt till att vara anonyma och frånsäga 

sig sin medverkan. Forskarna ansvarar för att följa mänskliga rättigheter (Codex, 2020). 

Författarna till litteraturöversikten har översatt engelska artiklar till svenska och diskuteras på 

båda språken för att säkerställa att artiklarnas innehåll tolkas korrekt och för att undvika 

missuppfattning. Författarnas till litteraturstudien uppmärksammade egna förförståelser för 

forskningsområdet för att inte påverka eller vinkla studiens resultat. Nio av artiklarna är etiskt 

granskade och en innehöll en tydlig redovisning av forskarens etiska övervägande med 

deltagarna.  

 

8. Resultat 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva om hur patienter med MRSA-infektion 

upplevde att vårdas inom hälso-och sjukvården. Resultatet presenteras i tre teman: Oro och 

osäkerhet, att känna sig begränsad och stigmatisering. 

 

8.1 Oro och osäkerhet 

Patienterna upplevde rädsla att möta vårdpersonal som saknade kunskapen om MRSA och 

som inte kunde ge tillräcklig eller rätt information. Osäkerhet kring hur MRSA sprids gjorde 

att patienterna kände sig restriktiva i mötet med andra. En medvetenhet finns hos patienterna 

att desinfektera händerna, men osäkerhet upplevdes kring om huruvida beröring mot andra får 

ske. Patienter med MRSA-infektion har ett behov av fullständig information om hur smittan 
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ska hanteras för att undvika att föra över bakterierna till andra. Patienter kände sig dåligt 

informerade eller inte informerade alls. Patienter berättade om vårdpersonal som kunde 

klargöra rutiner och riktlinjer men samtidigt inte hade förmågan att mer ingående förklara 

varför åtgärderna i sammanhanget var nödvändiga (Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström, & 

Åhrén, 2016; Skyman, Sjöström & Hellström 2010).             

 Några patienter kände att de fick olika svar av olika vårdpersonal. Patienterna som fick 

anpassad information vid rätt tillfälle och svar på frågor kände sig mer lugna vid mer klarhet i 

vårdandet av MRSA-infektionen. Infektionsspecialisterna ansågs av patienter ha ett mer 

professionellt bemötande jämfört med övrig vårdpersonal då de kunde ge anpassad 

information och förklara utförligt om vården kring MRSA-infektionen. Vårdpersonal som 

ansågs utföra vården oprofessionellt i förebyggandet av smitta skapade oro hos patienten. 

(Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014).                  

 Kunskapen om sin sjukdom varierade mellan patienter. Bristande kunskap gav patienter 

mindre sjukdomsinsikt och oklarheter i hur de ska hantera olika situationer. Några patienter 

visade ångest när de tror att MRSA är en livshotande sjukdom (Andersson, Lindholm, & 

Fossum, 2011; Lindberg et al, 2014).                 

 Patienter hade ett behov av att veta mer om MRSA-infektionen och inte enbart om rutiner 

och åtgärderna. Information som gavs muntligt och skriftligt upplevdes lämplig men 

otillräcklig och ytlig (Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009).       

 Patienter upplevde osäkerhet kring behandlingen av MRSA-infektionen. Några patienter 

trodde att MRSA inte går att bota och vissa patienter trodde att MRSA-infektionen skulle vara 

över efter tiden på sjukhuset. Några patienter trodde att antibiotika var botemedlet för MRSA-

infektionen (Newton, Constable, & Senior, 2001; Criddle & Potter, 2006). Patienter blev 

osäkra och förvirrade när de observerade variationer i vårdpersonalens utövande av 

infektionsrutiner (Criddle & Potter, 2006).  

 

8.2 Att känna sig begränsad                  

Patienterna upplevde att vård vid MRSA-infektionen skapade begränsningar. Känslan av 

begränsning uppkom av att vara MRSA-infekterad och det nya sättet att förhålla sig till 

hygien, anhöriga och vårdpersonal. Patienter upplevde begränsningar i det sociala livet och 

vården eftersom dom inte ville smitta andra med MRSA. Patienter med MRSA-infektion fick 

inte besöka bekanta på sjukhus och hänvisades till ett väntrum. Patienterna kände sig tvingade 

att förmedla att de bär MRSA till alla varje gång de kom i kontakt med sjukvården. 



  11 (32) 
 

Möjligheten att känna välmående hos patienter ansågs begränsas när information 

missförstods. Några patienter upplevde inte MRSA som en risk att föra över till andra 

människor och kände därför att de kunde leva som vanligt utan begränsningar. Eftersom dessa 

patienterna varken såg eller kände symtom så glömdes MRSA-infektionen bort (Lindberg et 

al, 2009).                          

 Patienter som vårdats långvarigt i slutenvården upplever begränsningar vid isoleringen som 

minskar möjligheten att röra sig fritt. Att vara MRSA-infekterad skapade också känsla av 

begränsningar i interaktionen med andra människor (Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson & Lewis, 2012).                     

 Några patienter med MRSA-infektion kände sig instängda i och med isoleringen. Oavsett 

att en stor del av patienterna förstod anledningen av isoleringen, tyckte patienterna att de inte 

hade kontroll över sitt liv. Detta för att de kände sig hela tiden beroende av personalens hjälp. 

En del av patienterna upplevde sig förlora kontakten med omvärlden på grund av att de var 

isolerade och instängda i ett rum. Patienterna uppgav att de skulle ha uppskattat justeringar i 

deras livsmiljö såsom att kunna ha en utsikt genom fönstret. Patienter som var medvetna över 

varför isoleringsåtgärden behövdes, blev mer accepterande av situationen. Patienter som fick 

möjligheten att hålla sig sysselsatta med aktiviteter som radio, tv eller läsning, kunde hantera 

känslorna bättre (Barratt, Shaban & Moyle, 2011; Skyman et al, 2010).      

 Utöver aspekterna att patienter kände sig instängd och otillräckligt observerad av 

vårdpersonalen i och med isoleringen fanns det patienter som var positivt inställda till 

isoleringen. Den upplevdes positiv då patienter kände att det gynnade deras privatliv med ett 

enkelrum samt gav mer frihet från rutiner på sjukhuset. Att vara själv i ett rum och känna 

tystnad och lugnet, gynnade patienternas välbefinnande (Criddle & Potter, 2006; Newton et 

al, 2001).                             

 På grund av missförstånd mellan patienter och vårdpersonalen resulterade det i att 

patienten kände de sig rädda och socialt isolerade. En av patienterna kände sig begränsad och 

som en fara för omgivningen på grund av sin MRSA-infektion när en läkare berättade att hen 

inte får använda kollektivtrafiken samt vara med andra individer (Andersson et al, 2011).  

 

 8.3 Stigmatisering                                                

En återkommande upplevelse patienter kände var ett stigma i att ha en MRSA-infektion. Flera 

patienter jämförde stigmat med vad dom upplever hur det skulle kännas att vara smittad av 

spetälska eller pest. Stigmatiseringen kunde uppstå i samband med utförandet av barriärvård 

och fick vissa patienter att känna sig mindre värda (Andersson et al, 2011; Barratt et al 2011, 
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Criddle & Potter, 2006). På grund av MRSA-infektionen upplevde sig patienterna utpekade 

och farliga, vilket gjorde patienterna mer noggranna med deras handhygien och de undvek att 

vidröra saker i omgivningen (Lindberg, Carlsson & Skytt, 2009).        

 Patienterna kände sig annorlunda från andra patienter på grund av isoleringen. Känslan 

förvärrades vid symboler som patienter associerade med strikta isoleringsrutiner som att 

vårdpersonalen var tvungna att bära skyddskläder (Webber et al, 2012).       

 Den upplevda rädslan från anhöriga och vårdpersonal gav patienterna en känsla att vara 

smutsig och gjorde sig påmind när patienten upprätthöll hygienrutiner i samband med MRSA. 

Vårdpersonal som inte följde basala hygienrutiner utan att reflektera kan få patienter att känna 

stigma. Vårdrelationer som ansågs oprofessionella påverkade patienter med MRSA-infektion 

att undvika att söka vård utom i nödfall (Lindberg et al, 2014).        

 Patienter med MRSA beskrev en rädsla för att smitta vårdpersonal, anhöriga eller andra 

patienter i omgivningen. Några patienter var rädda för att familjen ska besöka dem färre 

gånger och dolde därför sin diagnos för anhöriga. Det fanns en rädsla för hur närstående 

skulle reagera och patienter var osäkra om de vill berätta alls om MRSA i oron för skvaller. 

Även oro uttrycktes för hur deras rykte i grannskapet eller på jobbet skulle påverkas samt 

närstående skulle börja distansera sig till patienten (Skyman et al., 2016; Webber et al, 2012; 

Lindberg et al, 2014; Lindberg et al, 2009; Andersson et al, 2011).       

 Patienter med MRSA-infektion som vårdades på sjukhus upplevde sig avvisade när de inte 

fick vara med andra patienterna. Patienterna fick äta själva på sitt eget rum när fick inte 

komma ut i matsalen med andra patienter. Patienterna fick inte spontana besök av personalen 

utom när de är tvungna att genomföra medicinska och omvårdnadsarbete. För att minska 

smittspridningen på grund av detta kände patienterna sig utanför och ensamma under 

isoleringstiden. Känslor av skuld och skam över MRSA-infektionen resulterade i att patienter 

undvek att befinna sig i sociala situationer med andra människor (Skyman et al, 2010).  

 Ett antal patienter med MRSA-infektion upplevde sig bli förnedrade från vårdpersonalens 

bemötanden. Vårdpersonal kunde visa rädsla och komma med rådgivning som skrämde 

patienter. Patienterna kände sig orena, skyldiga och diskriminerad på grund av att de inte 

behandlades på samma sätt som andra patienter (Skyman et al, 2016).        

 En annan orsak till känslan av stigmatisering var kravet på att bära MRSA kortet. Mer än 

hälften av patienterna som fick MRSA kortet kände sig utpekade på ett negativt sätt. Patienter 

möttes av rädda ansiktsuttryck från vårdpersonalen när dom visade kortet och fick patienterna 

att känna sig farliga. Det var några patienter som var positivt inställda till kortet då säkerheten 

uppskattades (Skyman et al, 2014). 
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen reflekterar författarna över skrivprocessens styrkor och svagheter. 

(Dahlborg-Lyckohage, 2017). Litteraturöversikten baserades på en projektplan med syftet att 

beskriva patientens upplevelse att leva med MRSA. Det uppstod svårigheter att forma ett 

syfte som det fanns tillräckligt med forskning om. Det slutgiltiga syftet ändrades till 

‘’Patientens upplevelse att vårdas för MRSA-infektion’’ vilket innebär att vårdformen 

utvidgades och gav ett bredare forskningsområde. Författarnas huvudsakliga intresseområde 

var patientperspektivet i alla former av vårdsammanhang.             

 I början fick författarna inte tillräckligt med träffar på artiklar som svarade på syftet, vilket 

berodde på att endast två databaser användes: PubMed och CINAHL complete. Senare 

utökades sökningen med ytterligare en databas: MEDLINE with Fulltext. Med tre databaser 

fick vi tillgång till fler artiklar som passade vårt syfte vilket ansågs av författarna som en 

styrka i studien. CINAHL Complete ansågs mest användbar eftersom den gav flest träffar på 

Peer Reviewed artiklar inom författarnas område. Boolesk söklogik med sökoperatorerna 

AND och OR användes för att specificera sökningen. AND för att smalna av sökningen till 

vårt område och OR för att kombinera synonymer av samma ämnesord vilket har varit en 

styrka i sökningen. Sökoperatoren NOT som är till för att avgränsa sökord användes inte då 

den ansågs kunna filtrera bort relevanta artiklar (Östlundh, 2017). Det uppstod ändå 

svårigheter att hitta tillräckligt med artiklar. När variationer av ämnesorden använts i båda 

databaserna kom samma artiklar som i andra sökningar fram. Senare i datainsamlingen 

användes MesH termer för att dubbelkolla valda ämnesord och utöka sökningen med fler 

ämnesord. Sekundärsökning utfördes i vald artikel i referenslistan. Det slutliga omfånget av 

databaser och ämnesord gav författarna förutsättningar att införskaffa material som stärker 

bredden på forskningen, vilket är en styrka i studien.  

Författarna till litteraturöversikten valde först att använda en avgränsning av artiklarnas 

ålder från 2010 till 2020 för att få tillgång till aktuell forskning. I brist på artiklar som svarade 

på vårt syfte valdes åldersspannet att utökas från 2000 till 2020. Det nya åldersspannet ansågs 

kunna göra resultaten mindre aktuella vilket kan ses som en svaghet. Trots det utvidgande 

åldersspannet på 20 år visade sig patienters kunskap om MRSA och patienter upplevelser av 

att vårdas för MRSA-infektion vara liknande i studierna. Deltagarna under 18 år exkluderades 

först eftersom författarna ansåg att det vuxna perspektivet kunde skilja sig ifrån barns. 

Åldersgränsen ändrades och alla åldrar inkluderades eftersom artiklar med deltagare under 18 
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också kunde innehålla vuxna deltagare i forskningen. Flera sökningar gav artiklar där MRSA 

förekom i samsjuklighet med andra komplikationer och sjukdomar, vilka exkluderades 

eftersom författarna ville ha resultat som baserades enbart på upplevelsen av MRSA-

infektion. Det ansågs som en styrka att inte fokusera på samsjuklighet och kunde öka 

resultatets trovärdighet i vårt valda område. Författarna valde att enbart söka artiklar på 

engelska eftersom det anses som ett vetenskapligt språk (Friberg, 2017). I efterhand ansåg 

författarna att artiklar skrivna på svenska kunde inkluderas eftersom båda författarna är 

svenskspråkiga. Därmed kan författarna ha förlorat material på svenska. I början av arbetet 

med litteraturstudien användes fulltext. Några artiklar som såg ut att vara låsta hade länkar till 

olåsta artiklar. Därför gjordes samma sökningar om utan fulltext för att inte missa artiklar som 

svarar på syftet.                          

 Det rådde delade åsikter hos författarna vad artiklarna handlade om. Artiklarnas innehåll 

lästes av båda författarna enskilt för att sedan diskutera tillsammans. Med hjälp från ett 

engelsk-svenskt lexikon samt Google translate kunde författarna läsa artiklarna på både 

engelska och svenska för att få en korrekt uppfattning av textens innehåll. Författarna av 

denna studie hade inte engelska som första språk. Användning av Google translate för att 

översätta artiklar som var på engelska, ansågs vara problematisk. Google translate är ingen 

garanti att texten översätter innehållet till den exakta innebörden. Att översätta engelska 

artiklarna kunde vara problematiska för att risken var stor att förbise eller missuppfatta vad 

författarna egentligen ville säga. Författarnas gemensamma reflektioner och språkliga 

hjälpmedlen var en styrka som har säkerställt att innehållet i artiklar har uppfattats korrekt. En 

svaghet är att författarna inte specificerat forskningen till ett land. Artiklarna som valdes 

kommer ifrån Sverige, Kanada, Nya Zeeland och England. Det har ifrågasatts om resultatet 

blev annorlunda beroende på enskilda länders standard inom MRSA-vård. Trots att alla 

världens länder inkluderades i forskningen, visade resultatet liknande upplevelser. Artiklar om 

flera länder användes för att få tillgång till mer forskning. I brist på artiklar med fri 

tillgänglighet fick författarna köpa in två av artiklarna. Att det saknas flera artiklar inom 

enskilda länder kan tyda på en brist av forskningar inom området och bli till litteraturstudiens 

svaghet.                          

 Författarna inkluderade in enbart kvalitativa artiklar som gynnade sökandet efter 

innebörden i upplevelser. I efterhand ansågs att inkluderandet av en kvantitativ artikel med en 

större mängd deltagare kunde bidra till att kompletterat resultatet. Att två olika individer med 

varsin förförståelse har läst, diskuterat och sammanfattat resultatet ansågs som en styrka. Det 

kan bidra till minskad risk för bias i litteraturstudiens resultat. Åtta vetenskapliga artiklar som 
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valdes till studien hade fri tillgänglighet medans två införskaffades. Flera artiklar som passade 

litteraturstudiens syfte var låsta och författarna diskuterade om artiklar som inte var 

tillgängliga kunde ge en annorlunda vinkel på studiens resultat, med detta kunde resultatet 

anses som begränsad. 

 Samarbetet med författarna har kunnat fortgå flexibelt med respekt för varandras 

synpunkter. Arbetet har kunnat planeras utifrån bestämda tider båda författarna har kunnat 

delta i. Vid sjukdom har författarna haft möjlighet att arbeta hemifrån och hitta potentiellt 

material tills nästa möte. Arbetet skrevs på ett delat Google Docs dokument vilket har bidragit 

till tillgänglighet att kunna läsa varandras förslag för att sen kunna diskutera innehållets 

slutgiltiga form.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade återkommande upplevelser för patienten såsom rädsla, osäkerhet, 

begränsningar och stigmatisering var övergripande upplevelser som författarna ansåg som 

lämpliga teman. Det fanns vissa patienter som kände sig tryggare än andra i vårdsammanhang 

som visade förståelse och acceptans för deras vårdprocess. Teman som diskuteras i 

resultatdiskussionen är osäkerhet, stigmatisering och begränsningar. Författarna utgick 

utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidandet för förståelse över resultatets innehåll. 

 

9.2.1 Oro och osäkerhet 

Vårdpersonal som gav oanpassad och ofullständig information kunde bidra till att patienterna 

kände sig osäkra kring vården av MRSA-infektion. I flera fall har kunskapsgapet förstärkt 

patientens rädsla och ångest. Behovet av information har visats vara individuellt och kan 

uppfyllas annorlunda till olika patienter. Eriksson (1994) beskriver att vårdlidande kan uppstå 

av utebliven vård vilket kan bero på en oförmåga hos vårdpersonal att kunna bedöma 

patientens behov. Utebliven vård är en kränkning av en människa i en maktlös situation vare 

sig vårdpersonalen är medveten eller omedveten om det. Vårdlidandet kan lindras om 

patienten känner sig delaktig och förstådd. Det tyder på vikten av samarbetet mellan patient 

och vårdpersonal. Resultatet visade att patienter som fått rätt information upplevde större 

förutsättningar till att bilda ett realistiskt förhållningssätt till situationen. Behovet av kunskap 

kunde tillfredsställas beroende på attityden hos personalen, bredden av information och hur 

mottaglig patienten är för stunden. Patienten kände sig säkrare på riktlinjer och rutiner när 

informationen gavs när patienten kände sig friskare. Personal som följer upp patientens frågor 

bidrog med mer trygghet. Några patienter uppgav att flera av vårdpersonalen gav olik 
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information vid varje tillfälle och blev mer benägna att känna sig osäkra.        

  Andersson (2016) beskrev i sin studie om hur vårdpersonal upplevde att vårda patienter 

med MRSA-infektion. Sjukvårdspersonal som ansåg sig inneha otillräckliga kunskaper om 

MRSA upplevde sig själva som osäkra och rädda att vårda patienter med MRSA-infektion. 

Vårdpersonal som upplevde en rädsla för att bli smittade höll sig borta från att besöka 

patienterna. Vårdpersonalen upplevde att de inte har fått tillräckligt med information om 

MRSA som hur smittan uppkommer eller hur särskilda hygienrutiner ska tillämpas. 

Sjukvårdspersonalen som fick utbildning om MRSA var mer säkra och kunniga att vårda 

patienter med MRSA-infektion. Författaren kom fram till att kunskapsnivån sjuksköterskan 

har om MRSA påverkar omvårdnaden i arbetet (Andersson et al. 2016). Bristen på kunskap 

hos vårdteamet om MRSA har visat sig utmana patientens hälsa och bidra till onödigt lidande. 

Osäkerheten som vårdpersonalen kände kan hindra deras utförande av att bedriva vård som 

håller hälso- och sjukvårdslagens standard, där vården ska innebära en hygienisk standard och 

uppfyllnaden av patientens behov av trygghet och säkerhet (https://socialstyrelsen.se). Bissett 

(2005) beskriver i sin studie att antalet MRSA-infektioner har ökat på sjukvårdsinrättningen 

på grund av att man inte har undersökt patienterna. Det kan tyda på bristande kompetens hos 

vårdpersonal. Det är viktigt att vårdpersonalens innehar en förmåga att förmedla kunskap till 

patienten. Med adekvat information kan patienten få en förståelse över situationen, vilket kan 

lindra vårdlidandet när känslor som rädsla och oro kan förebyggas.       

 Infektionssjuksköterskor ansågs kunna utföra omvårdnaden professionellt och hålla 

standarden av barriärvård och hygienrutiner (Bellamy, 2007). Infektionssjuksköterskorna tog 

sig tid att besöka varje patient med MRSA-infektion för att diskutera diagnosen. Övrig 

vårdpersonal blev assisterade när infektionssjuksköterskan var närvarande och blev 

undervisade när det uppstod osäkerhet. Vården kunde gynnas utav flera infektionsspecialister 

på plats för vägledning och undervisning. Detta kunde bli en resurs för både vårdpersonal och 

patienter.  

 Resultatet har även visat att patienten upplever rädsla och oro för att smitta vårdpersonal 

samt att berätta till anhöriga om sin diagnos. Osäkerhet och rädsla som gör att patienten inte 

vill berätta till sina anhöriga kan bero på okunskap om hur MRSA-infektion ska hanteras och 

hur man kan avveckla risken för spridningen. Om vårdpersonal är bra på att redan från början 

informera och utbilda både patienterna med MRSA-infektion och sina anhöriga, skulle inte 

patienten uppleva en börda av att behöva informera eller inte informera närstående om sin 

diagnos. Att kompetent vårdpersonal utbildar och informerar både patienterna, vårdpersonal, 

närstående och i stort hela samhället skulle även detta minska ner patientens och sina 
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närståendes oro kring vårdpersonalens kompetens om MRSA. Detta skulle stärka individerna 

med MRSA-infektion och sina närståendes förtroende till vårdpersonalen. Detta visar vikten 

av att vårdpersonal genomför kontinuerlig utbildning och tar del av information kring ämnen 

som har med vård av personer att göra. Förtroende till vårdpersonal måste stärkas och kan 

göras genom att ofta fortbilda vårdpersonal. Riktlinjer och allmänna råd om MRSA måste 

följas av all vårdpersonal. Detta för att avveckla missförståelse där patienten med MRSA får 

olika besked av olika vårdpersonal. Upshaw-owens och Bailey (2012) beskriver i sin studie 

att det är ett krav att sjuksköterskor har kunskap om befintligheten av MRSA på sina 

arbetsplatser. Om vårdpersonalen har en förebyggande plan till minskad spridning av MRSA 

så kan dödligheten samt kostnaden för samhället minskas.  

 

9.2.2 Att känna sig begränsad                     

Resultatet beskriver patienter med MRSA-infektion och deras upplevelse av begränsningar. 

Det har handlat om begränsningar i att röra sig fritt i och med isolationen och att alltid tänka 

på sin hygien inför mötet med andra människor. Patienter har känt maktlöshet av att inte ha 

samma möjligheter att göra vad de vill. Patienter har visats kunna hantera upplevelsen av 

begränsningar bättre när de blivit inspirerade till aktiviteter som läsning eller konsumering av 

olika medier, vilket även ökat känslan av välbefinnande.          

 Eriksson (1994) beskriver mistandet av möjligheten att utföra uppgifter som ett livslidande. 

Maktlöshet och begränsningar upplevs när den invanda livsrytmen rubbas och patienten står 

inför förändring. Livslidandet kan orsaka att patienten känner sin identitet som upplöst. 

Patienten kan känna sig sakna värde i livet och uppleva känslor av hopplöshet. För att lindra 

lidandet kan vårdpersonal uppfylla patientens önskningar, visa sig finnas till för patienten, 

förmedla hopp och visa medlidande i hopplösheten. Möjligheterna att lindra känslan av 

begränsningar tycks finnas och om vårdpersonal uppfyller patientens behov skulle patienten 

kunna gynnas av kompensatoriska faktorer och hantera upplevelsen av maktlöshet.  

 Vidare visar resultatet att patienten upplever begränsningar relaterade till hantering och 

bemötande av vårdpersonal vid besök av närstående som är inlagd på sjukhus. 

Vårdpersonalen bör minimera risken att inte diskriminera dessa individer. Om rätt 

information och kunskap ges redan vid diagnos samt i upprepande gånger för att bekräfta att 

individerna med MRSA-infektion har förstått den givna informationen, kunde missförstånd 

minskas och upplevelse av begränsningar, stigmatiseringen och oro lindras. Individerna med 

MRSA-infektion skulle ha förstått vad det innebär och varför man följa dessa riktlinjer och 

allmänna råd, samt närstående och samhället i stort skulle ha förståelse för dessa individer då 
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båda har samma mål, att inte smittspridningen ske. Att samarbeta med både vårdpersonal, 

patienter, närstående och samhället i sin helhet minska risken på ovannämnda upplevelser.   

 

9.2.3 Stigmatisering                        

Resultatet visade att upplevelsen av stigmatisering är vanligt förekommande bland patienter 

med MRSA-infektion. Stigmatisering kan kännas av patienten som en stämpling av den 

upplevda avvikande statusen. Eriksson (1994) beskriver det själsliga och andliga i 

sjukdomslidandet vilket kan innebära skuld och skam som patienten känner gentemot sin 

sjukdom och behandling. Det kan uppstå om patienten upplever att sjukdomen är 

självförvållad och känner skuld över att inte ha levt på rätt sätt. Patienten kan visa 

psykosomatiska besvär vid skam för att visa mental sårbarhet. Lidandet är självupplevt av 

patienten och kan förstärkas av ett fördömande förhållningssätt från vårdpersonalen 

(Eriksson, 1994). Patienter med MRSA-infektion har visat reflektion över skuld och 

skamkänslor och anser sig orena och farliga. Känslan av stigmatiseringen förstärks vid mötet 

med vårdpersonal som visar rädsla och osäkerhet. Isolation med barriärvård verkar ha en 

stigmatiserande effekt i sig där vårdpersonalens närvaro med skyddskläder visat sig förstärka 

patientens känsla av att känna sig farlig.                  

 Även Rump et al (2016) bekräftade i sin studies resultat genom att beskriva att några av 

MRSA-infekterade patienter upplevde stigma på grund av MRSA som i sin tur förknippas 

med dålig mental hälsa. Att MRSA infekterade patienter upplevde stigma var förväntad 

beskriver författarna, detta relaterade till sättet sjukhuspersonal vårdade dessa individer samt 

sättet själva vården på sjukhuset var organiserad.               

 Att vara MRSA-infekterad och känna stigma kan liknas med hur samhällets 

stigmatiserande syn på HIV-viruset har sett ut. Personer med en HIV-infektion upplever att 

stigmatiseringen beror på en rädsla att smitta andra och att bli förknippade som sjuka. Rädslan 

för stigmatisering kan leda till att människor inte söker vård, vilket blir en risk för den HIV-

infekterade individen och samhället. En faktor till att människor undviker kontakt med vården 

är misstänksamhet mot behandlingar (Lieber, Li, Wu, Rotheram-Borus & Guan, 2006). 

Samma risk kan finnas för att fler patienter med MRSA-infektion kommer undvika vården på 

grund av rädsla för att bli stigmatiserade. Därför skulle det vara viktigt att kunskapen om 

möjlig behandling når fram till människor med vårdbehovet och samhället i stort. Vi vet 

numera att en MRSA-infektion kan behandlas för att patienten längre fram i tiden kan bli helt 

frisk (https//:vardgivarguiden.se). En tydligare behandlingsbild skulle kunna minska oro och 

tillföra hopp till patienten för att öka välbefinnandet. Med en personcentrerad vård kan 
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vårdpersonalen öka möjligheterna för patienter att uppleva sig som mer än sjukdomen 

(https://www.swenurse.se).                      

 Att bidra och uppmuntra patientens friskfaktorer skulle kunna bidra till mindre stigma och 

öka självkänslan hos patienterna. Information och kunskap om hur MRSA skall hanteras inom 

vården kan ges både till patienter och personal inom vården känslan av sammanhang och 

trygghet (Langius-Eklöf  & Sundberg, 2009). Detta salutogena synsätt kan lindra lidandet för 

patienten med MRSA-infektion och ger mer utrymme för vårdpersonalen att hantera dessa 

patienter med respekt, empati och självbestämmande.           

 Stigmatisering kan vara beroende på okunskap och rädsla för det man inte vet eller känner 

till. När patienten känner sig stigmatiserad har det visat sig vanligt med isolering av sig själva 

för att undvika av sociala situationer. I och med att patienter med MRSA-infektion upplevde 

stigmatisering kunde vården se till att utbilda både vårdpersonal, närstående till den som hade 

MRSA infektion och individerna med MRSA. Skolor kunde satsa mer på information till 

skolbarn om smittsamma bakterier som MRSA och andra. Om uppfattning och förståelse 

bildas redan i ung ålder kunde detta leda till baskunskap och mer förståelse för både MRSA 

och för individerna som drabbats av det.  Det kunde minska ner känsla av isolering och 

stigmatisering hos individer med MRSA-infektion vilket i sin tur kunde påverka individerna 

med MRSA-infektion hälsa positivt.                   

 Marres et.al (2011) beskrev att förbättring i både regional och nationell nivå med att 

utbilda personal, arbeta med forskning och utveckling, kan förbättra de kemiska 

saneringsanläggningarna och beredskap, samt implementering av standardiserade 

poängsystem och utvidgning av registreringssystem till öppenvård skulle kunna vara 

rekommendation för framtida mål. Känslor av skuld och skam skulle kunna lindras med ett 

professionellt bemötande från vårdpersonalen för att stärka patientens självbild. Eriksson 

menar att vårdlidande kan lindras om en person får känna sig förstådd, bekräftad och bemötas 

med värdighet (Eriksson, 1994).      

        

10. Kliniska implikationer 

Resultatet kan användas av vårdpersonal för att kunna tillgodose patienters behov av kunskap 

och stöd vid MRSA-infektion. Redan i början av besöket bör tydlig och anpassad information 

ges ut om det som väntas patienterna kring MRSA behandlingen av kunnig och utbildad 

vårdpersonal. Tydlig information kring sjukdomsbilden och behandling är nödvändigt för att 

undvika onödigt lidande hos patientens. Det är viktigt att både patienter och anhöriga är 
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delaktiga i behandlingen samt får utbildning av professionell vårdpersonal. Författarna tycker 

att det är viktigt att vårdpersonalen får regelbunden utbildning kring MRSA.  

11. Förslag till fortsatt forskning 

Vårt resultat har visat att det saknas studier om MRSA-infektioner. Det är därför viktigt att göra 

vidare forskning kring kunskapsförhållandet mellan personal och patienter.  

Förhållandet till patienterna grundar sig på förhållande i personalgruppen. Om personalen är 

trygga med varandra och vågar visa sina kunskaper och okunskaper för varandra då uppstår en 

trygghet som även kommer patienterna till godo. Det saknas forskning inom området om både 

patienternas och vårdpersonalens perspektiv i alla vårdenheter. Det finns inte tillräckligt 

forskning om sjukvårdspersonalens erfarenhet att vårda patienter med MRSA-infektion. Mer 

forskning kan bidra till ett bredare resultat och belysa vikten av sjukvårdspersonalens behov av 

kunskap om MRSA. Forskning skulle kunna utföras på alla vårdenheter med både vårdpersonal 

och patienter som deltagare för att jämföra vårdenheternas erfarenhet och insatser. Artiklarna 

som användes i litteraturöversikten var genomförda i västvärlden. Eftersom det saknades 

forskning från övriga länder kunde vidare forskning utföras utanför västvärlden för att jämföra 

kunskapen om patienter med MRSA-infektion och upplevelse av vården på en global nivå. 

 

12. Slutsats 
Patienters upplevelser av att vårdas för MRSA-infektion är känsla av oro, begränsningar och 

tankar om stigma. Patienter är rädda för att smitta andra och kände en osäkerhet gällande 

hygienrutiner och MRSA-infektionen i sig. Barriärvården upplevdes begränsande medans 

några patienter accepterade situationen och gynnades av isoleringen. Vårdpersonalens insatser 

är betydande för patientens välbefinnande. En vårdrelation där vårdpersonalen visar osäkerhet 

och rädsla för MRSA-infektion påverkar patientens självkänsla. Att få anpassad och tillräcklig 

information om MRSA-infektion och vårdåtgärder kan ge patienten förutsättningar att skapa 

ett realistiskt förhållningssätt till sin situation för att lindra onödigt lidande.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

 Cinahl Complete 

2020-01-27 

Patient Attitudes AND 

MRSA patient 

 53 2000-2020 English, 

Peer reviewed 

 14  5 
 
3 

Pubmed 

2020-01-27 

 
Patient experience MRSA 
AND Patient Care Team 

7 2000-2020 English 2 2 
 
1 
 
 

Cinahl Complete 

2020-01-27 

 
patients 
AND experiences 
AND MRSA 

24 2000-2020, English, 

Full text, Peer 

Reviewed  

5 4 
 
2 
 

Cinahl Complete 

2020-01-30 

 
patients views AND 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus  

23 2000-2020 English, 

Peer reviewed 

4 3 
 
1 

Medline Fulltext 

2020-01-27 

(MRSA OR methicillin-
resistant Staphylococcus 
aureus) AND (patient 
experience OR patient 
attitude) AND patient care 

48 2000-2020, English, 

Full text 

19 6 
 
1 
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Pubmed 

2020-02-04 

MRSA patient OR MRSA-
colonized AND Patient 
experience AND 
healthcare  

62 2000-2020, English 18 4 
 
1 

Manuell sökning 

2020-02-07 

 
    

 
1 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

 
Andersson, H., 
Lindholm C.  
& Fossum, B. 

 
MRSA – global threat and 
personal disaster: patients' 
experiences 

2011, Sverige, 
International 

Nursing 

 Att beskriva patienters 
upplevelser av att vara 
MRSA-bärare och 
förtroendet till 
sjukvården. 

Kvalitativ studie - 
Semistrukturerad intervju. 

15 deltagare med MRSA-
infekterade sår. 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Teman: 

Sjukdomsinsikt 

Emotionella reaktioner 

Förtroende till sjukvården 

 

 
Barratt, R.,  
Shaban, R.,    
& Moyle, W.   

 
Behind barriers: patients’ 
perceptions of source 
isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

2011, Nya 
Zeeland, 
Australian 
Journal of 
Advanced 

Nursing 

Att utforska MRSA-
positiva patienters 
erfarenheter av 
isolering på ett 
akutsjukhus i Nya 

Zeeland 

Kvalitativ studie - 
Fenomenologisk 
undersökning. Semi-
strukturerade intervjuer 

10 deltagare under isolation    

i mer än tre dagar 

Kvalitativ analys av van 
Manen 

 

Tema:  

Att bli diagnostiserad 

Emotionell effekt. 

Rädslan för att smitta andra 

Isoleringen 
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Criddle, P.,         
& Potter, J., 

 
Exploring patients’ views on 
colonisation with meticillin-
resistant Staphylococcus 
aureus  

2006, England, 
British Journal of 

Infection Control 

Syftet var att utforska 
patienters perspektiv 
att vara MRSA-
kolonialiserade. 

Kvalitativ metod 

13 deltagare blev intervjuade. 

Tolkande fenomenologisk 
analys 

 

Tema:  

Upplevelse av isolation 

Rädsla 

Känslor av förvirring pga. 
information från 
vårdpersonalen. 

 

 
Lindberg .M., 
Carlsson. M., 
Högman. M.,     
& Skytt. B. 

Suffering from meticillin-
resistant Staphylococcus 
aureus: experiences and 
understandings of 

colonisation.  

2009, Sverige, 
Journal of 
hospital infection 

Att utforska individers 
erfarenheter av 
förståelsen av MRSA 
och bemötandet i 

vården. 

Kvalitativ studie -  

13 deltagare intervjuades  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Teman:  

Upplevelse av rädsla, 
begränsningar och orolighet. 

Patientens ansvarstagande 
och förtroende till 
vårdpersonalen. 

 

Lindberg, M., 
Carlsson, M.,     
& Skytt, B., 

 
MRSA-colonized persons' 
and healthcare personnel's 
experiences of patient-
professional interactions in 
and responsibilities for 
infection prevention in 
Sweden. 

2014, 
Sverige, Journal 
of Infection and 
Public Health 

Att utforska 
upplevelsen av 
interaktionen mellan 
patient och 
sjukvårdspersonal 

Kvalitativ studie - 
Semistrukturerade individuella 

intervjuer 

25 deltagare varav 6 var 
personer med MRSA-infektion 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Teman: 

Att känna sig som ett hot   

Ansvarstagande 

Upplevelse av bemötandet 
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Newton, J., 
Constable, D.,   
& Senior, V., 

 
Patients' perceptions of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and 
source isolation: a qualitative 
analysis of source-isolated 
patients 

 
2001, England, 
The Journal of 
Hospital 
Infection 

Att undersöka 
påverkan av isolering 
för MRSA-bärare och 
deras vårdbehov. 

Kvalitativ studie - 
Semistrukturerad intervju.  

19 deltagare som varit 
isolerade mellan tre och 77 
dagar intervjuades 

Innehållsanalys 

 

Teman:  

Isoleringens påverkan 

Förväntningar på 
isoleringsvården 

Förväntningar av MRSA 

 

 
Skyman, E., 
Bergbom, I., 
Lindahl, B., 
Larsson, L., 
Lindqvist, A., 
Sjöström, H.,     
& Åhrén, C. 

 
Notification card to alert for 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus is 
stigmatizing from the patient's 
point of view. 

2014, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Infectious 

Diseases   

Patienters upplevelse 
av att bära MRSA 
kortet i samband med 
vårdbesök. 

Kvalitativ metod  

En cohort studie om två 
grupper som fick MRSA kortet 

Innehållsanalys 

Teman: 

Upplevelse av att bära MRSA 
kortet 

Upplevelse av Stigmatisering 

 
Skyman, E., 
Lindahl, B., 
Bergbom, I., 
Sjöström, T.,      
& Åhrén, C. 

 
Being Met as marked – 
patients’ experiences of being 
infected with  
community‐acquired 
methicillin‐resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA)   

2016, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 

Caring Sciences 

 Att tolka och 
uppmärksamma 
annars friska 
patienternas 
upplevelser av att få 
vård och deras vardag 
efter att blivit smittade 

av MRSA 

Kvalitativ studie - 
fenomenologiska 
hermeneutiska intervjuer 

12 deltagare - 9 patienter som 
upptäckts som MRSA-positiva 
via primärvården och 3 
patienter via kontaktspårning 

Strukturell analys 

 

Teman:  

Förtroendet till 
vårdpersonalen 

Minskad känsla av värdighet 
och respekt 

Eget ansvarstagande 
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Skyman, E., 
Sjöström, H.,  
& Hellström, L  

Patients’ experiences of being 
infected with MRSA at a 
hospital and subsequently 
source isolated. 

2010, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 

Att få kunskap om 
patienters erfarenheter 
av att få MRSA på 
sjukhuset och bli 
isolerade på 
infektionskliniken. 

Kvalitativ studie - Intervju 

6 deltagare varav alla varit 
isolerade under minst en 
vecka.  

Intersubjektiv analys. 

 

Tema:  

Upplevelsen av isoleringen. 

Erfarenheter av information 
om MRSA. 

 
Utanförskap. 
 

Webber, L., 
Macpherson, S., 
Meagher, A., 
Hutchinson S., 
&  Lewis, B. 

The impact of strict isolation 
on MRSA positive patients: an 
action-based study 
undertaken in a rehabilitation 
center. 

2012, Kanada, 
Association of 
Rehabilitation 
Nurses 

Att undersöka 
upplevelsen av att 
bära MRSA och 
isoleras i och med 
rehabilitering 

Kvalitativ studie - 

Semistrukturerade intervjuer 

9 deltagare som isolerats i 
minst en månad. 4 patienter 
följdes upp i en fokusgrupp. 

Iterativ analys 

 

Tema: 

Upplevelsen av att bära 
MRSA 

Upplevelsen av strikt 
isolering 

 

  

 


