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Upplevelser av att vara bärare av MRSA 

 

Experiences of being carriers of MRSA



 

 

Sammanfattning 

Backgrund: Staphylococcus aureus förmåga till resistensutveckling mot antibiotika utgör 

ett globalt problem, samtidigt är andelen patienter med MRSA i Sverige 

relativt få i jämförelse mot andra länder i Europa och världen. Tidigare 

forskning har visat att sjukvårdspersonal som vårdar patienter med MRSA 

beskrivit att de varit obekväma i mötet med dessa patienter. Det har även 

framkommit att sjukvårdspersonal uppvisat brister i tillämpandet av gällande 

riktlinjer och rutiner i vården av patienter med MRSA. 

Syfte: Syftet var att undersöka individers upplevelser av att vara bärare av MRSA. 

Metod: Arbetet har utformats inom ramar för en litteraturöversikt. Tio artiklar 

inkluderades i litteraturöversiktens resultat hämtade från databasen CINAHL 

Plus with Full Text.  

Resultat: 
I litteraturöversiktens resultat framkom att individer med MRSA upplevde 

att bemötandet från vårdpersonal varit ovärdigt samt att vårdpersonal 

uppvisat ett avståndstagande i kontakten med individerna.  Individer med 

MRSA kände sig ovälkomna och oönskade inom sjukvården. Vidare 

framkom att individer med MRSA förknippade sitt bärarskap med negativa 

känslor.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer samt relaterades till annan vetenskaplig litteratur. Individer 

smittade med MRSA bör kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande samt 

att sjukvården ska vara en plats fri från fördomar gentemot smittan. 

Sjuksköterskan ska se till det friska hos individen, vilket innebär att individer 

med MRSA i bemötandet från vårdpersonal inte ska likställas med sin 

diagnos. 

Nyckelord: MRSA, Patienters upplevelser, Dagligt liv, Vårdande. 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Staphylococcus aureus ability to develop a resistance towards antibiotics 

constitutes a global issue. The numbers of individuals suffering from MRSA 

in Sweden are relatively few in comparison to other European countries or 

even the world. Previous research has shown that caregivers describe a 

feeling of being uncomfortable in the contact with patients carrying MRSA 

and experienced insufficiency regarding usage of routines and guidelines. 

Aim: The aim was to investigate the experiences of being a MRSA carrier.  

Method: The work has been developed within the framework of a literature overview. 

Ten articles were included in the literature overview results, all of which 

were retrieved from the CINAHL database Plus with Full Text. 

Results: In the literature overview it was shown that individuals struggling with 

MRSA had experienced undignified treatment from health care providers, 

and those caregivers, at times, had demonstrated unwillingness towards any 

contact with the individuals. Individuals with MRSA also felt unwelcome 

and unwanted by healthcare providers. It was also found that individuals 

with MRSA carrier status associated their illness with negative emotions.  

Discussions: The results were discussed on the basis Travelbees human-to-human theory 

of interpersonal relationships and in relation to other scientific literature. 

Healthcare should be a place free from violations and all individuals infected 

with MRSA should be able to expect a respectful treatment and that 

healthcare should be a place free from prejudices. The nurse should focus on 

the healthy parts of the individual, which means that an individual with 

MRSA is not to be equated with the diagnosis in their contact with 

healthcare providers. 

Keywords: MRSA, Patients experience, Daily life, Nursing. 
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1 Inledning

Vårdrelaterade infektioner såsom MRSA, ESBL och VRE har sedan länge varit ett omtalat 

och omdebatterat fenomen inom såväl sjukvård som i samhället. Smittorna har ofta beskrivits 

som farliga samtidigt som författarna uppfattat att informationen sällan varit informativ. 

Vårdrelaterade infektioner och då speciellt MRSA har varit en smitta som författarna haft en 

begränsad kunskap om. I samband med de verksamhetsförlagda perioderna under studietiden 

har författarna kommit i kontakt med patienter smittade med MRSA. Den vård patienter med 

MRSA fick uppfattades av författarna som annorlunda från den vård de tidigare varit i kontakt 

med och hade erfarenhet av. Vården skiljde sig genom att det fanns fler riktlinjer och 

förhållningsregler att ta hänsyn till. Riktlinjerna innebar åtgärder för att förhindra smitt-

spridning, vilket innebar en ökad medvetenhet kring de basala hygienrutinerna. Utifrån dessa 

erfarenheter väcktes frågor om hur patienter bärare av MRSA upplevde kontakten med sjuk-

vården samt hur smittan eventuellt påverkade dessa personers dagliga liv. 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakterien bakom MRSA och utvecklingen av antibiotikaresistens 

presenteras. Vidare kommer ett kunskapsunderlag för hur vården av patienter med MRSA ska 

bedrivas att förklaras. Därefter kommer förekomsten av MRSA i vården och i samhället att 

beskrivas och som avslutning kommer tidigare erfarenheter av vård vid multiresistenta 

bakterier att skildras.  

 

Staphylococcus aureus 

Ordet Staphylococcus aureus härstammar från det grekiska staphylos, vilket betyder druva 

och coccus som betyder bär eller frö (Stryjewski & Corey, 2014). Aureus kan i sin tur över-

sättas som guld, vilket syftar till stafylokockens färg som visar sig när den observeras i ett 

mikroskop vid en bakteriekolonisation (Barnes & Jinks, 2009). Staphylococcus aureus är en 

bakterie som trivs och frodas i salthaltiga, fuktiga miljöer och finns av den anledningen 

vanligen i näsan svalget och perineum (mellangården) (Barnes & Jinks, 2009; Nazarko, 2014; 

Smittskyddsinstitutet [SMI], 2010). Bakterien kan även finnas i armhålan och ljumsken 

(Melhus, 2010; Nazarko, 2014). Staphylococcus aureus orsakar ofta ytliga hudinfektioner och 

utgör den vanligaste orsaken till variga infektioner, såsom bölder, abscesser, hudinfektioner 

och svinkoppor (Nazarko, 2014; SMI, 2010). Bakterien kan också leda till infektioner i 

kroppens mjukdelar, skelett och leder eller orsaka mer allvarliga tillstånd, såsom pneumonier 
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(lunginflammation), endokarditer (hjärtklaffsinfektion), sepsis (blodförgiftning) eller 

komplikationer i samband med operation (Melhus, 2010). Staphylococcus aureus har en för-

måga att ständigt förändra och anpassa sig till sin yttre miljö för att säkra sin överlevnad, 

vilket gjort att den utvecklat resistens mot antibiotika som framställts för att behandla 

infektioner orsakade av Staphylococcus aureus (Barnes & Jinks, 2009; Stryjewski & Corey, 

2014). 

 

Utveckling av antibiotikaresistens mot Staphylococcus aureus 

Resistensutveckling är i grunden ett naturligt biologiskt fenomen. Inom hälso- och sjukvården 

kan resistensutvecklingen förklaras som en följd av överförskrivning respektive underför-

skrivning av läkemedel, felaktiga doser, dosintervall eller som en effekt av bristande följsam-

het vid behandling (World Health Organisation, [WHO], 2001). Innan antibiotika fanns att 

tillgå inom sjukvården uppskattades dödligheten i sepsis orsakad av bakterien Staphylococcus 

aureus överstiga 80 % bland drabbade patienter (Lowy, 2003). I samband med att penicillin 

introducerades på marknaden år 1941 förbättrades prognosen betydligt för patienter 

infekterade med bakterien (Lowy, 2003; Stryjewski & Corey, 2014). Redan efter ett år från 

det att penicillin hade introducerats och börjat användas inom sjukvården rapporterades det 

första fallet av resistens mot Staphylococcus aureus (Deresinski, 2005; Lowy, 2003; Melhus, 

2010; Stryjewski & Corey, 2014). I mitten av 50-talet visade det sig att mer än hälften av de 

behandlade patienterna var bärare av Staphylococcus aureus resistenta mot penicillin, för att i 

slutet av 60-talet uppskattas till 80 % (Lowy, 2003; Stryjewski & Corey, 2014). Under denna 

period utvecklade Staphylococcus aureus även resistens mot andra liknande antibiotika på 

marknaden, såsom Erythromycin, Streptomycin och Tetracycline (Stryjewski & Corey, 2014). 

År 1959 introducerades Methicillin, vilket var en ny form av antibiotika med förhoppningen 

att överkomma problemet med den utbredda resistensen mot penicillin (Nazarko, 2014; 

Stryjewski & Corey, 2014). Även denna gång hade det första fallet av resistens av 

Staphylococcus aureus rapporterats redan efter två års tid från att det hade börjat användas 

inom sjukvården (Lowy, 2003; Melhus, 2010; Stryjewski & Corey, 2014). Den meticillin-

resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är idag även resistent mot andra, nyare antibiotika 

på marknaden, såsom Gentamycin, Cephalosporin, Mupirocin, Vancomycin och Linezolid 

(Barnes & Jinks, 2009; Nazarko, 2014). Av den anledningen har MRSA blivit ett begrepp 

som syftar till multiresistenta Staphylococcus aureus och inte enbart den meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (Barnes & Jinks, 2009).  
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Utbredning av MRSA inom sjukvård och samhälle 

Infektioner med MRSA var till en början endast förekommande inom postoperativ vård och 

intensivvård, samt i vården av brännskadade med långa vårdtider, där större mängder 

antibiotika samt vård med respirator (assisterad andning) användes (World Health Organisa-

tion, [WHO], 2014; Winter, 2005). MRSA förekommer idag inom alla vårdformer i hälso- 

och sjukvården samtidigt som andra stammar av bakterien blir mer vanligt förekommande i 

samhället. De olika stammarna av MRSA kategoriseras utifrån var de är vanligast före-

kommande och har av den anledningen benämnts som samhällsassocierad respektive sjukhus-

associerad MRSA (SMI, 2010). De olika typerna av MRSA skiljer sig åt i sina biologiska 

egenskaper samt genom andra molekylärbiologiska karaktäristiska skillnader. Detta har inne-

burit att MRSA har blivit ett större och mer komplext problem för sjukvården att hantera, 

samtidigt som kunskap saknas om varför vissa stammar huvudsakligen sprids inom vården 

och av andra i samhället (SMI, 2010; Socialstyrelsen, 2007). 

 

Förekomst av MRSA 

WHO sammanställde i en rapport samtliga studier som studerat förekomsten av MRSA i 

Sverige och världen (WHO, 2014). Utifrån rapporten uppskattades förekomsten av MRSA i 

Sverige till 0,8 % av befolkningen medan förekomsten i Tyskland och Ukraina uppmättes till 

38 % respektive 53 %. I andra delar av världen såsom i exempelvis Australien uppskattades 

förekomsten av MRSA till 30 % och i Kina till omkring 40 % av befolkningen. I Ryssland 

uppskattades 67 % av de inneliggande patienterna på sjukhus vara bärare av MRSA. Tidigare 

forskning har visat att följsamheten till rutiner kring handhygien bland vårdpersonal var lägre 

i utvecklingsländer än industriländer (Allegranzi, Gayet-Ageron, Damani, Bengaly, McLaws, 

Moro, Memish, Urroz, Richet, Storr, Donaldsson & Pittet, 2013).  Detta skulle kunna vara en 

rimlig förklaring till den varierande förekomsten av MRSA olika länder emellan.  

År 2013 konstaterades 644 fall av MRSA i Stockholm där uppskattningsvis 90 % av de 

smittade personerna ansågs ha förvärvat sin smitta utomlands, att smittan varit samhälls-

förvärvad eller att orsaken till smittan varit okänd (Smittskydd Stockholm, 2014). Endast en 

liten del förmodades ha förvärvat MRSA i kontakten med öppen- eller slutenvård, vård-

centraler eller från äldreboenden.  
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Olika typer av bärarskap 

Ett bärarskap av MRSA kan antingen vara transient eller koloniserat (SMI, 2010). Ett 

transient bärarskap av MRSA innebär att en provtagning i näsa och eller svalg visat sig vara 

positivt (Socialstyrelsen, 2010). Ett koloniserat bärarskap innebär att en person är smittad med 

MRSA och konstateras om en person vid upprepade tillfällen visat positiva provresultat eller 

haft en symtomgivande infektion orsakad av MRSA. För att fastställa om ett bärarskap är 

koloniserat eller transient tas ett uppföljande prov och konstateras provresultatet negativt 

anses personen vara transient bärare, vilket kan förklaras som ett tillfälligt bärarskap som 

läker ut av sig självt. Ett bärarskap av MRSA kan leda till infektion med kliniska symtom 

samtidigt som bärarskapet innebär en risk att smitta andra människor (SMI, 2010).   

 

Spridning av MRSA 

Spridning av MRSA sker genom direkt kontaktsmitta mellan individer eller via indirekt 

kontaktsmitta, exempelvis genom förorenade föremål (SMI, 2010). Direkt kontaktsmitta 

innebär att smittan sprids från en person till en annan genom direkt fysisk kontakt, vilket 

innebär att en infekterad eller smittbärande person sprider smittan utan mellanled till en annan 

mottaglig person (Melhus, 2010; Nazarko, 2014; Ransjö & Edstedt, 2012). Indirekt kontakt-

smitta innebär att en person blir smittad via ett mellanled från en person till en annan. Ett 

mellanled kan vara ett föremål som blivit förorenat med MRSA, såsom kläder, sjukhus-

utrustning, sängar eller dörrhandtag. Till mottagliga personer med högre risk för att drabbas 

av infektioner med MRSA räknas äldre- svaga individer, nyfödda eller för tidigt födda samt 

personer med nedsatt immunförsvar (Barnes & Jinks, 2009). Personer med stomier, inklusive 

tracheostomier och andra infarter, såsom kvarliggande katetrar, centrala venkatetrar samt 

olika typer av dränage är ytterligare utsatta grupper för att drabbas av infektioner orsakade av 

MRSA och därmed utveckla ett bärarskap (Barnes & Jinks, 2009; Nazarko, 2014).  

 

Riktlinjer kring basala hygienrutiner 

I samband med vård och patientnära omvårdnad finns risk för smittöverföring av MRSA från 

patient till sjukvårdspersonal, eller från sjukvårdspersonal till patient (Socialstyrelsen, 2010). 

Av den anledningen ska hälso- och sjukvårdspersonal vid undersökning, vård och behandling 

följa gällande riktlinjer kring de basala hygienrutinerna (Socialstyrelsen, 2007). Dessa 

riktlinjer innebär att arbetskläder ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt att armbandsur 
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eller smycken inte får bäras i vårdarbetet. Händerna ska desinficeras före och efter varje 

patientkontakt samt innan och efter användning av engångshandskar. Vidare ska händerna 

tvättas med tvål och vatten vid synlig smuts och vara torra innan desinficering. Vid risk för 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångshandskar och engångs-

förkläde användas, vilka ska avlägsnas och kasseras efter avslutat arbete. Utöver detta ska 

vårdpersonal som lider av kroniska eksem eller öppna sår inte vårda patienter med MRSA, då 

risk för smittöverföring föreligger (Socialstyrelsen, 2010). Bristfällig eller utebliven des-

infektion kan leda till att MRSA finns kvar på händerna i över två timmar och kan överleva 

uppemot sju månader på föremål och inventarier (Melhus, 2010).  

 

Vård av patienter med MRSA 

Patienter med MRSA ska behandlas med kohortvård, vilket innebär att patienter med liknande 

smitta eller symtom vårdas av personal som är avgränsade till att endast vårda dessa patienter 

(Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2014). Patienter som är koloniserade med MRSA ska 

vårdas under kohortvård, oavsett om de uppvisar infektionssymtom eller inte. Vid vård av 

patienter med MRSA ska patienten förutom avgränsad personal även ha ett eget rum och till-

gång till privat hygienutrymme. En patient med MRSA är tillåten att äta måltider tillsammans 

med andra patienter. Kohortvården av patienter med MRSA ska bedrivas under hela dygnet. 

 

Behandling av MRSA 

Den vetenskapliga evidensen för behandling av MRSA beskrivs för närvarande som låg (SMI, 

2010). Patienter som riskerar allvarliga komplikationer i form av infektioner av MRSA kan i 

vissa fall trots detta erbjudas en eradikeringsbehandling. Behandlingen sker vanligtvis genom 

mupirocinsalva i näsan och helkroppstvätt med klorhexidintvål men kan även kompletteras 

med antibiotikabehandling i form av tabletter. En förutsättning för att behandlas för MRSA är 

att familjemedlemmar, inklusive husdjur, testats negativt för MRSA, detta för att undvika att 

själv smittas på nytt. I Stockholm ges behandling främst till vårdpersonal smittade med 

MRSA, detta för att de ska kunna fortsätta vara verksamma i sitt yrke. 

 

Avskrivning av bärarskap 

Avskrivning av ett MRSA-bärarskap kan bli aktuellt om bäraren saknar riskfaktorer för 

MRSA såsom exempelvis infekterade sår eller eksem (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 

2012c). För att påvisa om personen är fortsatt bärare av MRSA genomförs var sjätte månad en 



 

6 (43) 

 

 

odling från det att diagnosen blivit känd. Bärarskapet kan avskrivas först då tre på varandra 

följande odlingar varit negativa under minst ett års tid. Avskrivningen innebär att patientens 

journalmärkning om bärarskapet tas bort samt att patientens speciella förhållningsregler 

såsom kohortvård försvinner. Avskrivna bärare av MRSA ska däremot fortsatt informera 

hälso- och sjukvården om sitt tidigare bärarskap, detta för att lämpliga antibiotika ska väljas 

vid en eventuell behandling. Under 2013 avskrevs omkring 250 patienter i Stockholm som 

bärare av MRSA (Smittskydd Stockholm, 2014) 

 

Anmälningsplikt 

MRSA räknas som en allmänfarlig sjukdom och är därför anmälningspliktig enligt smitt-

skyddslagen (SFS 2004:168) och behöver smittspåras, vilket är reglerat i smittskydds-

förordningen (SFS 2004:255) och förordningen om anmälan av allvarliga sjukdomar (SFS 

1998:58). Allmänfarliga sjukdomar definieras i smittskyddslagen (SFS 2004:168) som “smitt-

samma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande 

eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smitt-

spridning genom åtgärder som riktas till den smittade” (3 §). 

 

Sjuksköterskans profession 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) beskrivs hur uppdaterad kunskap och information alltid ska vara en del i sjuksköter-

skans arbete och ingår som ett krav i sjuksköterskans profession. En sjuksköterska ska alltid 

se till det friska hos patienten och på ett respektfullt och empatiskt sätt kunna bemöta och 

kommunicera med patienten och dess närstående. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att 

göra såväl patienten som dess anhöriga delaktiga i den vård som bedrivs, där en viktig del 

utgörs av att uppmärksamma och tillgodose patientens kunskaps- och informationsbehov. Mot 

bakgrund av detta ska sjuksköterskan kunna värna om patientens trygghet och välbefinnande i 

såväl undersökningar som i behandlingar. Vidare ska sjuksköterskan följa gällande riktlinjer 

och föreskrifter, vilket även inkluderar de hygienföreskrifter som finns, samt aktivt arbeta för 

att förebygga smitta och smittspridning. 

 

Upplevelser av vård vid multiresistenta bakterier 

I en studie bland patienter med multiresistenta bakterier såsom MRSA och Vancomycin-

resistenta Enterokocker (VRE) beskrevs att vårdpersonal ofta kände sig obekväma i mötet 
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med den smittade patienten (Antonio & Jensen, 2014). Liknande upplevelser beskrevs även i 

en studie av Jones (2010) där vårdpersonal beskrev hur kohortvård ledde till att mindre tid 

tillbringades med patienter smittade med MRSA. Enligt studien gav kohortvården en känsla 

av ångest och ensamhet bland patienterna, vilka var känslor vårdpersonalen upplevde sig 

obekväma att hantera och följa upp på ett tillfredsställande sätt. Något som även framkom var 

att vårdpersonal hade begränsade kunskaper om, samt visade brister i hanteringen av riktlinjer 

och rutiner kring multiresistenta bakterier (Antonio & Jensen, 2014). Detta ledde till felaktiga 

försiktighetsåtgärder kring smittan, vilket i förlängningen ökade risken för smittspridning. 

 

Patienters uppfattningar om MRSA 

Patienter som själva inte var bärare av MRSA beskrev i en studie hur de uppfattade smittan 

samt allvarlighetsgraden av den (Brooks, Shaw, Sharp & Hay, 2008). En av uppfattningarna 

var att antibiotikaresistensen kunde förklaras som att kroppen utvecklade en immunitet mot 

antibiotika. Andra patienter menade att det var bakterier som utvecklade resistens mot de 

olika läkemedlen. Utbredningen av multiresistenta bakterier menade patienterna berodde på 

andra patienters ansvarslösa och oaktsamma hantering av antibiotika, överförskrivning av 

läkemedel eller att antibiotika skrevs ut för lättvindigt inom sjukvården. I studien beskrev 

Brooks et al. (2008) vidare att patienter kände en rädsla inför spridningen av MRSA och 

ansåg smittan vara ett stort hot mot såväl sin egen, som den globala folkhälsan.  

 

Problemformulering 

Staphylococcus aureus förmåga till resistensutveckling mot antibiotika utgör ett globalt 

problem och är i förlängningen ett hot mot mänsklighetens hälsa och välbefinnande. Andelen 

patienter med MRSA utgör idag ett litet problem i Sverige i jämförelse med andra länder i 

Europa och världen. Tidigare forskning har visat att sjukvårdspersonal som vårdar patienter 

med MRSA beskrivit att de varit obekväma i mötet med dessa patienter samt att de i vården 

av dem uppvisat brister i tillämpning av gällande riktlinjer och rutiner. Mot bakgrund av detta 

har frågor väckts kring hur individer med MRSA beskriver sina upplevelser av att vara bärare 

av MRSA. Författarna har därför som målsättning att söka en djupare förståelse för dessa 

upplevelser bland individerna, vilket även kommer kunna bidra till värdefulla kunskaper inför 

ett kommande yrkesliv som sjuksköterskor. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka upplevelserna av att vara bärare av MRSA.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt kommer Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer 

att användas för att analysera litteraturöversiktens resultat. Travelbees omvårdnadsteori är ett 

passande verktyg för att skildra mötet mellan patient och sjuksköterska samt hur mötet på-

verkar individen, men är även ett verktyg genom vilket det ges möjlighet att se den unika 

människan bakom smittan. Omvårdnadsteorin anses av författarna lämplig då den ger ett 

perspektiv på hur sjuksköterskan kan inge hopp åt patienten så att denne ska kunna lära sig att 

leva med sitt lidande. 

 

Teorin om den mellanmänskliga relationen 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskan och den sjuke individen ska 

kunna relatera till varandra som unika individer (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee utgör 

begrepp såsom sjuksköterska och patient av den anledningen ett hinder i relationen människor 

emellan, ett av de hinder som leder till att en mellanmänsklig relation aldrig kan uppnås.  

Relationen mellan patient och sjuksköterska beskrivs av Travelbee som en mellanmänsklig 

process, vilket innebär att patienten med hjälp av sjuksköterskan ska kunna finna mening i 

sina upplevelser av lidande och sjukdom. Travelbee menar att varje människa är unik och så 

även dennes upplevelse av smärta och lidande. Ett övergripande mål med omvårdnaden ska 

av den anledningen vara att uppmärksamma och bemöta de unika behov som finns. Vidare 

menar Travelbee att det i sjuksköterskans profession även ingår att kunna inge hopp för den 

sjuke patienten, att ge patienten verktyg för att klara av sin sjukdom eller sitt lidande och få 

patienten att inte känna hopplöshet. Sjuksköterskan ska vilja lyssna till och finnas tillgänglig 

för patienten när patienten vill tala om sin eventuella ångest och rädsla. 

 

De olika faserna utifrån den mellanmänskliga teorin 

Travelbee menar att en mellanmänsklig relation byggs upp utifrån fem olika faser sjuk-

sköterska och patient emellan. Den första fasen kallas Det första intrycket och handlar om att 

det vid ett första möte människor emellan alltid finns förutfattade meningar och generali-

serande åsikter gentemot varandra. Bedömning och observation av den andre baseras på 
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tidigare erfarenheter och personerna försöker skapa sig en uppfattning om vem den andre är 

(Kirkevold, 2000; Meleis, 2011; Travelbee, 1971). Nästa fas kallas Framväxande av 

identiteter vilket innebär att patienten och sjuksköterskan ser på varandra som unika individer 

(Kirkevold, 2000; Meleis, 2011; Travelbee, 1971). Detta leder till att sjuksköterskan kan 

skapa sig en förståelse för hur patienten känner, tänker och uppfattar sin situation. Den tredje 

fasen i relationen kallas Empatifasen vilken handlar om att utveckla empati för varandra, 

vilket enligt Travelbee handlar om att ha en förmåga att gå in, dela och finna förståelse för 

den andra individens psykologiska tillstånd (Kirkevold, 2000; Meleis, 2011; Travelbee, 

1971). Detta innebär att sjuksköterskan och patienten närmar sig varandra på ett mer 

personligt plan utan att relationen blir privat. Den fjärde fasen kallar Travelbee för Sympati-

fasen och uppstår då sjuksköterskan tar del av och känner med vad patienten erfar vilket leder 

till att patienten inte är ensam om sitt lidande (Kirkevold, 2000; Meleis, 2011; Travelbee, 

1971). I den slutgiltiga fasen Rapport har patienten och sjuksköterskan förmågan att uppfatta, 

dela och kommunicera varandras tankar, känslor, erfarenheter och attityder (Kirkevold, 2000; 

Meleis, 2011; Travelbee, 1971). Denna fas kan uppnås efter att sjuksköterskan och patienten 

utvecklat sin relation genom de tidigare fyra faserna, vilket leder till en mellanmänsklig 

relation dem emellan. 

 

Konsensusbegreppet människa enligt Travelbee 

Travelbee beskriver människan som en unik oersättlig individ, någon som endast finns en 

enda gång i denna värld, helt olik alla andra som någonsin funnits eller någonsin kommer att 

finnas (Travelbee, 1971). En sjuksköterska kommer i sin yrkesroll komma i kontakt med 

såväl sjuka som friska människor, patienter, anhöriga och kollegor. Travelbee menar att sjuk-

sköterskans egen upplevelse och syn på människan alltid kommer att påverka, färga och 

influera alla dennes beteenden i livet vad sjuksköterskan än företar sig. En mellanmänsklig 

relation innebär enligt Travelbee ett bemötande av den unika individen. Konsensusbegreppet 

människa utgör av den anledningen en grund och en direkt förutsättning för hela Travelbees 

omvårdnadsteori. 

 

Kommunikation 

Kommunikation är en annan viktig del i Travelbees omvårdnadsteori och hon hävdar att det 

endast är genom kommunikation det är möjligt att etablera och uppnå en mellanmänsklig 

relation sjuksköterska och patient emellan (Travelbee, 1971). Travelbee beskriver kommuni-
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kationen mellan sjuksköterska och patient som en ömsesidig process i vilken man delar tankar 

och känslor. Att som sjuksköterska interagera och möta en patient är enligt Travelbee en 

minst lika viktig del i yrkesrollen som att utföra andra vårdrelaterade åtgärder. Genom 

kommunikationen har sjuksköterskan möjlighet att lära känna patienten för att därigenom 

identifiera patientens enskilda behov. Kommunikationen är en komplicerad process som 

kräver bestämda förutsättningar för att den ska bli verkningsfull. Detta handlar om att ha 

kunskap samt en förmåga att kunna förmedla kunskapen vidare, vara följsam i olika 

situationer, samt behärska olika kommunikationstekniker som innefattar såväl verbal som 

icke verbal kommunikation. 

 

5 Metod 

En litteraturöversikt syftar till att skapa en översikt av kunskapsläget samt utveckla och för-

djupa befintliga kunskaper inom ett specifikt ämnesområde (Dahlborg Lyckhage, 2012). 

Litteraturöversikten kan användas för att skapa en översikt över dagens forskningsläge som i 

förlängningen kan användas i vidare studier (Friberg, 2012). Litteraturöversikten kan 

sammanfattas som en strukturerad metod där vetenskapliga artiklar systematiskt eftersöks, 

granskas och analyseras för att därefter sammanställas i ett resultat. 

 

Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar söktes inledningsvis i databasen Cinahl plus with full text. För att få 

fram adekvata sökord användes Cinahl plus with full text headings. De sökord som använts 

var methicillin-resistant staphylococcus aureus, MRSA, patient, patient experience, 

perception, attitude, knowledge, suffering, isolation, qualitative i olika kombinationer. För att 

inkludera titlar med olika böjningar av ord användes trunkering (Östlundh, 2012). Vid en 

inledande sökning konstaterades att urvalet av relevanta artiklar publicerade de senaste tio 

åren var begränsat. Av den anledningen utvidgades sökningarna till artiklar publicerade åren 

2000 - 2014. För att sortera bort artiklar som inte var lämpliga att inkludera i litteratur-

översikten användes avgränsningar i sökningen (Östlundh, 2012). Avgränsningar som 

användes var research article och abstract available. Utifrån dessa sökningar kunde fem av 

tio vetenskapliga artiklar väljas ut till resultatet. En av de vetenskapliga artiklarna visade sig 

utgöra en del av en avhandling, som i sin tur innehöll ytterligare en relevant artikel av 

Lindberg et al. (2014) vilken valdes till resultatet. Vid en sökning på en av artiklarnas huvud-

författare hittades en annan vetenskaplig artikel av Skyman et al. (2014) som även den valdes 
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till resultatet. De återstående tre vetenskapliga artiklarna eftersöktes genom att systematiskt 

granska samtliga redan valda artiklars referenslistor (Östlundh, 2012). En artikel som endast 

fanns tillgänglig i pappersform beställdes genom Ersta Sköndal högskolas bibliotek. En sök-

matris över valda artiklar finns presenterad i bilaga 1. 

Vid sökningen granskades inledningsvis artiklarnas titlar för att skapa en uppfattning om 

artikeln ansågs vara relevant för litteraturöversiktens problemområde. Av de titlar som upp-

fattades intressanta granskades artiklarnas abstract för att slutligen om artikeln ansågs svara 

mot syftet studeras i sin helhet. Artiklar som valdes till resultatet var originalartiklar, vilket 

innebar att andra litteraturstudier, reviews och journal articles inte inkluderades. Ett annat 

kriterium var att studierna som artiklarna baserades på skulle ha genomgått en etisk prövning. 

Utifrån studiens syfte ansågs artiklar med en kvalitativ ansatts mer lämpliga än en kvantitativ 

eftersom den kvalitativa metoden speglar upplevelser och erfarenheter av verkligheten såsom 

den beskrivs av individen (Backman, 2008).  

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna lästes enskilt av författarna i sin helhet med syfte att skapa en 

översikt över artiklarnas innehåll (Friberg, 2012). För att besvara litteraturöversiktens syfte 

formulerades därefter två frågeställningar: 

 Hur upplevs sjukvården av individer som är bärare av MRSA? 

 Hur upplever individer som är bärare av MRSA att det dagliga livet påverkas? 

Författarna granskade och analyserade gemensamt det insamlade materialet systematiskt 

utifrån syfte och frågeställningar, där varje frågeställning färgkodades från respektive artikel 

och sammanställdes i en tabell (Friberg, 2012). Vid tveksamheter i översättningen från 

engelska till svenska användes en ordbok. Tabellens syfte var att organisera och systematisera 

artiklarnas resultat för att skapa en tydlig och hanterbar översikt av det insamlade materialet. 

Det sammanställda materialet från tabellen analyserades, färgkodades och tematiserades. 

Dessa teman sammanställdes i denna litteraturstudies resultat. En resultatmatris över använda 

artiklar finns presenterad i bilaga 2. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Som utgångspunkt för de forskningsetiska övervägandena har Vetenskapsrådets definition av 

god forskningssed används i utformandet av litteraturöversikten (Vetenskapsrådet, 2011). I 

god forskningssed ingår att forskaren ska tala sanning om sin forskning och öppet redovisa 
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metoder och resultat. Vidare framgår att forskningsresultat inte ska stjälas från andra samt att 

bedömningen av andras forskning ska vara rättvis. Författarna har mot bakgrund av detta 

öppet redovisat metoder samt diskuterat eventuella brister och svagheter i denna. I samband 

med litteraturgenomgången har författarna strävat efter att vara rättvisa i bedömningen av 

andras forskning genom att systematiskt granska de vetenskapliga artiklarna utifrån samma 

premisser.  

 

7 Resultat 

Utifrån syftets två frågeställningar framkom två huvudteman med fyra respektive tre till-

hörande subteman. Det första huvudtemat var: Individers upplevelse av vård vid MRSA med 

subteman Individers kunskap om MRSA, Bemötande från vårdpersonal, Information från 

vårdpersonal och Tillämpande av de basala hygienrutinerna. Det andra huvudtemat var: 

Individers upplevelser av hur MRSA påverkar det dagliga livet, med subteman Känslor inför 

sitt MRSA-bärarskap, MRSA-bärarskapets påverkan i vardagen och MRSA-bärarskapets 

påverkan på relationer. 

 

Individers upplevelse av vård vid MRSA 

Individers kunskap om MRSA 

Det fanns stora skillnader gällande individers kunskap om MRSA. Några menade att MRSA 

var en bakterie, medan andra menade att det var en lus eller ett virus (Andersson, Lindholm & 

Fossum, 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg, Carlsson, Högman, & Skytt, 2009; Newton, 

Constable & Senior, 2001). Det fanns även de som likställde MRSA vid ett modernt HIV-

virus (Lindberg et al., 2009). Några individer visste inte vad MRSA var för något, medan 

andra menade att MRSA inte orsakade någon infektion (Criddle & Potter, 2006; Newton et al. 

2001). Vidare beskrevs hur MRSA inte var något man dör av, medan andra beskrev MRSA 

som en dödlig smitta (Andersson et al. 2011). Bärarskapet uppfattades också som kroniskt, 

medan det av andrabeskrevs att MRSA var något de flesta människor i samhället var bärare 

av (Criddle & Potter, 2006). 

 

Bemötande från vårdpersonal 

Sju studier beskrev vårdpersonalens bristande kunskaper om MRSA i bemötandet av 

individer (Andersson et al., 2011; Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Lindberg et al., 2009; 

Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014; Skyman, Bergbom, Lindahl, Larsson, Lindqvist, Thunberg 
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Sjöström & Hellström, 2014, Skyman, Thunberg Sjöström & Åhrén, 2010; Webber, 

Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Individerna upplevde sig utpekade av 

vårdpersonalen till följd av sitt MRSA-bärarskap och att de upplevt bemötandet från vård-

personal som ovärdigt (Skyman et al., 2014). Vårdpersonal hade även avstått från att ta 

individer med MRSA i handsamt undvikit att komma in till deras rum och istället kommuni-

cerat genom en lucka i dörren (Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011). Vårdpersonal 

agerade som om de var rädda för dem och vidare beskrevs att de kände sig ovälkomna i sjuk-

vården (Skyman et al., 2014). En individ var inte tillåten att använda kommunala färdmedel 

och denne avråddes av vårdpersonal från att umgås med andra människor (Andersson et al., 

2011). Upplevelser av att vårdpersonal viskat med varandra om individens smitta i dennes 

närvaro fanns även beskrivna (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2014). I samband med 

vårdbesök hade individer nekats att sitta i väntrummet och istället blivit förvisade utomhus i 

väntan på att få träffa vårdpersonal (Skyman et al., 2010). Lindberg et al. (2009) rapporterar 

att en individ utpekad i väntrummet då denne blev inkallad till undersökning av 

vårdpersonalklädda i vad som uppfattades som ”rymddräktsliknande uniformer”. Andra 

upplevde dock bemötandet från vårdpersonal som öppet och tillmötesgående. 

Vårdpersonalens hantering av MRSA-smittan kunde skilja sig åt från ett vårdbesök till ett 

annat, vilket ledde till att individer upplevde allvarlighetsgraden i sitt bärarskap olika vid 

olika vårdbesök (Lindberg et al., 2009). Individer upplevde att bemötandet från vårdpersonal 

varierade mellan olika yrkesgrupper. Vårdpersonal vid infektionsavdelningar och inom barn-

omsorgen samt personal inom tandvården uppfattades som mer professionella i sitt 

bemötande än vårdpersonal vid allmänna vårdcentraler (Lindberg et al., 2014).   

 

 

Information från vårdpersonal 

Den information som förmedlats av vårdpersonal upplevdes ofta som bristfällig och i flertalet 

fall motsägelsefull(Barrat et al., 2011; Criddle & Potter, 2006). Individer menade att 

informationen kunde skilja sig från en vårdpersonal till en annan (Lindberg et al., 2009). En 

individ beskrev hur denne fått information från en vårdpersonal om att vara friskförklarad för 

att sedan av en annan vårdpersonal bli informerad om att smittan inte var möjlig att behandla 

(Skyman et al., 2010). Andra individer menade att informationen från vårdpersonalen varit 

ytlig, obefintlig, otillräcklig och inadekvat (Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; 

Skyman et al., 2010). Detta rapporterades även gällande riktlinjerna kring kohortvård då 

individer till en början inte varit tillåtna att vistas utanför sina rum för att därefter uppmuntras 
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till mobilisering i sjukhusets lokaler, som en del i sin rehabilitering. Det fanns också en 

osäkerhet bland vårdpersonal gällande rutiner kring vården av MRSA (Criddle & Potter, 

2006). Detta kunde handla om osäkerhet gällande när kohortvård skulle tillämpas samt vilken 

behandling som fanns att tillgå. Kunskapsnivån kring MRSA kunde vara låg hos vård-

personal. Individer vittnade om att en vårdpersonal beskrivit MRSA som en blodsmitta 

(Andersson et al., 2011). En individ uttryckte att ansvaret att utbilda vårdpersonal, anhöriga 

och andra patienter om MRSA inte borde ligga hos patienterna, utan hos vårdpersonalen 

(Webber et al., 2012).  I närmare hälften av artiklarna framkom på vilket sätt individerna 

erhållit information om MRSA samt hur de hade önskat att få informationen förmedlad från 

vårdpersonalen (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 2009; 

Webber et al., 2012). Det fanns beskrivet hur information om MRSA endast kommunicerats 

genom broschyrer, men även förmedlats såväl muntligt som skriftligt (Andersson et al., 2011; 

Criddle& Potter, 2006;Lindberg et al., 2009). Det som framkom var att individerna efter-

frågade mer muntlig, generell information om MRSA samt att informationen borde vara mer 

djupgående och förmedlas vid olika tillfällen (Criddle& Potter, 2006; Lindberg et al., 2009; 

Webber et al., 2012). 

 

Tillämpande av de basala hygienrutinerna 

Individer i flera studier uppfattade att vårdpersonal varit inkonsekventa i tillämpandet av de 

basala hygienrutinerna och de uppmärksammade att det var först efter att MRSA-smittan 

blivit känd som de basala hygienrutinerna började tillämpas av vårdpersonalen i vårdarbetet 

(Andersson et al., 2011; Criddle& Potter, 2006; Lindberg et al., 2014; Newton et al., 2001). 

Vidare beskrev individer att de uppmärksammat hur vårdpersonal utfört sitt vårdarbete iförd 

långärmad tröja och utan skyddskläder. En annan vårdpersonal hade klätt sig i heltäckande 

skyddskläder och hällt desinfektionsmedel runt om i lokalen i individens närvaro. Bland 

individerna fanns en uppfattning om att MRSA inte var något allvarligt, mot bakgrund av att 

vårdpersonal inte tillämpade de basala hygienrutinerna i arbetet (Newton et al., 2001). 

Individers kunskaper om handhygienens betydelse för smittspridningen förklarades som en 

möjlig orsak till att brister i vårdpersonalens handhygien uppmärksammades (Skyman et al., 

2010). Utifrån detta drog individerna egna slutsatser om att det var vårdpersonalen som spred 

MRSA inom hälso- och sjukvården. Individer uttryckte att det inte var deras ansvar att behöva 

utbilda personalen i hur de basala hygienrutinerna borde tillämpas (Andersson et al., 2011). 

Det framkom att individer inte förstod meningen med att vårdpersonal skulle använda de 

basala hygienrutinerna i de fall då de inte hade några synliga sår, medan andra upplevde vård-
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personalens skyddskläder som ett hinder i relationen (Newton et al., 2001). De basala hygien-

rutinerna kunde framkalla en känsla av att känna sig oren (Madeo, 2001). Vidare kunde de 

basala hygienrutinerna upplevas som överdrivna och det beskrevs hur vårdpersonal verkat 

obekväm i sina skyddskläder (Lindberg et al., 2014). Som ett krav för att få delta i ett 

rehabiliteringsprogram uppmanades individer av vårdpersonal att tillämpa de basala hygien-

rutinerna (Webber et al., 2012). Detta uppfattades av individerna som inkonsekvent, då de 

samtidigt uppmärksammat hur vårdpersonal själva brustit i följsamheten ifråga om de basala 

hygienrutinerna. Vidare beskrevs att i de fall som de basala hygienrutinerna följdes av vård-

personalen upplevdes detta av individerna som ett ansvarstagande för att förhindra smitt-

spridning.  

 

Individers upplevelser av hur MRSA påverkar det dagliga livet 

Känslor inför sitt MRSA-bärarskap 

Individer diagnostiserade med MRSA beskrev att bärarskapet var förknippat med känslor av 

oro och ångest, andrabeskrev bärarskapet utifrån känslor av skuld och skam eller som en 

känsla av att vara oren (Criddle& Potter, 2006; Madeo, 2001; Skyman et al., 2010). I hälften 

av studierna liknades bärarskapet vid att vara smittad av lepra eller pesten (Andersson et al., 

2011; Criddle& Potter, 2006; Lindberg et al., 2009; Newton, 2001; Skyman et al., 2010). 

Denna liknelse gav en känsla av avsmak respektive känslor av att känna sig smutsig eller 

infekterad (Lindberg et al., 2009). Vidare liknade även individer den utpekning de kände vid 

kohortvård, eller då de fick information om sitt MRSA-bärarskap med dessa smittor 

(Criddle& Potter, 2006; Newton, 2001; Skyman et al., 2010). Andra menade sig förstå sig på 

hur det skulle kännas att vara HIV-positiv (Lindberg et al., 2009). Då individerna 

identifierade sig som smittsamma ledde detta till att MRSA-bärarskapet beskrevs vara en del 

av deras identitet. Att vara bärare av MRSA visade sig medföra en oro över att smittan skulle 

kunna påverka eventuella karriärval i framtiden (Andersson et al., 2011). Andra beskrev en 

oro inför framtida kontakter med sjukvården och att alltid behöva vårdas underkohortvård 

(Barratt et al., 2010). 

 

MRSA-bärarskapets påverkan i vardagen 

I fem av studierna framkom att MRSA hade påverkat det dagliga livet för individerna 

(Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011 Criddle& Potter, 2006; Lindberg et al., 

2009;Skyman et al., 2010). Individerna beskrev hur livet hade förändrats och hur de upplevde 
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en oro och osäkerhet inför hur de skulle förhålla sig till sin omgivning (Lindberg et al., 2009). 

Begränsningar i det dagliga livet som beskrevs kunde ta sig uttryck som ett undvikande av 

offentliga platser där hygien stod i fokus, såsom offentliga badhus och spa, allmänna dusch-

rum och offentliga gym (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 

2009). Upplevelser av hur individer med MRSA avstod från att gå till tandläkaren fanns 

beskrivna, medan andra beskrev en osäkerhet om de var tillåtna att umgås med vänner, handla 

i butiker, gå till hårfrisören, besöka restauranger, caféer eller gå till en kiropraktor (Barrat et 

al., 2011; Criddle& Potter, 2006; Skyman et al., 2010). Ett flertal uppgav att de blivit nekade 

att besöka anhöriga som varit inneliggande på sjukhus eller att den vård och rehabilitering de 

var i behov av nekats eller bortprioriterats till följd av MRSA-bärarskapet(Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2010). En individ vittnade om hur dennes rehabilitering hade skjutits 

upp under ett års tid (Skyman et al., 2010). I en av de fem studierna fanns förutom individer 

som upplevde sin vardag påverkad, även de som upplevde att bärarskapet inte påverkat det 

dagliga livet (Lindberg et al., 2009). I en studie skilde sig dock resultatet åt. I den avvikande 

studien hade ingen respondent upplevelser av att MRSA-bärarskapet påverkat det dagliga 

livet (Newton, 2001). 

 

MRSA-bärarskapets påverkan på relationer 

Individer som drabbats av MRSA beskrev i flera studier en rädsla att föra sin smitta vidare till 

sina närstående, vänner och barnbarn (Andersson et al., 2011; Criddle& Potter, 2006; Webber 

et al., 2012). Det beskrevs hur individer smittade med MRSA upplevde att de skapat en rädsla 

i sin omgivning och hur de av vårdpersonal blivit avrådda från att delta i släktkalas där barn 

skulle närvara samt blivit tillsagda att inte träffa äldre-, försvagade släktingar (Skyman et al., 

2010).  Andra individer med MRSA uppgav att de kände skuld och skam i nära relationer och 

upplevde att de skulle känna sig skyldiga om de av en händelse skulle smitta sina anhöriga, 

barnbarn eller vänner (Lindberg et al., 2009). Detta kunde ta sig uttryck i att undvika att bjuda 

hem vänner och bekanta eller att låta sig bli bortbjuden. I de fall då vänner kom på besök 

uttryckte individer med MRSA att de var noga med att desinficera badrum samt skydda sina 

eventuella sår med förband. Det beskrevs hur individer med MRSA vid besök hos vänner tog 

med sig egna pappershanddukar, detta för att slippa använda vännens handduk vid en 

eventuell handtvätt (Andersson et al., 2011). Vidare beskrevs hur individer med MRSA 

upplevde en outtalad rädsla från vänner och hur de upplevt att vänner tagit avstånd från dem. 

Några individer hade även förlorat många vänner på grund av sitt bärarskap, medan en individ 

i en annan studie vittnade om hur en anhörig tagit avstånd som en direkt följd av smittan 
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(Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2014). På grund av MRSA-bärarskapet beskrev några 

individer i olika studier hur de avhållit sig från fysisk kontakt och närhet med vänner och 

familj, medan en person beskrev att denne inte kysst sin partner under en längre tid med 

rädsla för att föra sin smitta vidare (Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011; Criddle& 

Potter, 2006). Av rädsla för ryktesspridning, att förlora vänner och bli bortstött eller att barn 

till individer med MRSA skulle bli utpekade beskrevs hur bärarskapet valts att hållas privat 

inom familjen (Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Andra 

individer beskrev upplevelser av att känna sig utanför och obekväma i umgänget med sina 

kollegor (Skyman et al., 2014). 

 

8 Diskussion 

I detta avsnitt kommer metoden som användes i arbetet med litteraturöversikten diskuteras 

under rubriken metoddiskussion. I den följande resultatdiskussionen har författarna valt att 

presentera resultatets huvudfynd under rubrikerna Upplevelsen av vårdpersonalens 

bemötande, Upplevelsen av vårdpersonalens kunskap och Upplevelsen av vårdpersonalens 

tillämpande av de basala hygienrutinerna. 

 

Metoddiskussion 

I sökningen av vetenskapliga artiklar användes databasen Cinahl plus with full text. Ett 

användande av ett större antal databaser hade möjligtvis kunnat leda till att ett större utbud av 

vetenskapliga artiklar hittats. Enligt Polit och Hungler (1995) samt Polit och Beck (2013) är 

det nödvändigt att använda övergripande och generella sökord för att identifiera och samla in 

samtliga publicerade vetenskapliga artiklar inom ett ämnesområde. Av den anledningen 

gjordes en sökning med sökorden Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus och Qualitative 

samt MRSA och Qualitative, med syfte att identifiera de hittills publicerade vetenskapliga 

artiklarna om MRSA med en kvalitativ ansats. Litteratursökningen i databaserna ansågs 

mättad då sökningar med olika sökord genererade samma vetenskapliga artiklar. Utifrån 

urvalet av dessa sökningar kunde endast fem av de önskade tio vetenskapliga artiklarna väljas 

till litteraturöversiktens resultat. Detta visar att utbudet av publicerad forskning kring erfaren-

heter och upplevelser av MRSA är begränsat. Av den anledningen inkluderades artiklar 

medbärare av MRSA intervjuade i sin hemmiljö och individer inneliggande på sjukhus. Vid 

analysen framkom dock inga skillnader vad gäller individers upplevelser av att vara bärare av 

MRSA. En orsak kan vara att även de individer som hade intervjuats i hemmet hade 
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erfarenhet av att vara inneliggande på sjukhus eller av annan typ av vård. Som ett vidare steg i 

sökprocessen tillämpades sekundärsökning eller manuell sökning, vilket innebär att referens-

listor från nyare publicerad forskning granskas med syfte att identifiera andra relevanta 

artiklar (Polit & Hungler, 1995; Östlundh, 2012). 

Diskussioner om huruvida vetenskapliga artiklar med upplevelser och erfarenheter av 

andra multiresistenta bakterier såsom det antibiotikaresistenta enzymet Extended-Spectrum B-

Lactamas (ESBL) och Vancomycinresistenta Enterokocker (VRE) skulle inkluderas i 

resultatet förekom. Vid en sökning kunde endast en vetenskaplig artikel med kvalitativ ansats 

identifieras som rörde upplevelser och erfarenheter av ESBL och vid en liknande sökning på 

VRE gavs inga träffar. Av den anledningen valdes att inte inkludera upplevelser och erfaren-

heter av ESBL och VRE i litteraturöversiktens resultat. Kvalitativa studier ansågs vara mer 

lämpade än kvantitativa då kvalitativa studier bättre svarade mot litteraturöversiktens syfte. 

Utifrån det begränsade utbudet av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats inom ämnet 

var detta ett krav som inte kunde uppfyllas. Ett annat krav som inte kunde uppfyllas utifrån 

urvalet var att alla studier skulle ha redovisat att de genomgått en etisk prövning. I artikeln av 

Newton et al. (2001) fanns inga sådana uppgifter redovisade. Ett stort antal av studierna 

berörde individer med MRSA och deras upplevelser och erfarenheter av kohortvård. Då dessa 

erfarenheter inte ansågs vara specifikt unika för ett MRSA-bärarskap, valdes dessa upp-

levelser att inte inkluderas i litteraturöversikten. 

Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna valdes att gemensamt systematiskt granska 

litteraturen, vilket ledde till att artiklarnas resultat diskuterades för att värdera innehållet och 

identifiera teman. En annan tänkbar metod för denna del av analysen hade kunnat vara att var 

och en enskilt systematiskt granska artiklarna för att sedan gemensamt identifiera och 

diskutera eventuella olikheter. Det kan inte uteslutas att denna metod hade genererat ett annat 

resultat i litteraturöversikten.  

Av de tio valda vetenskapliga artiklarna till litteraturöversiktens resultat utgjordes hälften 

av svenska studier. Övriga studier beskrev individers upplevelser och erfarenheter av att vara 

bärare av MRSA i västerländska och engelsktalande länder. I litteraturgenomgången framkom 

inga skillnader studierna emellan, varför litteraturöversiktens resultat kan anses vara applicer-

bart på svenska förhållanden. 
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Resultatdiskussion 

Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

I litteraturöversikten framkom att individer med MRSA i flera fall upplevt att bemötandet från 

vårdpersonal varit ovärdigt samt att vårdpersonal uppvisat ett avståndstagande i kontakten 

med dem. Travelbee(1971) menar att sjuksköterskan i mötet med en patient alltid ska se 

individen och sträva efter att se förbi sina förutfattade meningar och sin förförståelse för att en 

djupare relation ska kunna uppnås. Detta ligger i linje med Socialstyrelsens kompetens-

beskrivning för sjuksköterskor (2005) där det framgår att sjuksköterskan alltid ska se till det 

friska hos individen, vilket innebär att patienter i bemötandet inte ska likställas med sin 

diagnos. Utifrån litteraturöversiktens resultat kan antas att vårdpersonal i mötet med individer 

med MRSA ofta varit färgade av sina generaliserande åsikter och förutfattade meningar om 

smittan. Detta har bland annat kunnat visa sig genom ett avståndstagande i mötet med 

patienter, och att vårdpersonal inte sett den unika individen i människan utan endast sett till 

patientens diagnos. Av den anledningen kunde en mellanmänsklig relation patient och vård-

personal emellan aldrig uppnås.  

Utifrån resultatet framkom att individer med MRSA förknippade sitt bärarskap med 

negativa känslor. MRSA utgjorde en del av deras identitet samtidigt som de likställde sitt 

bärarskap med att vara smittade av lepra eller pesten. Enligt Travelbee(1971) ska en sjuk-

sköterska ha förmågan att kunna inge hopp till patienten och att få denne att hitta en mening, 

och kunna lära sig att leva med sitt lidande. Utifrån litteraturöversikten framkom att ett flertal 

patienter upplevde sig sakna mening och förståelse för sina negativa känslor knutna till 

MRSA-bärarskapet. Om vårdpersonal hade kunnat inge hopp till patienterna om att det går att 

leva med MRSA skulle patienternas känslor av lidande troligtvis mildrats. För att kunna inge 

hopp behövs kunskap från vårdpersonalens håll. Dessutom krävs en god kommunikation, 

vilket dock av Travelbee (1971) anses vara en komplicerad process.  

 

Upplevelsen av vårdpersonalens kunskap 

Det framkom att individer uppfattat att vårdpersonalens information om MRSA varit felaktig 

och i vissa fall motstridig, samt att det funnits tveksamheter kring riktlinjerna i vården av 

dem. Vårdpersonalens bristfälliga kunskaper om MRSA bekräftades även i en studie där 

vårdpersonalens kunskaper, attityder och följsamhet gällande rutiner studerades (Seibert, 

Gabel-Speroni, Mi Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014a). I studien framkom att medicinskt utbildad 

personal, såsom läkare och sjuksköterskor, uppvisade en ökad följsamhet gällande rutiner 
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kring vården av patienter med MRSA jämfört med vårdpersonal utan formell medicinsk 

kompetens. I en annan studie beskrevs att vårdpersonal uppfattade MRSA som ett större och 

mer omfattande problem på andra vårdinrättningar än den där de själva var verksamma 

(Morrow, Griffiths, Gopal Rao & Flaxman, 2011). Det fanns en uppfattning om att MRSA 

inte fanns inom den egna verksamheten och det finns skäl att anta att kunskap om smittan 

heller inte eftersökts.  

Patienter med MRSA var oroliga över att föra smittan vidare till vänner och anhöriga samt 

att personer i deras närhet var oroliga över att själva bli smittade. Detta ledde till att patienter 

förlorade kontakten med vänner och anhöriga och dessutom avhöll sig från fysisk kontakt, 

såsom kramar och kyssar. Liknande upplevelser har rapporterats i tidigare forskning där 

patienter med humant immunbristvirus (HIV) beskrivit att vänner och partners valt att lämna 

eller avsluta relationer i samband med att smittan blivit känd (Emlet, 2007; Zukoski & 

Thorburn, 2009; Kako & Dubrosky, 2013; Fair & Albright, 2012). Patienters upplevelser av 

ett avståndstagande från vänner och anhöriga kan diskuteras utifrån Travelbees beskrivning av 

konsensusbegreppet människa (Travelbee, 1971). De som förlorat kontakten med vänner och 

anhöriga efter det att smittan blivit känd kan ha upplevt att livet förändrats och att de blivit 

tvungna att omdefiniera sin identitet. En förändring från att vara en bland andra till att 

plötsligt ses som en fara för andra, vilket i så fall skulle innebära att bärarskapet även påverkat 

patientens upplevelse av att vara människa. Vårdpersonal ska kunna inge hopp till patienten 

samt dess anhöriga och få dem att se patienten som den unika, oersättliga individ den är 

(Travelbee, 1971). Av den anledningen är det viktigt att såväl patienter med MRSA som deras 

vänner och anhöriga blir korrekt informerade om smittan och om hur smittspridning sker och 

hur den kan undvikas. I litteraturöversikten framkom även att patienter hade olika förståelse 

för vad MRSA är för något. Dessa uppfattningar kan de fått från vårdpersonal, men de kan 

även på egen hand ha skapat sig en uppfattning om MRSA utifrån media eller sin omgivning. 

Det är svårt att dra några egentliga slutsatser utifrån patienternas förståelse om smittan, mer 

än att det är viktigt att vårdpersonal alltid är väl informerade om vad MRSA innebär så att de i 

sin tur kan förmedla korrekt information vidare till patienten. Vikten av att sjuksköterskan på 

ett respektfullt och empatiskt sätt gör såväl patienter som anhöriga delaktiga i den vård som 

bedrivs har tidigare beskrivits i detta arbete (Socialstyrelsen, 2005). I detta ingår även att 

kunskaps- och informationsbehovet hos patienter och dess anhöriga ska uppmärksammas och 

bemötas. Det är genom den mellanmänskliga relationen som sjuksköterskan kan uppmärk-

samma och förstå patientens psykologiska tillstånd, och därmed identifiera vilken typ av 

kunskap och stöd denne och dess anhöriga är i behov av (Travelbee, 1971). För att uppnå den 
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mellanmänskliga relationen som krävs måste vårdpersonal ha en god kunskap och se bortom 

sina förutfattade meningar om MRSA. 

I detta arbete har tidigare beskrivits hur sjuksköterskan alltid ska hålla sig uppdaterad om 

kunskapsläget samt granska ny information inom sitt ämnesområde som en del i sjuk-

sköterskans profession (Socialstyrelsen, 2005). Författarna har uppmärksammat att det från 

Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ett om-

fattande informations- och kunskapsunderlag om MRSA och hur vården av den berörda 

patientgruppen ska bedrivas (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2014; SMI, 2010; Social-

styrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2010). Utöver detta finns även information och handlings-

program i ett mer lättöverskådligt och hanterbart format anpassat för verksam vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2012a; Smittskydd 

Stockholm, 2013). Detta visar att informations- och kunskapsunderlaget om MRSA finns till-

gängligt och är anpassat för verksamheter inom hälso- och sjukvård men att vårdpersonal inte 

i tillräckligt stor utsträckning fått eller på annat sätt tagit del av informationen. Liknande 

erfarenheter om bristfälliga kunskaper bland vårdpersonal har även beskrivits av patienter 

med ESBL (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 2013). Även dessa har stundtals fått 

felaktig information från vårdpersonal. Detta skulle kunna betyda att en låg kunskapsnivå 

bland vårdpersonal är ett övergripande problem även i vården av patienter med andra typer av 

multiresistenta bakterier. Denna uppfattning stöds även utifrån en annan studie där patienter 

med multiresistenta bakterier var av uppfattningen att bristen på information om smittan 

gjorde att de hade svårigheter att förstå och hantera sin situation (Antonio & Jensen, 2014). I 

studien beskrevs att informationen patienter och dess anhöriga erhöll upplevdes inkonsekvent, 

vilket beskrevs genom att de inte hade fått förklarat för sig vilken smitta de hade eller förstod 

orsaken till varför de vårdades under kohortvård. 

 

Upplevelsen av vårdpersonalens tillämpande av de basala hygienrutinerna 

Patienter med MRSA uppfattade att det fanns brister i användandet av de basala hygien-

rutinerna bland vårdpersonal. Liknande brister beskrevs i en studie där vårdpersonal fick 

skatta sin uppfattning om hur väl de ansåg sig tillämpa de basala hygienrutinerna (Seibert et 

al., 2014a). Vårdpersonalens självskattade följsamhet jämfördes därefter mot observationer av 

deras verkliga beteende. I studiens resultat framkom att vårdpersonal skattade sin följsamhet 

till de basala riktlinjerna högre än vad observationerna av dem visade. Detta var mest vanligt 

förekommande bland vårdpersonal utan formell medicinsk kompetens. I studien framkom 
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dessutom att vårdpersonal med formell medicinsk kompetens i större utsträckning använde 

handdesinfektionsmedel innan och efter patientkontakt. En bristande följsamhet till de basala 

hygienrutinerna visade sig dock i en annan studie kunna ha andra förklaringar än graden av 

utbildning bland vårdpersonal (Seibert, Speroni, Mi Oh, DeVoe& Jacobsen, 2014b). En för-

klaring var att de basala hygienrutinerna prioriterades bort i kritiska eller akuta situationer. En 

annan förklaring var att vårdpersonalen ansåg att tillämpandet av de basala hygienrutinerna 

innebar förlorad tid, medan ytterligare en förklaring var att förkläden och handskar ansågs 

omständliga att hantera och för varma att använda. Trots detta uppgav vårdpersonal i studien 

att de ansåg sig vara noga i tillämpandet av de basala hygienrutinerna, med rädsla för att föra 

med sig smittan hem till sina anhöriga. 

Kommunikationen beskrivs av Travelbee innehålla förutom den verbala, även en icke 

verbal del, vilken kräver följsamhet av vårdpersonalen (Travelbee, 1971). En icke verbal 

kommunikation skulle i relationen mellan patient och vårdpersonal kunna visa sig genom 

bristerna i användandet av de basala hygienrutinerna. Vad den icke verbala kommunikationen 

i dessa situationer då förmedlar, är att vårdpersonal beter sig nonchalant och oansvarigt 

gentemot patienten och dennes smitta. Eftersom patienter själva hade goda kunskaper om hur 

de basala hygienrutinerna skulle tillämpas kunde bristerna bland vårdpersonal upp-

märksammas. Vidare framkom att vårdpersonalens inkonsekventa tillämpande av de basala 

hygienrutinerna gjorde att patienter ifrågasatte vårdpersonalens kompetens, vilket skadade 

patienternas förtroende för vårdpersonalen. Den negativa icke verbala kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal till följd av hanteringen av smittan kan ha utgjort ett hinder i 

att etablera en god verbal kommunikation och i förlängningen ett hinder i att uppnå en 

mellanmänsklig relation patient och vårdpersonal emellan.  

I litteraturöversikten framkom att patienter upplevt ett inkonsekvent tillämpande av de 

basala hygienrutinerna vid likvärdiga vårdrelaterade situationer. Vårdpersonal beskrev i en 

studie att de själva inte ansåg sig vara en källa till eventuell spridning av MRSA bland 

patienter inom sjukvården, utan förklarade spridningen av MRSA utifrån andra orsaker 

(Morrow et al., 2011). Dessa orsaker kunde enligt vårdpersonalen bland annat handla om 

kunskapsbrist hos andra vårdpersonal, bristande hygienrutiner bland anhöriga eller att MRSA 

spreds i väntrum och vid sjuktransporter. Andra förklaringar var att smittspridningen kunde 

ha att göra med patientens ålder och hälsostatus. Detta kan anses anmärkningsvärt då studier 

visar att bristande följsamhet i de basala hygienrutinerna och framförallt brister i hand-

hygienen bland vårdpersonal utgör en av de främsta anledningarna till spridningen av vård-

relaterade infektioner inom sjukvården (Pittet, Panesar, Wilson, Longtin, Morris, Allan, Storr, 
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Cleary & Donaldson, 2011; WHO, 2009; Aiello & Larson, 2002). Tidigare forskning har visat 

att vårdpersonalens bristande följsamhet till de basala hygienrutinerna inom vårdverksamheter 

kan förbättras. I en studie visade sig följsamheten till de basala hygienrutinerna bland vård-

personal kunna höjas genom utbildningsåtgärder och konstruktiv återkoppling i det kliniska 

arbetet (Rosenthal, Guszman & Safdar, 2005). I studien framkom även att antalet vård-

relaterade infektioner minskade som en följd av de implementerade åtgärderna i verksam-

heten. I svensk hälso- och sjukvård skulle följsamheten till de basala hygienrutinerna kunna 

höjas inom ramarna för ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete med syfte att upprätt-

hålla en god vårdhygienisk standard (Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 2011). Ett 

sådant arbete innebär att vårdpersonal får självskatta sin följsamhet till de basala hygien-

rutinerna varpå en observation av följsamheten utförs. Dessutom utvärderas förutsättningarna 

för en god följsamhet inom verksamheten. Ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan 

vara ett verktyg för vårdpersonal att återfå förtroendet bland patienter som är bärare av 

MRSA. Förtroendet för att vårdpersonalen agerar ansvarstagande och har kompetensen för att 

förhindra smittspridning samtidigt som att det systematiska kvalitets- och säkerhetsarbetet 

skulle höja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.  

 

Kliniska implikationer  

Förhoppningen är att litteraturöversikten ska bidra till att öka förståelsen bland vårdpersonal 

för den utsatta situation patienter med MRSA ofta befinner sig i. Vidare önskas en ökad 

förståelse för hur dessa patienters behov kan tillgodoses. I litteraturöversikten framkom att 

patienter med MRSA efterfrågade mer muntlig och djupgående information samt att de hade 

en önskan att informationen skulle förmedlas vid upprepade tillfällen. Det är även värt att 

notera att patienter granskade och värderade vårdpersonalens uppträdande och agerande. 

Detta visar på betydelsen av att vara medveten om att såväl verbal som icke verbal 

kommunikation uppfattas av patienterna. Det är av yttersta vikt att vårdpersonal får ta del av 

ny information och kunskap som görs tillgänglig, detta för att kunna hålla en hög nivå på 

vården.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med att sammanställa denna litteraturöversikt har det framkommit att utbudet av 

vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats inom ämnet varit begränsat. Av den forskning 

som studerats har bärarskapet av MRSA ofta relaterats till frågor kring kohortvård. Studierna 
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har även skildrat erfarenheter av hur patienter med MRSA upplever begränsningar i sin 

vardag men lämnat frågor om hur bärarskapet påverkar individernas upplevda hälsa och väl-

befinnande obesvarade. Av den anledningen efterfrågas fler studier som belyser den levda 

erfarenheten av att vara bärare av MRSA som knyter an till frågor som rör patientens livs-

värld och uppfattningar om den egna identiteten. Under arbetets gång har vetenskapliga 

artiklar från andra länder som belyser vårdpersonalens erfarenheter, kunskaper och upp-

fattningar kring vården av patienter med MRSA studerats. Det hade även varit intressant att ta 

del av motsvarande svensk forskning inom ämnet, detta för att göra det möjligt att applicera 

resultaten på svenska förhållanden inom hälso- och sjukvården. Utbudet av forskning som rör 

patienters upplevelser och erfarenheter av andra multiresistenta bakterier är mycket begränsat. 

Av den anledningen efterlyses mer forskning med en kvalitativ ansats som berör upplevelser 

och erfarenheter vid vård av patienter med ESBL och VRE. 

 

9 Slutsats  

Litteraturöversiktens visade att patienter med MRSA i flera fall upplevde bemötandet från 

vårdpersonal som ovärdigt, samt att de kände sig ovälkomna inom sjukvården. Författarna 

menar att hälso- och sjukvården självklart ska vara en plats där även patienter med MRSA ska 

kunna känna sig respekterade och välkomna. Vidare menar författarna att patienter med 

MRSA ska kunna förvänta sig ett professionellt bemötande från vårdpersonalen, vilket även 

innefattar att dessa patienter inte ska behöva utbilda vårdpersonal om MRSA. Vård-

personalens okunskap och rädsla inför smittan bidrog till att de inte såg till det friska hos 

individen utan att dessa patienter blev bemötta utifrån sin smitta och inte som en unik 

människa. Detta skapade enligt författarna förutsättningarna för det bemötande som beskrivits 

i litteraturöversikten.  

Som en del i vårdpersonalens utbildning borde kunskap om såväl MRSA som andra multi-

resistenta bakterier och bemötandet av de patienter som är bärare av dessa smittor vara väl 

integrerat. Vidare borde organisationer inom vård och omsorg arbeta för kompetenshöjande 

åtgärder. Detta borde vara ett fortlöpande och långsiktigt arbete för att på sikt höja kunskaps-

nivån bland de anställda, vilket i förlängningen skulle kunna öka förståelsen och göra vård-

personalens bemötande bättre gentemot patienter med multiresistenta bakterier. 
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att de var utsatta för andras tillkortakommanden 

och att de var en fara för andras hälsa. 

 
Tre huvudteman identifierades: 

 

1.  Förståelse och känslomässiga reaktioner 
- skilda reaktioner på diagnosen 

- vara en fara för andra 

- oklara uppfattningar om smitan 
 

2. Bemötande av professionella vårdgivare. 

- upplevelser av vårdpersonalens okunskap 
- beskyllning av vårdpersonal 

 

3. Konsekvenser och förväntningar 
- aviseringskort för MRSA och dess påverkan 

- påverkan på det dagliga livet 

- uppfattningar om framtiden 
 

Criddle, P., & Potter, J. Exploring patients‟ views on 

colonisation with meticillin-
resistant Staphylococcus 

aureus 

 

2006. England. British 

Journal of Infection 
Control. 

Att undersöka patienters 

erfarenheter och förståelse, 
samt att föreslå vilka aspekter 

av information som är 

särskilt användbara för 
patienter och hur föreskrifter 

kan förbättras. 

Metod: Kvalitativ studie 

 
Urval: 14 deltagare. Deltagare från 

hemmet. 

 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  

 
Analys: Interpretativt fenomenologiskt 

förhållningssätt. 

 

Etiskt granskad. 

 

Artikelns huvudsakliga resultat var att bristfällig 

information resulterade i förvirring och ångest 
vilket påverkade livet för de drabbade både på och 

utanför sjukhuset. 

 
Fyra huvudteman identifierades: 

 

1. Informationsföreskrifter. 
- brist på information 

-lugnande och korrekt information 

-vilseledande och förvirrande information 

-skriftlig och information från media 

-kunskap och attityder i personalgruppen 

 
2. Patientförståelse. 

- oro och osäkerhet 

-uppfattningar och antaganden 
-myter om MRSA 

-hantering och behandling 

 
3. Livserfarenhet. 

-känslor och funderingar 

-uppfattningar inom familjen och övriga 
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-erfarenheter av isolering 

 
4. Informationsbehov. 

-bakterien som fenomen 

-praktiska problem 
-hur information förmedlas 

 

Newton, J. T., 
Constable, D., & Senior, 

V. 

Patients‟ perceptions of 
methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus and 

source isolation: a qualitative 

analysis of source-isolated 

patients‟. 

 

2001. England. Journal 
of Hospital Infection. 

Att dokumentera 
upplevelserna hos patienter 

smittade med MRSA, 

tillsammans med upplevelsen 

av att vara isolerad. 

Metod: Kvalitativ studie 
 

Urval: 19 deltagare. Deltagare från 

sjukhus. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  
 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

 
Etisk granskning: ej redovisad 

 

Artikelns huvudresultat var att majoriteten av 
patienterna inte hade en klar uppfattning om 

MRSA samt att de inte förstod syftet med 

isoleringsvård. 

 

Fem huvudteman identifierades: 

 
1.Orsaker till MRSA 

 

2.Kontrollbarheten av MRSA 
 

3. Konsekvenser av MRSA 

 
4. Uppfattningar om isolering och barriärvård 

 

5. Påverkan av isolering 
 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., Högman, M., & 
Skytt, B. 

Suffering from meticillin-

resistant Stapylococcus 
aureus: experiences and 

understandings of 

colonization. 
 

2009. Sverige. Journal of 

Hospital Infection. 

Att undersökapatienters 

upplevelser och förståelse av 
sin MRSA kolonisation. 

Metod:Kvalitativ studie. 

 
Urval: 13 deltagare. Fyra män och nio 

kvinnor. Deltagare från hemmet. 

 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  

 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Etiskt granskad. 

 

Artikels huvudresultat var att deltagarna upplevde 

MRSA som något obestämt och otydligt vilket 
orättvist påverkat dem i det vardagliga livet och i 

kontakten med vården.  

 
Tre huvudteman identifierades: 

 

1. Manifesteringar och uppfattningar 
- symtom av MRSA 

- känslor rörande MRSA kolonisation 

 
2. Hinder, ensamhet och bekymmer 

- begränsningar i livet 

- rädsla för andras reaktioner 
- skydda andra 

 

3. Förändring i kontakten med vården 
- restriktioner och rutiner i vården 

- krav om öppenhet 

- mötet med vårdpersonal 
- information från vårdpersonal 
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Barratt, R., Shaban, R., 

& Moyle, W. 

Behind barriers: patients‟ 

perceptions of source 
isolation for methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) 
 

2010. Nya Zeeland. 

Australian Journal of 
Advanced Nursing. 

Att undersöka patienters 

meningsskapande i samband 
med isoleringsvård av 

MRSA. 

Metod: Kvalitativ studie 

 
Urval:10 deltagare. Fyra kvinnor sex 

män. Deltagare från sjukhus. 

 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  

 
Analys: Interpretativt fenomenologiskt 

förhållningssätt  

 

Etiskt granskad 

Artikelns huvudresultat var att isoleringen för 

MRSA upplevdes som ett hinder från att kunna 
uttrycka sinidentitet och bibehålla 

mellanmänskliga relationer, samt hade en negativ 

påverkan på vårdkvalitén. 
 

Tre huvudteman identifierades: 

 
1. Att vara MRSA-positiv 

- stigmatisering 

- emotionell påverkan 

-  kunskap 

 

2. Att vara med andra 
- socialisering 

- oroa sig för andra 

- relation till vårdpersonal 
 

3. Att leva inom fyra väggar 

- fångenskap 
- rum med utsikt 

 
Skyman, E., Thunberg 

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 undersöka patienters 

erfarenheter av MRSA och 

isoleringsvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Sex deltagare, två kvinnor och 

fyra män. Deltagare från sjukhus. 
 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  
 

Analys: GroundedTheory 

 
Etiskt granskad: 

Artikelns huvudresultat var att patienterna 

upplevde isoleringsvåden som traumatisk och att 

vården de erhöll inte var på lika villkor som övriga 

patienter.  Dessutom beskrevs i artikeln en känsla 
av sårbarhet baserat på negativa reaktioner från 

omgivningen. 

 
Sju huvudteman identifierades: 

 

1. Upplevelser av isoleringsvård 
 

2. Uppfattning om hur de erhållit MRSA  

 
3. Erfarenheter av information kring MRSA 

 

4. Upplevelser av sjukdomstrauma 
 

5. Erfarenheter av attityder från anhöriga och 

vårdpersonal. 
 

6. Erfarenheter av att vara smittsam 

 
7.  MRSA-kort - frisk eller sjuk? 

 

 

 



 

- 37 - (43) 

 

 

 

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 undersöka erfarenheter av 

interaktionen mellan 
patienter koloniserade med 

MRSA och 

vårdpersonalrelaterat till 
vårdande samt det 

infektionsförebyggande 

arbetet för patientgruppen.  

Metod: Kvalitativ studie. 

 
Urval: 25 deltagare. Fem patienter 

koloniserade med MRSA, två män och 

tre kvinnor. Deltagare från hemmet. Tre 
enhetschefer, fem arbetsledare, sex 

läkare och fem sjuksköterskor.  

 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med patienter koloniserade 

med MRSA. Semistrukturerade 

fokusgrupper med vårdpersonalen.  

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 
 

Etiskt granskad. 

 

Artikelns huvudresultat var att deltagarna 

upplevde MRSA som ett odefinierbart hot, 
samtidigt som ansvaret för infektionsspridning var 

ett negligerat och åsidosatt problem, vilket 

resulterade i att patienterna upplevde sig 
stigmatiserade.  

 

Ett huvudtema identifierades 
 

1. Förståelsen f ör smittan bland patienter 

koloniserade med MRSA och vårdpersonal är 

avgörande om vårdpersonalens uppförande 

uppfattas som lämpligt eller olämpligt bland 

patienterna. 
 

- MRSA är ett odefinierbart hot 

 
- ett ansvar som är viktigt att förutsätta 

 

- tillgivenhet och ansvar är ett negligerat och 
åsidosatt problem 

 

 

Skyman, E., Bergbom, 

I., Lindahl, B., Larsson, 

L., Lindqvist, A., 
Thunberg Sjöström, H., 

& Åhrén, C. 

Notification card to alert for 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus is 
stigmatizing from the 

patients‟ point of view. 

 

2014. Sverige. 

Scandinavian Journal of 

Infectious Diseases. 

Att beskriva patienters 

användande, erfarenheter och 

uppfattningar om 
aviseringskortet för MRSA, 

då de fick kortet och i den 

fortsatta kontakten med 
vården.  

 

Metod: Mixed Study 

 

Urval: 2004 (n = 71) 33 män, 27 kvinnor 
och elva anonyma. 2011 (n = 91) 42 

män, 45 kvinnor och fyra anonyma.  

Två identiska enkäter besvarades med 
syfte att stärka studiens reliabilitet och 

validitet. Deltagare från hemmet. 

 
Datainsamling: Enkätundersökningen 

bestod av två delar med sex respektive 

fem huvudfrågor, där deltagarna hade 
möjlighet att utveckla sina svar.  

 

Analys: IBM SPSS för statistisk analys, 
Pearson Chi - Square test  

Kvalitativ innehållsanalys  

 
Etiskt granskad 

Artikelns huvudsakliga resultat var att patienter 

tog ansvar för att förhindra smittspridning, genom 

att i stor utsträckning använda sitt aviseringskort 
för att informera om sitt bärarskap i vårdkontakter. 

Detta trots att patienterna i många fall upplevde 

brist på respekt och okunskap i mötet med 
vårdpersonal.  

 

Kvalitativa resultat: 
 

Fyra huvudteman identifierades: 

 
1. respektlöshet och förnedring 

 

2. brist på kunskap 
 

3. brist på professionalitet 

 
4. ansvar över att förhindra smittspridning 
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Webber, K. 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. 

Rehabilitation Nursing. 

Att skapa förståelse för 

patienter under rehabilitering 
med MRSA och dess 

upplevelser av MRSA och 

isolering. Ett andra syfte var 
att utforma handlingsplaner 

för att bättre kunna bemöta 

de beskrivna behoven. 

Metod: Action-BasedStudy 

 
Urval: nio patienter intervjuades och 

fyra patienter deltog i uppföljande 

fokusgrupper. Deltagare från sjukhus. 
 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  
 

Analys: Innehållsanalys 

 

Etiskt granskad 

Tre huvudteman identifierades: 

 
1.Patienters upplevelser av MRSA 

- MRSA är besvärande 

- MRSA är inte allvarligt 
- MRSA och isolering resulterar ofta i negativa 

känslor.  

 
2. Strikta isoleringsrutiner 

- strikta isoleringsrutiner är omotiverade och 

ologiska 

- varför skulle vi bry oss om du inte gör det? 

 

3. Utbildning 
- det är inte min sak att utbilda folk om MRSA 

 

Madeo, M.  Understanding the MRSA-
experience. 

2001. Nursing Times. Att beskriva patienter med 
MRSA och deras 

erfarenheter av 

isoleringsvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
 

Urval: Sju deltagare. Deltagare från 

sjukhus. 
 

Datainsamling: Intervjuer. 

 
Analys: Fenomenologiskt 

förhållningssätt. 

 
Etiskt granskad. 

Fyra huvudteman identifierades: 
 

1. Förståelse och besökares påverkan. 

 
2. Hotell eller fängelse. 

 

3. Stigmatisering. 
 

4. Behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 


