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Sammanfattning 

 

Bakgrund : Kolonisering och spridning av multiresistenta bakterier (MRB) är ett ökande 

problem både i samhället och i sjukvården idag. MRB smittar genom 

kontaktsmitta, genom direkt personkontakt eller kontakt av kontaminerade 

ytor. Frågor rörande patientsäkerhet påverkar alla inom hälso- och 

sjukvårdens organisationer, men huvudansvaret att utveckla ledningssystem 

för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas, ligger på 

vårdorganisationen- och vårdgivaren. Kunskapsbrist om MRB hos 

vårdpersonal samt brist på tydliga riktlinjer i vården i det kliniska arbetet kan 

påverka attityder till och bemötande av patienter med MRB. 

Syfte: Att belysa vårdorganisationers ansvar, sjuksköterskans kunskaper om MRB 

samt hens attityder till och bemötande av patienter med MRB- smitta. 

Metod: Studien gjordes som en litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar 

analyserades för att framställa resultatet. 

Resultat: I resultatet framkom att vårdorganisationen och ledarskapet var av stor vikt 

för sjuksköterskans förutsättningar att ge god och säker vård till patienter 

med MRB. Kunskaperna om MRB var oftast låga. Attityder och bemötande 

visade sig i de flesta fall också påverkas av kunskapsnivån. Dålig kunskap 

och brist på erfarenhet av patienter med MRB kunde även relateras till ökade 

rädslor hos sjuksköterskor att smittas av MRB. 

Diskussion:  Resultatet diskuterades mot Travelbee´s teori om mellanmänskliga relationer 

och konsensusbegreppet vårdande. Vårdorganisationens ansvar och 

kunskaper hos sjuksköterskor om MRB tycks vara de faktorer som mest 

påverkade bemötandet gentemot och attityderna till patienter med MRB. 

Nyckelord: Multiresistenta bakterier, MRB, MRSA, ESBL, VRE, vårdorganisation, 

ansvar, kunskaper, attityder, bemötande 



  
 
 

 

 

Abstract 

 

Background : Colonization and transmission of MDRB is an increasing problem today, 

both in society and in health care settings. MDRB is most commonly 

transmitted through cross-contamination through personal contact and 

contact with contaminated surfaces. Patient safety affects everybody within 

health care settings. Main responsibility lies with healthcare organizations 

and caregivers, to develop management systems for systematic quality 

improvement. Knowledge deficiency of MDRB among health care 

personnel and lack of clear guidelines in health care settings may influence 

the attitudes and behaviour towards patients with MDRB. 

Aim: To illustrate healthcare organizations responsibilities, nurses’ knowledge of 

MDRB and nurses’ attitudes and behaviour towards patients with MDRB. 

Method: The study was conducted as a literature review and ten scientific papers 

were analysed to generate the results. 

Results: The results showed that healthcare organizations and leadership were of 

great importance for the nurses’ ability to provide good and safe care for 

patients with MDRB. Knowledge about MDRB was also proved to be low. 

Deficient knowledge and lack of experience of caring for patients with 

MDRB among nurses might also influence their own fears of contracting 

MDRB. 

Discussions:  The results were discussed against Travelbee’s Intrapersonal relationship- 

theory and the concept of caring. Healthcare organizations responsibility 

and nurses’ knowledge of MDRB seemed to be the eminent factors that 

influenced both behaviour and attitudes towards patients with MDRB. 

Keywords: Multidrug-resistant bacteria, MDRB, MRSA, ESBL, VRE, healthcare 

organization, responsibility, knowledge, attitude, behaviour 
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1. Inledning 
Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sina egna attityder. Det är även 

betydelsefullt att förstå hur kunskap, arbetsmiljö och kollegors attityder kan påverka både vårt 

agerande och vårt sätt att uttrycka oss. Detta kan skada patienter och leda till stigmatisering. 

Ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi ofta kunnat notera en stigmatisering 

kring patienter som är bärare av multiresistenta bakterier (MRB). Det vi erfarit är att det 

uppstår rykten om att smittad personal inte längre får arbeta inom vården. Detta kan skapa 

rädsla och leda till att bemötandet gentemot patienterna kan bli kallt, bristfälligt och 

oprofessionellt. Det tycks även råda stor okunskap kring hur MRB smittar. Vi ser därför 

vikten av att belysa denna fråga och se specifikt till sjuksköterskans kunskaper och ansvar i 

patientbemötandet samt de egna attityderna till patienterna. 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer först en historisk översikt av begreppet MRB att presenteras och 

därefter följer fakta om smittorisk och spridningsvägar av MRB. Sedan beskrivs 

patientsäkerhet och organisationens ansvar. I nästa avsnitt presenteras olika former av 

kunskap och kompetens och hur det påverkar sjuksköterskeyrket samt vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt. Vidare beskrivs sjuksköterskans omvårdnadsansvar i förhållande till MRB 

samt sjuksköterskans attityder till patienter med MRB. En beskrivning av begreppet 

stigmatisering skildras sedan i relation till MRB, utifrån de etiska principer och koder som 

följer med sjuksköterskeyrket. 

 

2.1 Historisk översikt av MRB 

Till MRB räknas methicillinresistanta Staphylococcus aureus (MRSA), multiresistenta 

tarmbildande bakterier, Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) och vancomycin-

resistenta Entrococcus (VRE) som alla faller under smittskyddslagen. Man började använda 

penicillin på 1940-talet och MRB har också funnits sedan dess (Melhus, 2010). En 

resistensutveckling konstaterades redan då och 1950 var penicillinresistens ett utbrett problem 

på sjukhusen och även ute i samhället. Det problematiska var då att Staphylococcus aureus 

under lång tid hade utvecklat betalaktamasproduktion, alltså det enzym som bryter ner 

betalatamantibiotika och på 60-talet förvärrades situationen och det första betalaktamasstabila 

penicillinet togs fram (Melhus, 2010). En av de viktigaste orsakerna till resistens mot 

betalaktamantibiotika idag är just betalaktamasproduktion. Det första fallet av MRSA 
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dokumenterades år 1961 och den första sjukhusepidemin rapporterades två år senare (Weston, 

2013). ‘Sjukhussjukan’, som MRSA-bakterien först kallades, står för majoriteten av 

vårdrelaterade infektioner världen över. MRSA är gula stafylokocker som utvecklat resistens 

mot vanliga stafylokockpenicilliner. I Sverige rapporterades de första utbrotten av MRSA år 

1964, på universitetssjukhusen i Lund och Uppsala (Melhus, 2010). 

 Idag har spridningen av MRSA lett till att det inte längre enbart är förvärvat vid 

vårdkontakt, utan har istället utvecklats till ett samhällsförvärvat problem. Det betyder att 

risken att smittas av MRSA idag är större ute i samhället än vad det är att smittas på sjukhus 

eller i vården generellt, vilket var fallet fram till slutet på 1990-talet (Smittskyddsinstitutet, 

2010).  

 Socialstyrelsen tog år 2007 fram ett underlag med rekommendationer för hanteringen av 

MRSA. Även ett underlag med grundläggande kunskaper för hanteringen av MRSA framtogs 

samma år. Båda underlagen är riktade till vård- och omsorgspersonal (Socialstyrelsen, 2007). 

Smittskyddsinstitutets senaste statistiska rapport (Linde, 2013) visar att den 

sjukhusförvärvda spridningen av MRSA i Sverige har sjunkit från år 2006 till 2011. Dock har 

trenden vänt och stigit under åren 2011 och 2012. Incidensrapporten för MRSA i Sverige, 

under 2014, visade 2921 fall (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Statistiken över svenska 

personer som smittats av MRSA på sjukhus utomlands har ökat stadigt från år 2008, då 

konstaterades att 537 patienter smittats, fram till 2014, då 1426 patienter visar positivt på 

MRSA screening (a.a.).  

År 1983 beskrevs ESBL för första gången. ESBL-bildande tarmbakterier är den senaste i 

raden av multiresistenta bakterier som faller under smittskyddslagen och blev 

anmälningspliktig år 2007 (Melhus, 2010). ESBL är inte en speciell bakterie utan en 

resistensutveckling av olika bakterier. De kan lätt flytta sig mellan, framför allt gramnegativa 

tarmbakterier så som Escherichia coli (E. coli) och Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae). 

Mellan åren 2008 och 2012 har ESBL-fallen ökat avsevärt (Linde, 2013). År 2008 

registrerades 2940 fall av ESBL i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Motsvarande 

siffra för ESBL låg år 2014 på 8902 fall (a.a.). 

Vancomycin är ett antibiotikum som presenterades år 1956, men ansågs till en början vara 

för giftig för att användas på människor (Melhus, 2010). Senare under 1970-talet ökade dock 

användningen av Vancomycin framför allt som behandling av svåra fall av MRSA-

infekterade patienter. I samband med detta ökade även användningen av ett 

vancomycinliknade preparat som ökade tillväxthormoner hos djur, vilket ledde till att de 

växte snabbare. Detta bidrog till utvecklingen av VRE. År 1988 dokumenterades det första 
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isolerade fallet av VRE och 1990 rapporterades det första svenska fallet av VRE i Lund. Den 

senaste statistiken på VRE-smittningsfall har varit sjunkande mellan åren2008 och 2011 med 

en ökning mellan 2011 och 2012 (Linde, 2013). Prevalensen för VRE låg år 2014 på 402 fall i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015c).  

 Idag arbetar sjukvården med att begränsa och förhindra spridningen av multiresistenta 

bakterier (Lindh & Sahlqvist, 2012). Detta kräver att vårdpersonal ska ha goda kunskaper om 

MRB och dess smittorisker och spridningsvägar. Det kräver dock, enligt Lindh och Sahlqvist 

(2012) att detta kräver att resurser ges och att det är en fråga som högprioriteras även på 

ledningsnivå. Fortsatt spridning av MRB kan nämligen leda till förlängda vårdtider, stort 

lidande och även dödsfall vid allvarliga infektioner. 

 

2.2 Smittorisk och spridningsvägar 

MRB smittar lättast genom kontaktsmitta, det vill säga genom direkt personkontakt eller 

indirekt kontakt, såsom vid kontakt av kontaminerade ytor. Risken att smittas av MRB är stor 

för både vårdpersonal och patienter i vården. För MRSA finns en ökad risk om man har 

eksem, sår, urinkateter och för MRB generellt ökar risken vid nedsatt immunförsvar på grund 

av sjukdom eller medicinering. Den vanligaste smittvägen för MRSA är indirekt 

kontaktsmitta (Socialstyrelsen, 2007). Utan desinfektionsmedel kan MRSA sitta kvar på 

händer i två timmar och på ytor ute i miljön i upp till sju månader (Melhus, 2010). Det blir 

därför viktigt att isolera personer med MRSA för att undvika kontaktsmitta med andra 

patienter.  

 VRE och ESBL, som båda är lokaliserade i tarmen, smittar genom direkt kontaktsmitta 

(Socialstyrelsen, 2006). ESBL kan även smitta genom kontaminerad mat som ofta är fallet vid 

smitta utomlands. Vid VRE- och ESBL- utbrott brukar personalens händer och sjukhusets 

toaletter vara det vanligaste mellanledet i smittspridningen.  

 Stafylokocker som är resistenta mot penicillin är det för att de utvecklat förmågan att 

producera penicillinas (Ericson & Ericson, 2002). Penicillinas är ett så kallat betalaktamas-

enzym som kan bryta ner penicillinmolekylens betalaktamering, vilket gör den ineffektiv och 

är fallet hos majoriteten av stafylokocker idag. Vid infektioner av denna sort väljer man därför 

att behandla med stafylokockpenicilliner som är så kallat penicillinasstabila. Dock har 

stafylokockstammar även utvecklat resistens mot dessa och en mängd andra antibiotika. 

Dessa bakterier har därför gemensamt betecknats som multiresistenta Staphylococcus aureus, 

MRSA. 
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2.2.1 Kunskaper om spridningsvägar 

För att kunna förebygga och hantera spridningen av infektioner och ökningen utav 

multiresistenta bakterier, så som MRSA, så är kunskap ett centralt begrepp (Melhus, 2010).  

Som vårdpersonal är man utsatt för risker att smittas av sina patienter och vice versa. Därför 

är basala hygienrutiner det huvudsakliga verktyg vårdpersonal har för att minska dessa risker 

(Melhus, 2010). Det är därför lagstiftat att dessa kunskaper ska finnas och tillämpas. Även 

regler finns om former av medicinska förebyggande åtgärder, såsom vaccinationer och regler 

för smittad personal. Vårdpersonal med sår på hudkostymen, specifikt på händer får 

exempelvis inte ha patientkontakt i samband med vårdarbete förrän såren helt läkt ut. 

Det är centralt att kunskaper om MRB är goda, såväl hos den egna personalen som hos 

vårdorganisationen och vårdledaren. Kompentensutveckling och förbättringsarbeten styrs och 

prioriteras genom uppdrag från politiker, men även ett gott ledarskap ska styra arbetet så att 

förbättringsarbeten kontinuerligt görs i vård- och omsorgsverksamheter. 

 

2.3 Vårdorganisationens ansvar och patientsäkerhet  

En vårdorganisation skapas som en social enhet för att uppnå specifika mål och får sitt 

uppdrag från styrande politiker, på både lokal och central nivå (Rosengren, 2014). 

Medarbetare med olika kompetenser behöver samarbeta för att uppnå det komplexa och 

gemensamma mål som god vård och omsorg innebär. Dessa mål skiljer sig beroende av 

målgrupp och uppdrag.  

 Vårdledaren i en vård- och omsorgsverksamhet har som huvudansvar att arbeta på ett sätt 

som skapar förutsättningar för att förbättringsarbeten, som ska förhindra infektion och 

smittspridning, sker kontinuerligt på arbetsplatsen. Att ha goda kunskaper och stor 

medvetenhet om hur den egna vårdorganisationen ser ut är en förutsättning för att detta ska 

kunna ske. Kontinuerliga revideringar av organisationens mål är även nödvändiga för att 

uppnå de krav som ställs på den egna vårdorganisationen (Rosengren, 2014). Olika 

organisations- och ledarskapsmodeller går igenom ständig utveckling och syftar till att ge 

medarbetare stöd och ledning.  

 Frågor rörande patientsäkerhet påverkar och rör alla inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen, oavsett verksamhetsnivå (Ödegård, 2013). Det är dock viktigt att 

belysa de ekonomiska och politiska aspekterna i frågan om patientsäkerhet. Hälso- och 

sjukvården beskrivs av Rasmussen (1999, refererad i Ödegård, 2013) som ett dynamiskt 
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sociotekniskt perspektiv där samtliga nivåer samspelar med varandra. Dock understryks även 

vikten av att se på systemet utifrån ett vertikalt perspektiv. Uppdrag och beslut tas högt upp 

och påverkar samtliga nivåer i systemet och allra sist patientsäkerheten. Det ligger därför 

också på vårdorganisationens- och vårdgivarens ansvar att utveckla ledningssystem för att ett 

systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas, vilket är en förutsättning för 

patientsäkerheten (SOSFS 2011:9). 

 Det är även viktigt att förstå MRBs påverkan på patientsäkerheten. I fall av MRB kan man 

inte förlita sig på antibiotika, som idag är den mest förekommande behandlingsformen av 

bakteriesmittor och infektioner (Lindh & Sahlqvist, 2012). Detta hotar således 

patientsäkerheten. 

 

2.4 Kunskap, kompetens och kritiskt förhållningssät t 

Att som sjuksköterska söka kunskap och kontinuerligt uppdatera den, såväl genom forskning 

som i det kliniska arbetet, är av stor vikt för att god och säker vård ska kunna bedrivas 

(Nilsson-Kajermo & Wallin, 2010).  

 Kunskap kan delas in i faktakunskap/teoretisk kunskap, här räknas den vetenskapliga 

kunskapen in och färdighetskunskap/praktisk kunskap där man räknar in den kunskap man 

faktiskt har. Erfarenhetsbaserad kunskap är också en form av kunskap där man genom 

upprepning och återkommande deltagande i olika moment också skaffar sig erfarenheter som 

man sedan lär sig att känna igen. Denna kunskapsform kräver att man kritiskt granskar och 

reflekterar kring det egna handlandet. 

Ännu ett begrepp, av mer etisk och politisk karaktär, som ingår i kunskapsdiskussionen är 

det man kallar för praktisk klokhet/praktisk visdom (Nilsson-Kajermo & Wallin, 2010). Med 

detta avser man förmågan att kunna tillämpa den kunskap man har för att “göra gott” 

(Nilsson-Kajermo & Wallin, 2010, s. 304). Dessa olika kunskapsformer, tillsammans med 

känslomässiga-, sociala- och personlighetsmässiga element, ingår således också i en persons 

kompetensområde (Nilsson-Kajermo & Wallin, 2010). Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor redogör för tre huvudområden. Det 

första är omvårdnadens teori och praktik, det andra är forskning, utveckling och utbildning 

och det tredje är ledarskap (Socialstyrelsen, 2005).  

 Lindberg (2012) belyser i sin avhandling vikten av ökad kunskap hos vårdpersonal då 

patienterna smittade med MRSA, ofta upplever ökad psykisk påfrestning. Hon menar att den 

okunskap som idag råder hos vårdpersonal leder till negativa attityder och bristfälliga 
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bemötanden och dessa kräver förbättring. Hon belyser även att sjuksköterskor, liksom chefer, 

övrig vårdpersonal och patienter, bär ett ansvar att öka kunskaperna kring MRB och dess 

spridning.  

 Det ligger således på sjuksköterskans ansvar att kontinuerligt utveckla sin kunskap och sin 

kompetens (Socialstyrelsen, 2005). Att ha ett kritiskt förhållningssätt är här en mycket viktig 

aspekt i synen på och innebörden av kunskap (Stenbock-Hult, 2004). Det innebär, bland 

annat, att man ska vara öppen för olika perspektiv och uppfattningar, där emotioner, som en 

del i kunskapsprocessen, har en avgörande roll. I denna process måste man vara medveten om 

att tidigare upplevelser och erfarenheter spelar in i hur vi tolkar den nya kunskapen. Man 

använder sig då utav sina känslor för att tolka informationen man får. När sjuksköterskan låter 

sina känslor styra över den kunskap som inhämtats om en patient, kan patienten utsättas för 

negativa attityder och stigmatisering (Goffman, 2011).  

 

2.5 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar och attityder 

Att minska risker för sjukdomar, smittspridning och att förebygga sjukdomar ingår i 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnadsvetenskapen är 

därför viktig och under ständig utveckling vilket bidrar till ny ökad kunskap och forskning 

som underlag för ett förbättrat vårdande och omvårdnadsarbete (Willman, 2009). 

Tidigare forskning om sjuksköterskans attityder av patienter med MRB är inte omfattande, 

men den som finns är relativt ny och aktuell. 

Det är av stor vikt att personalens attityder gentemot patienter som är smittade lyfts upp, 

diskuteras och analyseras. Begreppet attityd kräver en definition och en beskrivning för att 

begripliggöra termen utifrån detta arbetes syfte. Nationalencyklopedins definition av 

begreppet är bland annat inställning och/eller förhållningssätt (“Attity’d”, u.å.). Även inom 

den moderna psykologin syftar begreppet “attityd”, bland annat på en inställning eller ett 

förhållningssätt till något och då oftast också med en gillande eller ogillande uppfattning eller 

ståndpunkt till det som bedöms, granskas, värderas och/eller kritiseras (Egidius, 2008). 

Lindberg (2012) har i sin avhandling, ”Methicillin-resistent Staphylococcus aureus 

[MRSA] an unclear and untoward issue” studerat MRB genom att belysa MRSA-smittade 

patienters erfarenheter och upplevelser. Avhandlingens fokus ligger på att se hur dessa 

patienter upplever bemötandet i vården och vilket ansvar och vilka attityder som 

sjuksköterskor och vårdpersonal har gentemot dem. Lindbergs forskning riktar sig till att 

granska och analysera sjuksköterskors attityder till patienter smittade och koloniserade med 
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MRB. Hon har utvecklat ett formulär för att hjälpa till att undersöka dessa attityder. Lindberg 

teoretiserar om att det är viktigt att identifiera utvecklingsområden och angripa dessa med 

förbättringsinsatser. 

 Ansvaret gäller även bemötandet och det emotionella stödet som är väsentligt i 

vårdrelationen och omvårdnaden. 

 

2.5.1 Stigmatisering av smittade patienter 

Stigmatisering sker när en grupp i samhället marginaliserar och nedvärderar en annan grupp 

(Goffman, 2011). Detta kan ske om det finns en uppfattning att den senare har socialt 

opassande egenskaper som avviker från normen. Personer föreskrivs egenskaper som de 

nödvändigtvis inte alls har, detta för att lättare förstå och kunna strukturera in dem i det 

system som utgör den rådande samhällsnormen. Vid närmare kontakt med en person kan det 

framkomma att hen avviker på ett mindre önskvärt sätt från andra individer i gruppen. Detta 

leder till att personen inte helt passar in och då ses som onormal, vilket kallas stigma. Denna 

stigmatisering kan leda till en livsansträngning för den utsatte. Det kan innebära att allt i livet 

kretsar kring att dölja det avvikande och/eller anstränga sig för att passa in, vilket i sin tur 

bidrar till stress och minskad självkänsla.  

Mozzillo, Ortiz, & Miller (2010) rapporterar om hur det är att leva med MRSA. 

Informanterna berättar i intervjuer om hur de blivit utstötta och förskjutna av sina familjer, 

kollegor och klienter. I intervjuerna framkom även att närstående, kollegor och klienter ställde 

omöjligt höga krav på dem i syfte att förebygga smittspridning. Studien sammanfattar att en 

MRSA diagnos och medföljande stigmatisering kan jämföras med det stigma hiviker (Hiv-

Sverige, 2014) kan utstå.  

 Mozzillo et al. (2010) understryker vikten av det ansvar sjuksköterskor har, att på 

samhällsnivå sprida kunskap om MRB. Detta ses som en viktig uppgift för minskningen av 

stigmatisering av MRB-smittade patienter och i det förebyggande arbetet mot spridning av 

MRB. För att minska stigmatisering krävs kunskap, i synnerhet hos vårdpersonal, då det är de 

som ansvarar för informationsspridningen. Dessa kunskaper påverkar i sin tur de egna 

attityderna och det egna bemötandet av patienter med MRB och andra smittor generellt. 

 Ytterligare en aspekt utifrån patientperspektiv lyfts fram i en svensk studie gjord av 

Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström (2010). Patienterna i studien som är smittade med 

MRSA understryker att de upplever stigmatisering i form av oprofessionellt bemötande och 

särbehandling. 
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 Upplevelsen, hos patienter med MRSA, av särbehandling och stigma understryks i ännu en 

studie gjord på Nya Zeeland. Dessa patienter menar att en stor del av att ha MRSA innebär att 

ofta bli utsatt för stigmatisering i vården (Barrett, Shabam & Moyle, 2011). 

 

3. Problemformulering 
MRB är ett aktuellt och växande problem i samhället. Vårdorganisationen och vårdgivaren i 

en vård- och omsorgsverksamhet har huvudansvar att arbeta på ett sätt som skapar 

förutsättningar för att förbättringsarbeten sker kontinuerligt på arbetsplatsen. Det behöver 

vidare ställas krav från ledningen på sjuksköterskans kunskaper om MRB och även 

möjliggöra för att dessa kan uppnås. Detta är viktigt ur patientsäkerhetsperspektiv. 

 Goda kunskaper hos sjuksköterskor, om MRB, är viktiga för att kunna vårda MRB-

smittade patienter. Dessa syftar, bland annat, till att hjälpa patienter att hantera och acceptera 

sin situation samt att finnas där som stöd när hen behöver det och minska risken för negativa 

attityder och stigmatisering. Det kan bli svårt, om inte omöjligt, att utföra likvärdig vård för 

alla om sjuksköterskans attityd skiljer mellan patienter med eller utan MRB-smitta. Det kan 

därför vara av stor vikt att belysa sjuksköterskans ansvar i att söka och ha kunskaper om MRB 

och att undersöka vilka attityder sjuksköterskor har till dessa patienter.  

 

4. Syfte 
Syftet med litteraturöversikten är att belysa vårdorganisationers ansvar avseende MRB, samt 

sjuksköterskans kunskaper om och attityder till patienter med MRB-smitta. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
De fyra konsensusbegreppen som vårdvetenskapen grundar sig på är människa, hälsa, miljö 

och vårdande, begrepp som alla är viktiga och som ingår i många omvårdnadsteorier. I detta 

examensarbete ämnas begreppet vårdande användas då relationen som skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten just skapar förutsättningen för hur vårdandet kommer att se ut. 

För att belysa hur vårdandet kan påverkas kommer Joyce Travelbee’s teori, Interpersonal 

Aspects of Nursing (Travelbee, 1971) att användas, där omvårdnad ses som en 

mellanmänsklig dimension.  
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5.1 Travelbee’s teori om den mellanmänskliga relati onen och om interaktion 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans profession grundar sig i att sjuksköterskan ska 

kunna vägleda patienten genom sjukdom. För att uppnå god omvårdnad krävs att man tar 

avstånd från en generaliserande människosyn och att man etablerar en mellanmänsklig 

relation, relationen människa-till-människa, interpersonal relation. Denna relation når man 

bäst genom att se förbi den traditionella synen på relationen sjuksköterska/patient. Hon menar 

att denna människa-till-människa- relation bidrar till att individer kan se och nå varandra. Att 

uppnå denna mellanmänskliga relation är enligt Travelbee det huvudsakliga och primära 

målet för vården. Det är i sin tur svaret på en möjlig djupare förståelse, där avsikten med 

vårdandet uppnås.  

Att skapa en sådan mellanmänsklig relation kan ta olika lång tid och går enligt denna teori 

genom fyra olika stadier 1) det första mötet, 2) framväxt av identiteter, 3) empati och 4) 

sympati (Travelbee, 1971). När sjuksköterskan når empatisk förståelse för patientens situation 

skapar sig sjuksköterskan en personlig uppfattning av patientens värderingar. Dessa 

värderingar kan vara grundade på tidigare erfarenheter av andra patienters värderingar och 

behöver inte nödvändigtvis stämma in på den nya patienten och hens värderingar. 

Sjuksköterskan kan även spegla sina egna värderingar och fördomar och riskerar då att 

överföra dessa på både den nya patienten och sina kollegor. I nästa steg kan patienten 

och/eller kollegorna agera utifrån samma fördomar och värderingar. Det är endast då 

sjuksköterskan är medveten om sina värderingar och fördomar, som hen kan välja att försöka 

lägga dem åt sidan. Först då skapas förutsättningar för en mer öppen och djupare relation till 

den nya patienten. Travelbee menar att om sjuksköterskan inte lyckas vara uppmärksam 

igenom alla faser och processen inte uppnår sitt mål, så kan inte heller god vård uppstå. Det är 

även sjuksköterskans ansvar att identifiera orsakerna till varför det ibland uppstår svårigheter i 

relationen, för att sedan kunna lösa dessa och fortsätta utveckla den.  

I Travelbee’s (1971) Människa-till-människa-teori beskriver Travelbee de olika former av 

interaktion som skapas mellan sjuksköterskan och patienten.  Den automatiska interaktionen 

sker per automatik och påverkar varken sjuksköterskan eller patienten på något avgörande 

sätt. Här sker kommunikation utan det skapas en djupare, meningsfull eller hjälpande 

interaktion. Den interaktionsform som Travelbee refererar till som den ”ovilliga” 

sjuksköterska-patient-interaktionen (a.a., s. 121) innebär att sjuksköterskan endast interagerar 

med patienten när hen måste vid t.ex. blodprovstagning eller annan medicinskt utförande, 

aldrig frivilligt. Dessa sjuksköterskor kan vara mycket kompetenta i det medicinska arbetet 
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och ses, av ledningen, som de bästa sjuksköterskorna då de fullföljer alla praktiska moment i 

arbetet på förväntad tid. Dock skapar sjuksköterskan aldrig frivilligt personliga relationer till 

patienterna, vilket inte gör vårdrelationen varken hjälpande eller meningsfull.  

 En interaktionsform som är hjälpande men inte meningsfull är den ”inkonsekventa”- 

sjuksköterska-patient-interaktionen (Travebee, 1971, s. 122). I denna kan sjuksköterskan visa 

sina “vårdande kvaliteter” (a.a., s. 123) först då patienten är fullständigt beroende av 

sjuksköterskan. Detta kan vara hjälpsamt för stunden men skadligt i ett längre perspektiv då 

patienten inte känner sig lika viktig i den fortsatta vårdrelationen. Alla former av interaktion 

finns men enligt Travelbee är det endast de interaktioner som leder till meningsfullhet, både 

för patient och sjuksköterska, som är de som leder till det bästa vårdandet.  

Travelbee (1971) betonar i sin teori om mellanmänskliga möten, förmågan hos en 

sjuksköterska att möta patientens behov av vård och att detta är sjuksköterskans centrala 

uppgift i mötet med patienten. Här behöver sjuksköterskan identifiera vad patienten behöver 

och själv också analysera om det är möjligt för hen att möta patientens behov. Om 

sjuksköterskan har goda kunskaper, såväl medicinska som omvårdnadsmässiga och är 

medveten om sina styrkor och även sina svagheter, ökar förutsättningarna för att 

sjuksköterskan ska kunna avgöra vad patienten behöver samt kunna erbjuda nödvändig vård. 

Då en patient behöver vård som sjuksköterskan vet att hen inte kan erbjuda, ligger ändå 

ansvaret hos sjuksköterskan att hjälpa patienten vidare för att komma i kontakt med den 

vårdinstans som kan erbjuda rätt vård. 

 

6. Metod 
Grunden för detta arbete har varit att göra en litteraturöversikt. Detta har gjorts för att skapa 

en överblick över det aktuella forskningsläge som finns idag inom ramen för 

litteraturöversiktens syfte och problemområde. 

 Inom kompetensområdet vårdvetenskap finns aktuell forskning, såväl kvalitativ- som 

kvantitativ. En litteraturöversikt syftar då till att just analysera olika befintliga 

forskningsstudier inom liknande verksamhetsområden och göra en analys och 

sammanställning över det aktuella kunskapsläget (Friberg, 2012). 

 I denna litteraturöversikt har tio artiklar samlats och analyserats för att skapa en överblick 

över vårdorganisationers ansvar i förhållande till MRB, sjuksköterskors kunskaper om MRB 

samt deras attityder mot och bemötande av patienter smittade av MRB. Detta har gjorts för att 

belysa och beskriva kunskapsområdet och erbjuda nytt underlag för framtida forskning och 

kompetensutveckling. 
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6.1 Urval 

I sökandet av vetenskapliga artiklar användes ett antal inkluderings- och 

exkluderingskriterier, dessa för att hjälpa till att urskilja de artiklar som var relevanta för 

arbetet. Inkluderingskriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000-2015, 

skrivna på engelska eller svenska, med fokus på sjukhusmiljöer, primärvård, äldreomsorg, 

artiklar med fokus på sjuksköterskans attityder och kunskaper om MRB och slutligen artiklar 

som var peer reviewed. Tre viktiga exkluderingskriterier var artiklar som fokuserade på 

sjuksköterskans medicinska ansvar i smittspridning, artiklar som fokuserade på patienters 

upplevelser av att leva med MRB eller artiklar med fokus på patienters upplevelser av 

bemötande från vårdpersonal. 

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts med hjälp av artikelsökningar i databaserna Cinahl Complete, 

Pubmed och SweMed+. EshDiscovery användes även för att snabbt kunna söka igenom fler 

databaser samtidigt.  

Sökorden som användes i olika kombinationer var MRSA, nurse, patient, attitude och 

perception. Vidare gjordes en utökning där multidrug- resistant bacteria, MDRB, 

multiresistenta bakterier, qualitative study och nursing care, lades till som sökord. 

 

6.3 Analys 

De valda artiklarna lästes individuellt och granskning av metoder och resultat gjordes och 

diskuterades sedan författarna emellan efter att ha bedömts som tillförlitliga utifrån Fribergs 

(2012) kriterier. Man utformade vidare en resultatmatris för att sammanfatta samtliga artiklars 

syfte, metod och resultat. Majoriteten av artiklarna var kvantitativa där man använde sig av 

statistiska metoder för att studera data. De kvalitativa artiklarna gav andra resultat då dessa, 

genom bland annat intervjuer, gav en djupare förståelse av problematiken kring 

sjuksköterskors attityder (Hermerén, 2011). 

 Artiklarnas resultat strukturerades upp numeriskt och kategoriskt för att ge bättre översikt. 

Författarna gjorde även tankekartor över artiklarna för att tydligare urskilja resultat och 

huvudområden. Tre huvudområden kunde urskiljas då likheter och olikheter definierats 1) 

Vårdorganisationens och olika vårdnivåers inställning till MRB, 2) Sjuksköterskans 

kunskaper om MRB och 3) Sjuksköterskans attityder till och bemötande av patienter med 
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MRB. Författarna läste artiklarna ytterligare en gång för att skönja eventuella feltolkningar av 

resultaten eller eventuell försummad viktig information. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 
Friberg (2012) menar att etiska resonemang i vetenskapliga forskningsartiklar är en 

kvalitetsindikator som ökar tillförlitligheten och trovärdigheten. I sex av våra tio valda 

vetenskapliga artiklar fördes etiska resonemang. Författarna var medvetna om att detta 

utgjorde en viss risk för tillförlitligheten. De flesta artiklar som saknade etiska överväganden 

eller samtycke från etiska kommittéer var kvantitativa där enkäter användes. En artikel var 

dock kvalitativ. Där fördes inget uttalat etiskt resonemang, däremot beskrevs det hur man gått 

tillväga för att informera deltagarna om studiens syfte och deras anonymitet. 

 Ytterligare en risk medförde det faktum att samtliga artiklar, utom en, var på engelska och 

krävde alla översättning av författarna. Detta gjordes med hjälp av Nordstedts svensk-

engelska lexikon. 

 

8. Resultat 
Det har i de vetenskapliga artiklarna framkommit att det är många viktiga aspekter som 

formar beteenden och förutsättningar för vårdandet av patienter smittade med MRB. Dessa är 

bland annat vårdorganisationens ledning och dess engagemang, sjuksköterskors kunskaper, 

specialiseringsområde, arbetsmiljön samt den aktuella vård- och arbetskulturen.  

 

8.1 Vårdorganisationens och olika vårdnivåers instä llning till MRB 

Sinkowitz-Cochran et al. (2012) fann i sin studie tre faktorer beträffande 

organisationskulturen som var starkt förknippade med vårdpersonalens kunskaper, attityder 

och självuttalade arbetssätt om det förebyggande arbetet av MRSA. Dessa faktorer var 1) 

sjukhusets ledarskap, 2) personalens engagemang och 3) överväldigande stress/kaos. Ett högt 

personalengagemang kunde förknippas med goda kunskaper, bättre följsamhet i handhygien, 

färre rapporterade barriärer, så som otillgänglighet av handsprit, samt mer positiva attityder.  

Studien visade ett samband mellan höga poäng, på den stress/kaos-skala där personalen skulle 

skatta sig själva, samt lågt engagemang från personal och ett dåligt sjukhusledarskap. Studien 

visade att viktiga orsaker till varför inte god handhygien uppnåddes var avsaknad av handsprit 

eller tvål. Det hade då samband med lågt personalengagemang, dåligt ledarskap höga utslag 

på stress/kaos. Studien påvisade även att bristande hygienrutiner, inklusive andra rutiner och 
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riktlinjer, påverkades av negativa siffror på personalengagemang och på sjukhusets ledarskap, 

men av höga siffror på stress/kaos-skalan.  

Det konstaterades i den kvalitativa studien av Lindberg, Carlsson & Skytt (2014) att 

sjuksköterskorna tyckte att det behövdes ett tydligare ansvarstagande på, såväl politisk-, 

lednings- och personalnivå, för att minska smittspridning. Det fanns även mycket frustration 

över hur MRSA- smittade patienter inte alltid prioriterades trots behov. Exempelvis kunde 

patienter som skulle röntgas underprioriteras då personalen inte ville vårda MRSA-patienter 

på röntgensalen.  

Brist på personal och framför allt på kompetent personal är ett stort problem i vården av 

patienter med MRSA, enligt Thorstad et al. (2011) som studerat vårdgivare äldreboenden. 

Upp till 70 % av de 388 respondenterna hade i studien ingen specifik vårdutbildning, medan 

32 % av dessa inte har någon vårdrelaterad utbildning. Ytterligare en riskfaktor som framkom 

ur studien var att vårdhemmen ofta fanns i gamla byggnader som inte kunde möta den 

standard av modern infektionskontroll och infektionsförebyggande arbete som måste till. Av 

samtliga 42 byggnader som kontrollerades skattades 52 % vara olämpliga för modern 

patientvård. Fler riskfaktorer var bristen på formella rutiner och möjligheter för isolering av 

infekterade patienter. 

 

8.2 Sjuksköterskans kunskaper om MRB 

Brist på kunskap om MRB hos sjuksköterskor är ett aktuellt problem vilket flera studier 

påvisar (Hill et al, 2013; Lindberg et al., 2014; Lindberg, Lindberg, Skytt, Högman & 

Carlsson, 2011; Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson, 2011; Lugg & Ahmed, 2008; 

Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2011). 

 

8.2.1 Brist på kunskap om MRB 

Kunskaper om MRSA och ESBL, hos sjuksköterskor på dialysavdelningar, visade sig i 

studien gjord av Lindberg et al. (2011a) vara bristfälliga. I ett kunskapsformulär som 

skickades till dessa sjuksköterskor låg medelvärdet med antalet korrekta svar på 55 % och det 

framgick även att kunskaper om smittspridning och handhygien var låg hos personalen. 

Endast 27 % svarade rätt på frågor i kunskapsformuläret som rörde den egna följsamheten av 

förebyggande hygienåtgärder för MRSA och ESBL.  

Det framkom i en intervjustudie av Hill et al. (2013), utförd med åtta patienter, nio läkare 

och 24 sjuksköterskor, att sjuksköterskorna saknade tillräcklig kunskap för att kunna förklara 
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vad MRSA var och hur det spreds, något som skapade en barriär gentemot patienten. 

Sjuksköterskorna fick frågor som rörde smittspridning och huruvida patienterna kunde smitta 

sina anhöriga vid närkontakt. Sjuksköterskan kände i dessa fall stor osäkerhet och ansåg sina 

kunskaper vara bristfälliga. En av sjuksköterskorna säger “ Jag känner inte att jag kan svara 

på dessa frågor för att det finns så mycket vi inte vet” (s. 86). I samma studie uttrycker 

sjuksköterskorna i diskussioner i fokusgrupper att man ansåg att den egna informationen och 

de egna kunskaperna om MRSA var utdaterade och att de inte kunde uttrycka sig i vardagligt 

tal och med enklare ord i samtal med patient och anhöriga. De ansåg sig också sakna kunskap 

om huruvida kolonisering av MRSA var farligt, dess allvarlighetsgrad och vilka skillnaderna 

mellan infektion och kolonisering är. Studier pekar på att sjuksköterskor generellt har alltför 

undermålig kunskap och förståelse för hur MRB fungerar för att kunna svara på patienters 

frågor (Mamhidir et al., 2011; Hill et al., 2013).  

Mamhidirs et al. (2011) studie visade att 29 % utav 38 sjuksköterskor kände till att fler än 

fem procent av patienter i Sverige, med MRSA-kolonisering, utvecklar infektion. Även brister 

på kunskap gällande preventiva hygienaspekter för ESBL- producerande bakterier kunde 

noteras. Sjuksköterskorna i studien kunde inte identifiera samtliga riskfaktorer för ESBL 

producerande bakterier, men 85 % kunde identifiera en eller flera av riskfaktorerna när de var 

tvungna att välja mellan givna alternativ. 

 

8.2.2 Bred variation i kunskap om MRB beroende av kompetensområde 

Sjuksköterskors kunskaper om MRB, inom olika kompetensområden, varierar stort 

(Mamhidir et al., 2008; Lindberg et al., 2011; Lindberg, & Lindberg et al., 2011; Lunde & 

Moen, 2014). Infektionssjuksköterskor hade generellt bredare och djupare kunskaper om 

MRSA samt högre följsamhet av rutiner och riktlinjer, än distriktssjuksköterskor och 

sjuksköterskor på hematologavdelning (Lindberg et al., 2011b). Av svenska 

infektionssjuksköterskor svarade 2,3 % rätt på frågan om vilka riskfaktorerna för ESBL är, av 

hematologsjuksköterskorna svarade 4,6 % rätt på samma fråga. Av 

infektionssjuksköterskorna visste 76 % var MRSA- kolonisation normalt lokaliserades medan 

50 % av hematologsjuksköterskorna och 55 % av distriktsjuksköterskorna svarade rätt på 

samma fråga. Resultatet på de tretton frågorna i enkäten visade att 24 % av 

infektionssjuksköterskorna hade alla rätt, medan 10 % av hematologssjuksköterskorna och 

3,1% av distriktsjuksköterskorna svarade rätt på alla frågorna. 

Att sjuksköterskor hade olika kunskapsnivå beroende av specialiseringsområde var tydligt 

även i en studie av Lunde & Moen (2014). Där framkom att infektionssjuksköterskor hade 
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bättre kunskaper om MRSA och ESBL jämfört med sjuksköterskor från andra områden. 

Frågor rörande vilka bakterier som kan bilda ESBL kunde endast två av 107 informanter, 

svara rätt på. Man delade in svaren i underkategorierna tillräcklig kunskap om MRSA 

respektive ESBL och otillräcklig kunskap om MRSA respektive ESBL. Av samtliga 107 

deltagare hade 58,3 % tillräcklig kunskap om MRSA. I gruppen infektionssjuksköterskor 

hade 79,3 % tillräcklig kunskap om MRSA. Bland sjuksköterskor från andra medicinska 

avdelningar hade 49,3 % tillräckliga kunskaper om MRSA. Tillräcklig kunskap om ESBL i 

sin tur hade 63,3 % av alla informanter. Av infektionssjuksköterskorna hade 85,7 % 

tillräckliga kunskaper medan 53,3 % av medicinsjuksköterskorna hade tillräckliga kunskaper 

om ESBL. 

 

8.2.3 Uppfattning om den egna kunskapen  

Sambandet mellan kunskap och självuppfattad följsamhet av rutiner samt vilka faktorer som 

påverkar denna följsamhet i förhållande till minskning av smittspridning av MRSA valde 

Lugg & Ahmed (2008) att studera. Av 95 respondenter svarade 25,3 % rätt på frågor om 

MRSA och 56,8 % var medvetna om att det var direkt eller indirekt kontaktsmitta. Av 

informanterna förstod 64,2 % vad kolonisation innebar, men bara 47,4 % kunde identifiera de 

kliniska symtomen på en MRSA infektion. 

 Sjuksköterskor som testades på sin kunskap om MRSA hade ett medelvärde på tre av sex 

rätt på det frågeformulär som användes i en studie gjord av Pedro, Sousa-Uva & Pina (2014). 

De vanligaste frågorna sjuksköterskorna svarade rätt på handlade om smittkällor för MRSA 

samt om koloniseringsrisken för sjuksköterskor. 

 

8.3 Sjuksköterskans attityder till och bemötande av  patienter med MRB  

Studier har visat att attityder gentemot patienter med MRB grundas i ett samband mellan 

kunskap, beteende och känslomässig respons (Lindberg et al., 2014; Lindberg et al., 2011a; 

Lindberg et al., 2011b). 

 

8.3.1 Kunskapsbristens påverkan på bemötandet och attityden 

Lindberg et al. (2011b) utvärderar tidigare utvecklat frågeformulär för att mäta dess validitet 

och utesluta eventuella felvärden. Formuläret testades på 96 distriktssjuksköterskor, 100 

sjuksköterskor från hematologavdelningar och 97 infektionssjuksköterskor. 

Infektionssjuksköterskorna visade sig ha högre poäng på kunskap, beteende och vad man 
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refererat till som emotionell respons, alltså frågor i formuläret som lyfte sjuksköterskornas 

egna känslor i omvårdnaden och bemötandet av patienter med MRSA. Resultaten delades in i 

tre underkategorier, professionellt bemötande, kompetens och humör. Dessa kunde fastställa 

att infektionssjuksköterskor statistiskt sett, mätte ett högre medelvärde, 31, på kompetens 

(spann 16-35) och på humör 18 (spann 7-21), jämfört med hematolog- och 

distriktssjuksköterskorna. Hematolog- och distriktsjuksköterskorna hade i båda grupperna ett 

poängmedelvärde på 27 i kompetens (spann 14-35 för hematologsjuksköterskor och 11-35 för 

distriktssjuksköterskor) och 16 (spann 5-21) respektive 17 (spann 4-21) i humör. 

I en kvalitativ studie av Hill et al. (2013) visade resultatet av undersökningen att 

sjuksköterskornas kunskapsbrist ledde till bristfälligt bemötande av patienterna. 

Sjuksköterskorna underskattade, både patienternas fysiska förmågor och deras förmågor att 

förstå och ta in kunskap om MRB. Undersökningen visade att sjuksköterskans egen 

uppfattning av sitt bemötande till patienten påverkades av uppfattningar om patientens 

inlärningsförmågor. En av sjuksköterskorna säger att ”de flesta har inte medicinsk utbildning, 

eller arbetat inom vården, så deras förmåga att förstå...hur ska vi, med lekmannatermer, kunna 

förklara allvaret med det [MRB]” (a.a., s. 86, tabell 5). En annan sjuksköterska kommenterar 

“Jag tror inte att det är nödvändigt för patienterna att de tvättar sina händer då de inte är i 

kontakt med sin kropp…”, vilken följs upp av en patients kommentar: “Ibland tror de inte ens 

att jag kan använda mina händer, men jag kan ju mata mig själv.” (a.a., s. 87). 

Inställningen, eller attityden, som Pedro et al. (2014) lyfter i sin studie handlar om viljan 

hos personalen att se allvaret i risken att själva bli smittade, eller föra MRSA vidare. Det 

framgick av resultatet att en mer positiv inställning till att använda skyddsutrustning, utöver 

basala hygienrutiner, fanns bland informanterna som använde handsprit, både före och efter 

patientkontakt. Dessa använde även MRSA- skyddsutrustning, MRSA- Personal Protective 

Equipment, MRSA-PPE, oftare i kontakten med patienter smittade av MRSA, än de som inte 

spritade händerna före patientkontakt. Sjuksköterskorna som svarade att det fanns en ökad 

risk för smittspridning till patienter om man inte hade skyddsutrustningen var 97 %, medan 

bara 54 % av sjuksköterskorna svarade att de alltid använde skyddsutrustningen och 59,7% 

alltid följde basala handhygienrutiner. 

 

8.3.2 Rädslan över att som sjuksköterska själv bli smittad av MRB 

Sjuksköterskans rädsla över att själv bli smittad av MRB visade sig i några studier öka om 

hen inte tidigare haft patienter som varit infekterade med MRSA (Pedro et al., 2014; 

Thorstad, Sie & Andersen., 2011; Mamhidir et al., 2008). I Thorstad et al. (2011) framkom att 
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sex av 18 sjuksköterskor som tidigare haft erfarenhet av att vårda patienter med MRSA var 

rädda för att själva bli smittade. Jämförelsevis med informanterna utan tidigare erfarenheter 

av att ha vårdat MRSA- smittade patienter där 50 av 96 upplevde rädsla för att smittas. Av de 

medverkande var 52 % rädda för att bli bärare av MRSA och vad det skulle innebära för dem, 

både ekonomiskt och socialt.  

I en annan studie tyder resultaten snarare på att majoriteten, 61 % av sjuksköterskorna, 

rapporterade att de upplevde liten risk av att bli smittade av MRSA parallellt med att 46 % 

svarade att de hade undermålig kunskap om MRSA. För ESBL visade siffrorna att 60 % 

trodde sig löpa en liten risk att bli smittade, medan 56 % angav att de hade för dåliga 

kunskaper om ESBL (Mamhidir et al., 2008). 

 Av sjuksköterskorna som deltog i en studie av Pedro et al. (2014) upplevde 71,9 % att det 

fanns en risk för att bli smittad av MRSA. Sjuksköterskorna i studien ansåg även att man 

kunde minska risken för att bli smittad om man använde sig av basala hygienrutiner.  Av 

sjuksköterskorna uttryckte 88,5 % oro kring kollegors brister i användning av hygienrutiner 

och att det då fanns en ökad risk för att samtliga sjuksköterskor på avdelningen kunde komma 

att smittas. Så många som 97 % av informanterna i studien ansåg även att risken för att 

patienten kunde bli smittad av MRSA ökade om sjuksköterskor brast i användningen av 

hygienrutiner och nödvändiga skyddsåtgärder. 

 

9. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först arbetets resultat utifrån en metoddiskussion, där en överblick 

görs i relation till artikelurvalet, valda metoder och dess styrkor och svagheter samt för- och 

nackdelar med val av metod. Vidare förs en resultatdiskussion där vald teoretisk 

utgångspunkt, med vårdandeperspektiv i fokus, diskuteras i förhållande till studiernas resultat. 

 

9.1 Metoddiskussion   

I studier rörande MRB, kunskaper, attityder och bemötande var sju av tio studier genomförda 

med kvantitativ forskningsmetod, medan endast två var kvalitativa, samt en mixad med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. De flesta kvantitativa studierna använde sig av frågeformulär 

där informanterna skulle skatta sig själva och sin kunskap och sedan fortsätta att svara på 

frågor angående MRB. Det fanns en klar brist på kvalitativa studier inom området. 

Till en början var syftet med arbetet att studera sjuksköterskors attityder till patienter med 

MRSA. Sökorden som användes då i olika kombinationer var MRSA, nurse, patient, attitude 
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och perception. Sökningarna resulterade i mycket få vetenskapliga artiklar då utbudet visade 

sig vara mycket begränsat. Syftet omformulerades då och en utökning gjordes där multidrug- 

resistant bacteria, MDRB, multiresistenta bakterier, qualitative study och nursing care, lades 

till som sökord. 

 Fokus låg på att finna artiklar som analyserade och undersökte attityder och beteenden, ett 

område författarna trodde skulle präglas av kvalitativ forskning. En anledning som skulle 

kunna ligga bakom den stora bristen på studier med kvalitativ ansats, kan tänkas vara en 

önskan om att mäta och förbättra sina resultat på avdelningar och sjukhus. 

Spridningen på artiklarnas ursprungsland var stor och kan även ge olika resultat till följd av 

kulturella, ekonomiska och politiska skillnader. 

Majoriteten av artiklarna har kvantitativ ansats och kan således även ge en alltför 

generaliserande bild av läget, vilket kan bli aktuellt att ifrågasätta och diskutera vidare.  

I samtliga av de kvantitativa studierna användes enkäter för datainsamling där frågorna 

hade hög struktureringsgrad. Den ena utav de kvalitativa studierna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer medan den andra utgjordes av fokusgrupper som observerades 

under samtal i grupp, då med lägre grad av strukturering, eftersom öppna frågor främst 

användes. Studien med mixad metod använde sig både utav enkäter och semistrukturerade 

intervjuer. 

 En styrka i urvalet av artiklar kan vara att samtliga artiklar är från 2000-talet och att den 

äldsta är från 2007, vilket tyder på aktualitet. En nackdel med detta skulle kunna vara att det 

är ett ungt och outforskat studiefält som ännu saknar vetenskapligt arbete och fler perspektiv. 

Ytterligare en möjlig svaghet kan vara valet av att analysera artiklar med blandade kvalitativa 

och kvantitativa ansatser då det kan finnas ett grundsyfte i valet av metod som i sin tur ger 

specifika resultat, vilket leder till att trovärdigheten sänks (Hermerén, 2011). 

 

9.2 Resultatdiskussion 

För att tolka resultatet valdes begreppet vårdande som teoretisk utgångspunkt. Utifrån detta 

diskuterades resultatets olika perspektiv och komponenter. Vårdandet påverkas av olika 

faktorer såsom styrning och ledning, sjukhusmiljö, kunskap och attityder. Det är en central 

aspekt i begränsningen av spridningen av MRB och i vårdandet av MRB-smittade patienter. 

Då man enligt statistiken kan se att trenden av samhällsförvärvad MRB-smitta ökar, liksom 

sjukhusförvärvad MRB-smitta, bör således ett systematiskt förebyggande arbete att utvecklas, 

implementeras och prioriteras. I detta förebyggande arbete ses kunskap och utbildning som 
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grundläggande förutsättningar för god vård. Dessa ses i relation till den existerande 

kunskapsbristen om MRB hos sjuksköterskor idag. En stor del av resultaten som framkom 

visade på sambanden som finns mellan styrning, kunskap och existerande attityder och hur 

dessa påverkar vårdandet. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar utifrån vad som framträdde i resultatet, 1) 

Vårdorganisatoriska faktorer som påverkar det kliniska arbetet och vårdandet, 2) 

Kunskapsrelaterade faktorer som påverkar det kliniska arbetet och vårdandet och 3) Faktorer 

som påverkar attityden och bemötandet i vårdrelationen. 

 

9.2.1 Vårdorganisatoriska faktorer som påverkar det kliniska arbetet och vårdandet 

Av resultatet framgår vikten av att det finns ett primärt behov av att ledningsfunktioner på 

olika nivåer, inom olika vårdinstanser, prioriterar och skapar förutsättningar för att god vård i 

samband med MRB ska kunna ges. De tre artiklar som får fram detta i sina resultat belyser 

problematiken kring brist på ledarskap i form av riktlinjer och framställande av rutiner, 

infrastrukturella hinder för att patientsäker- och förebyggande vård kan ges och även 

problematiken kring ekonomiska faktorer och prioriteringar. 

När man diskuterar kring vårdrelaterade infektioner, såsom MRB, ligger ett stort ansvar på 

vilken inställning ledningen på arbetsplatsen har, samt på dess rådande säkerhetskultur (Lindh 

& Sahlqvist, 2012). Enligt Socialstyrelsen (u.å) ligger det på vårdgivarens ansvar att utveckla 

en plan för att kunna identifiera, beskriva och fastställa vilka områden som ska prioriteras för 

att god vård ska kunna erbjudas. 

 Även föreskrifter och lagar finns stadgade, såsom hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Här 

specificeras att sjukvården ska bedrivas patientsäkert och med god hygienisk standard (Raadu, 

2014). Genom att inte uppfylla dessa krav har de ledande funktionerna redan visat en 

bristande attityd och bristande ansvar genom att exempelvis inte prioritera kohortvård, att ha 

överbeläggningar och godta underbemanning. Detta genomsyrar samtliga vårdnivåer på olika 

sätt, men framför allt ökar riskerna för att inte kunna bedriva patientsäker vård. Det framgår 

exempelvis i en forskningsstudie gjord av Kossover et al. (2014)  att kraven på vård, i form av 

generella riktlinjer och bestämmelser, varierar avsevärt i USA. Man kommer i studien fram 

till att det från politisk nivå behöver ställas högre krav på vårdgivare för implementering av 

generella föreskrifter och riktlinjer för att minska risker för epidemier av olika slag. Ännu en 

studie som lyfter det politiska- och vårdorganisatoriska ansvaret kommer fram till att man 

behöver utveckla och införa övervakningssystem för infektionskontroll på nationell nivå 

(Shang, Larson, Liu & Stone, 2015). 
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I studien av Sinkowitz-Cochran et al. (2012) framgår sjukhusets ledarskap som en faktor 

som påverkar vårdpersonalens följsamhet av hygienrutiner i samband med MRB. Detta är en 

av de viktigaste beståndsdelarna i det förebyggande arbetet mot spridning av 

mikroorganismer i det patientnära arbetet (Lindh & Sahlqvist, 2012). När man väljer att 

arbeta inom sjukvården, vare sig det är som beslutsfattare eller vårdpersonal, åtar man sig 

också ett ansvar för att vårdandet ska bedrivas på ett sätt som ska öka patientens 

välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Att det finns ett samband mellan lågt personalengagemang och hög stress hos personalen, 

är något som kan tänkas vara en följd av att bemanningsfrågan inte prioriteras på politisk- och 

ledningsnivå. Man kan även argumentera för att det Travelbee (1971) kallar det 

mellanmänskliga förhållandet mellan sjuksköterska och patient kommer att bli lidande då 

stressnivåerna höjs hos vårdpersonalen. Att få tid till att lära känna patienten och kunna skapa 

en meningsfull relation blir då troligtvis svårt. Risken för att en automatisk interaktion (a.a., s. 

121) uppstår blir då stor. Denna interaktion tillför inget till vårdrelationen mellan parterna, 

men kan ändå påverka vårdandet och patientens hälsa på ett negativt sätt.  

 Även Lindberg et al. (2014) får genom sin studie fram att man, från 

sjuksköterskeperspektiv, ansåg att det krävdes ett tydligare ansvarstagande, på politisk- 

lednings- och personalnivå, i samband med det förebyggande arbetet mot smittspridning av 

MRB. Vi menar att man kan se att om det inte ges möjlighet för arbete mot MRB på politisk 

nivå och om det inte finns klara direktiv och riktlinjer från vårdledningen så påverkas i sin tur 

sjuksköterskans möjligheter att, tillsammans med sina kollegor, genomföra likvärdig och god 

vård mot gemensamma mål. Detta är enligt Travelbee (1971), det centrala i vad hon refererar 

till som att “möta patientens behov av vård” (s. 125). Sjuksköterskan ska kunna identifiera 

dessa vårdbehov i mötet med patienten vilket vi menar kan försvåras om inte tydliga riktlinjer 

och tydlig information om MRB finns och prioriteras från ledningens sida. 

Andra organisatoriska faktorer som påverkar det kliniska arbetet och vårdandet av 

patienter med MRB är, bland annat, infrastrukturella aspekter. Detta belyser Thorstad et al. 

(2011) i sin studie. Om man på politisk nivå, liksom om olika ledningsgrupper i olika 

vårdorganisationer inte prioriterar frågor som rör arbetsmiljö och infrastruktur, visar även det 

som tidigare nämnts, på bristande ansvar och attityder. Detta kan då handla om att godkänna 

lokaler som inte möjliggör för kohortvård och/eller som är svåra att hålla rena och fria från 

bakterier. Dessa infrastrukturella barriärer, inklusive brist på engagemang hos vårdpersonal, 

identifierades även i en studie gjord av Randle & Clarke (2011). 
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 Ytterligare en grundläggande faktor för att upprätthålla denna standard är goda kunskaper 

om MRB och dess smitto- och spridningsvägar (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Vårdorganisationen och vårdledare behöver ställa krav på sjuksköterskors kunskapsnivåer och 

även möjliggöra utveckling av dessa. Detta kan då öka förutsättningarna för att god vård kan 

ges och för att patientsäkerhet prioriteras. Kunskaper om MRB och smitto- och 

spridningsvägar, hos samtliga vårdorganisationsnivåer, kan därför vara en viktig komponent i 

att minska spridning av MRB.  

 

9.2.2 Kunskapsrelaterade faktorer som påverkar det kliniska arbetet och vårdandet 

Vi fann att många av artiklarna hade snarlika resultat när det kom till frågan om kunskaper 

om MRB. De pekade alla på att kunskaper om MRB överlag var för låga och att det var svårt 

att hitta lättillgänglig information på arbetsplatsen (Hill et al., 2013; Lindberg et al., 2014; 

Lindberg, et al., 2011a; Lindberg et al., 2011b; Lunde & Moen, 2014; Mamhidir et al., 2008). 

Det framkom även att det, trots att MRB varit ett växande samhällsproblem under en lång tid, 

saknas forskning som undersöker sjuksköterskeperspektivet i vårdandet av dessa patienter. 

En stor del av de sjuksköterskor och annan vårdpersonal som medverkade i studien av 

Lugg & Ahmed (2008), trodde sig ha mer kunskap om MRB än vad de faktiskt hade. 

Sjuksköterskans kunskaper bör ständigt utvecklas och förbättras parallellt med forskning, 

något som ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Enligt HSL 

(Raadu, 2014) skall varje patient få anpassad information om sitt hälsotillstånd och vilken 

vård och behandling som finns tillgänglig för hens specifika tillstånd. Detta blir svårt om 

sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap för att kunna svara på patienters frågor eller kunna 

förklara för patienter vad MRB är och/eller hur det smittar. Framför allt blir detta svårt att 

uppnå om sjuksköterskan tror sig ha kunskaper som hen egentligen saknar. 

 Sjuksköterskans kunskaper om kliniska symptom på MRB har i resultaten visat sig vara 

bristfälliga vilket försvårar arbetet för sjukvården. Om sjuksköterskan exempelvis inte kan 

identifiera en MRB- infektion, såsom MRSA, kan hen troligtvis heller inte vidta rätt åtgärder. 

Detta kan i sin tur försätta samtliga patienter som sjuksköterskan har kontakt med för en ökad 

smittorisk. Detta menar Travelbee (1971) är ett av stegen i att möta patientens vårdbehov, där 

sjuksköterskan ska kunna identifiera sin egen kunskap, eller brist på kunskap, om vilka 

vårdinsatser patienten behöver. Om ett vårdbehov uppstår som sjuksköterskan inte kan möta 

måste hen, enligt Travelbee, veta var och hur patienten kan få rätt hjälp och ledsaga patienten 

till rätt vårdinstans. Det kräver således att goda kunskaper finns hos sjuksköterskan i 

förhållande till patientens diagnos och tillstånd.  
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Vidare visade även flera av studiernas resultat på att högre utbildning hos vårdpersonalen 

innebar en högre frekvens av vårdpersonal som följde givna riktlinjer (Mamhidir et al., 2008; 

Lindberg, et al., 2011a; Lunde & Moen, 2014). World Health Organisation (WHO, 2009) har 

även i sin rapport bekräftat att högre utbildning hos vårdpersonal gynnar följsamhet till 

handhygien.  

Högre utbildning visade sig dock ha flera olika definitioner i studierna. Exempelvis kan 

man med högre utbildning mena specialiserade sjuksköterskor, såsom infektionssköterskor, 

som hade bättre kunskaper om hygienrutiner i förhållande till MRB medan specialiserade 

distriktssjuksköterskor inte uppnådde lika hög kunskapsnivå på området. Kunskaper om MRB 

och förebyggande arbete mot smittspridning av MRB är ett område som genomsyrar samtliga 

vårdinstanser och kräver således grundläggande goda kunskaper hos samtlig vårdpersonal. 

Dock ter det sig vara så att infektionssjuksköterskor möter patienter med MRB mer frekvent i 

sitt dagliga arbete än övriga specialistsjuksköterskor, vilket då också påverkar kunskapen 

genom större erfarenhet. Man kan även tänka sig att ledningen på infektionsavdelningar är 

mer medveten om behovet av kunskap om MRB hos personalen och då också prioriterar 

resurser i det förebyggande arbetet.  

I studien av Pedro et al. (2014) används ett kunskapstest för att mäta vilka kunskaper 

sjuksköterskor har om MRSA. Det är dock av intresse att belysa att det endast var sex 

kunskapsfrågor som stod till grund för sjuksköterskors kunskapsnivå om MRSA. Dessa 

kompletteras med åtta intervjuer som vidare fokuserade på hur bristen på kunskap påverkar 

eventuella rädslor av att vårda patienter med MRSA.  

 Då vi kunnat se i resultaten att det saknas goda kunskaper hos sjuksköterskor inom 

området för MRB vill vi argumentera för att det också verkar saknas ett intresse från 

sjuksköterskan att bredda och aktualisera sina kunskaper om MRB. Detta anar vi kan vara en 

följd av ett bristande engagemang från ledningen då man exempelvis inte prioriterar 

kompetensutveckling eller skapar goda arbetsförhållanden för personalen. Dock är 

sjuksköterskans eget ansvar att kräva nödvändiga verktyg för att kunna bedriva säker vård, en 

viktig aspekt att poängtera som en förutsättning för att i sin tur kunna etablera den 

mellanmänskliga relationen och därigenom vägleda patienten genom sjukdom. 

Om sjuksköterskans engagemang i den egna kompetensutvecklingen brister kan man även 

föreställa sig att inställningen och attityden till MRB och vårdandet av patienterna påverkas 

negativt.  
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9.2.3 Faktorer som påverkar attityden och bemötandet i vårdrelationen 

Tripartite-modellen används som teoretisk grund i fyra av de tio valda studierna (Lindberg et 

al., 2014; Lindberg et al., 2011a; Lindberg et al., 2011b; Lunde & Moen, 2014). Modellen 

används för att kunna påvisa vilka attityder som finns bland sjuksköterskor om MRB då den 

syftar till att mäta kunskap, beteende och känslomässig respons. Dessa tre grundläggande 

element utgör basen för attityder enligt modellen. Det professionella bemötandet påverkades 

inte, enligt studien gjord av Lindberg et al. (2011a). Det är dock tydligt att det i de kvalitativa 

studierna (Hill et al., 2013; Lindberg et al., 2014; Pedro et al., 2014) visat sig finnas ett 

samband mellan kunskapsbrist och en negativ påverkan av attityderna till patienterna, vilket 

då också påverkade bemötandet. Informanterna har i dessa intervjuer och fokusgrupper 

kunnat utveckla sina svar mer, så att forskarna nått djupare information. 

Sjuksköterskan kan genom en rad handlingar hjälpa patienten att utveckla mening och 

hopp i sin nya livssituation (Travelbee, 1971). Resultaten från samtliga studier visade att 

sjuksköterskor har för dåliga kunskaper och för lite erfarenhet av patienter med MRB vilket 

kan öka rädslan hos dem för att själva bli smittade. Detta var tydligt i studierna av Pedro et al. 

(2014) och Thorstad et al. (2011). Okunskap och rädslor hindrar sjuksköterskan i hens roll att 

leda patienten i den nya livssituationen. En sjuksköterska utan kunskap och erfarenhet om vad 

MRB innebär i form av smittorisk och förebyggande åtgärder, kan inte ge fullständig 

vägledning till patienten och därför kommer sjuksköterskan inte heller kunna inge hopp hos 

patienten. Sjuksköterskans förmåga att kunna kommunicera med patienten om hens 

sjukdomstillstånd, exempelvis MRB, är viktig i steget att skapa en relation till patienten, där 

patienten känner sig trygg. Med bristande kunskap om MRB kan man tänka sig att 

sjuksköterskan med största sannolikhet kommer att ha svårt att inbringa patienten i trygghet. 

Det blir då omöjligt att gå vidare i de följande stadierna som den mellanmänskliga relationen 

ska genomgå. 

 Observationen är den viktigaste utgångspunkten för den framtida vårdrelationens 

utveckling. Det är därför centralt att sjuksköterskan, före ett möte med en patient, är klar över 

sin egen attityd, för att kunna utveckla och arbeta med den egna inställningen, de egna 

fördomarna och det egna förhållningssättet. Om detta inte sker finns en ökad risk för 

stigmatisering av patienten. Detta kräver att sjuksköterskan bryter den förväntade stereotypa 

bilden av patienten.  

 Travelbee (1971) talar om den ovilliga sjuksköterska-patient-interaktionen. Vi menar att 

om organisationen uppmuntrar detta beteende, finns en ökad risk för att flera av dessa 

sjuksköterskor växer fram inom vården. Om sjuksköterskan saknar goda kunskaper om MRB 
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och heller inte är medveten om de egna attityderna, riskerar även bemötandet till patienten att 

bli kallt, kliniskt och oprofessionellt.  

 

10. Kliniska implikationer  
Utifrån resultaten har vi i diskussionen presenterat några möjliga åtgärder för att förebygga 

spridning av MRB och förbättra bemötandet i vårdandet av patienter med MRB.  

Sjukhusledningen är ansvarig för att varje vårdavdelning har tydliga rutiner och riktlinjer som 

är aktuella och lättillgängliga. Man bör även prioritera att öka kunskaper om MRB hos all 

vårdpersonal, i synnerhet hos sjuksköterskor. Utan prioritering på politisk- och 

vårdorganisatorisk nivå, samt utan en engagerad och kunnig ledning, som är villig att ta tag i 

problematiken kring spridning av MRB, blir sjuksköterskans arbete svårare att utföra. Detta 

skapar tillsammans förutsättningar för att god vård ska kunna ges till patienter med MRB.  

Sjuksköterskan kan även genom ökad kunskap om MRB arbeta med sina attityder och sitt 

bemötande på ett medvetet sätt. Sjuksköterskan kan på ett reflekterande sätt skapa en relation 

till patienten och se människan i patienten och då förhoppningsvis kunna visa patienten sin 

egen mänsklighet och då också utveckla en djupare relation. Kunskap är det viktigaste 

verktyget för att i ett tidigt skede förstå problematiken kring smittspridning av MRB, på både 

samhälls- och individnivå samt vilken roll och ansvar man har som sjuksköterska. En 

avgörande faktor för vården av MRB-smittade patienter kan vara ökad integrering av kunskap 

om MRB och smittspridning i undervisningen, redan i sjuksköterskeutbildningen. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning  
Under arbetets gång upptäcktes att mer kvalitativ forskning behövs inom detta ämnesområde. 

Vårdpersonalens, i synnerhet sjuksköterskors, kunskaper om, attityder till och bemötande av 

patienter smittade av MRB, har stor inverkan på bland annat patientsäkerheten, men även på 

vården i sin helhet. Befintlig forskning, liksom brist på forskning, visar att det finns mycket 

kvar att studera i detta ämne. Det finns ett behov av att kunna påvisa varför sjuksköterskor 

brister i kunskap om MRB och vad som ligger till grund för oprofessionella och negativa 

attityder i bemötandet av dessa patienter. En kvalitativ studie har möjlighet att på ett djupare 

plan utforska om det finns specifika föreställningar gällande MRB, samt ge en djupare 

förståelse i hur negativa attityder kan yttras och varför de uppstår.  

 Ytterligare en viktig aspekt att belysa som kan vara ett underlag för framtida forskning är 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med MRB. 
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12. Slutsats  
Bristfällig kunskap om MRB påverkar hela samhället, i synnerhet vården. Utan tillräcklig 

kunskap finns risk för att god vård inte kan uppstå och patientsäkerheten hotas. Avsaknaden 

av kunskap om MRB, dess spridningsvägar och smittorisker, kan leda till ett bristfälligt 

bemötande av patienter som har MRB. De kan då inte få rätt vägledning och information om 

sin livssituation, samt nödvändiga verktyg i hanteringen av sin MRB-diagnos. 

 Ett politiskt och organisatorisk ansvar ligger i att ta beslut som möjliggör för vården att 

prioritera och arbeta patientsäkert i frågan om MRB- kontroll. Ledningen har i sin tur ansvar 

att prioritera personalfördelning och uppmuntra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, 

genom tydliga riktlinjer, framställande av rutiner och prioritering av kompetensutveckling. 

Detta för att hindra spridning av MRB, negativa attityder och stigmatisering av patienter med 

MRB-smitta. 
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abstrakt 
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lästa 
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Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

EshDiscovery MRSA, nurse, 
perception 

35 Full text, publicerade år 2000-
2015, peer reviewed  

4 2 Pedro, AL., Sousa-Uva, A., Pina, E. 
(2014) 
Hill et al. (2013) 

EshDiscovery nurse, attitude, 
MRSA 

28 Full text, publicerade år 2000-
2015, peer reviewed 

5 4 Lindberg & Lindberg et al. (2011) 
Sinkowitz- 
Cochran et al. (2012) 
Lugg & Ahmed (2008) 

EshDiscovery MRSA, 
Attitude 

172 Publicerade år 2000-2015, 
peer reviewed 

7 3 Thorstad et al. (2011) 
 

Cinahl Complete Multidrug-resistant 
bacteria, attitude 

3 Peer reviewed 1 1 Lindberg et al. (2011) 

SweMed+ Multiresistenta 
bakterier  

10 Publicerade 2000-2015 peer 
reviewed 

1 1 Lunde, L., & Moen, A., (2014) 

EshDiscovery MRSA, qualitative 
study 

205 Publicerade 2000-2015  5 1 Lindberg et al. (2013) 

EshDiscovery multidrug resistant 
bacteria, nurse 

23 Publicerade 2000-2015 peer 
reviewed 

3 3 Mamhidir, A-G., (2011) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till result at  
Författare  Titel  År, land, 

tidskrift  
Syfte Metod (Urval, 

datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Hill, J.N., Evans, 
C.T., Cameron, 
K.A., Rogers, T.J., 
Risa, K., Kellie, S., 
Richardson, M S.A., 
Anderson, V., 
Goldstein, B., 
Guihan, M. 
 

Patient and provider 
perspectives on 
methicillin-resistant 
staphylococcus aureus: 
a qualitative 
assessment of 
knowledge, beliefs and 
behaviour. 
 

2013, USA, 
Journal of 
Spinal Cord 
Medicine 

Att bedöma vilka 
uppfattningar som finns 
hos vårdgivare till 
patienter med 
ryggmärgsskador 
(SCI/D- Spinal Injury 
and Disorders) och 
veteraner med 
ryggmärgsskador 
angående MRSA och 
nödvändiga kunskaper 
om förebyggande 
åtgärder med fokus på 
att utveckla bättre 
utbildningsmaterial 
specifikt till individer 
SCI/D. 

Kvalitativ 
Urval : 33 vårdgivare, 
8 veteraner med 
ryggmärgsskador.  
Datainsamling: 
Tvärsnittsstudie med 
observationsdesign och 
8 fokusgrupper med 
frågeformulär och 
fokusgrupper med 
diskussioner i 60-90 
min. 
Analys: tematisk 
analys gjordes av det 
transkriberade 
intervjuerna  

Man fann att det fanns brister i 
kunskapen om MRSA, om 
kommunikationen till patienterna 
om deras MRSA-status, om 
handhygien och om de aktuella 
kunskapsbristerna som fanns i 
utbildningen av patienterna. 
Bemötandet till patienterna var 
bristfälligt på grund av den 
kunskapsbrist som fanns hos 
vårdpersonalen. Vårdpersonal 
underskattade även patienternas 
egen förmåga att ta in kunskap och 
förstå vad det innebar att ha MRSA. 

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

MRSA- 
colonized persons’ and 
healthcare personnels’ 
experiences of patient-
professional 
interactions in and 
responsabilities for 
infection prevention in 
Sweden 

2014, Sverige, 
Journal of 
Infection and 
Public Health 

Att undersöka 
vårdchefers, läkares, 
leg. sjuksköterskors, 
samt MRSA-smittade 
personers erfarenheter 
av ‘patient- 
professionell’- 
samspel/ 
interaktion. Detta i 
förhållande till det 
infektions- 

Kvalitativ 
Urval : 5 personer med 
MRSA-kolonisering 
och 20 sjukvårdare 
som var anställda på 
Infektions- hematolog-, 
neurolog- och 
primärvårds-
avdelningar. 
Datainsamling: 
Deskriptiv kvalitativ 

Den MRSA- koloniserade 
patientens, samt vårdarens, 
förståelse av MRSA var avgörande 
för om vårdarens bemötande var 
lämpligt eller olämpligt.  
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förebyggande arbetet i 
vården av koloniserade/ 
smittade patienter 
 

studie med 
semistrukturerade 
intervjuer på 
personerna med MRSA 
och semistrukturerade 
fokusgrupper på 
sjukvårdspersonalen. 
Analys: Induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys, 
fältstudieanteckningar 
för fokusgrupps-
intervjuerna.  

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

Attitudes toward 
patients with 
multidrug- 
resistant bacteria: scale 
development and 
psychometric 
evaluation. 

2011, Sverige, 
Journal of 
Infection 
Prevention 

 
 
 
 
 
 

Att utveckla ett mät- 
instrument, en enkät, 
för att definiera och 
mäta attityder från 
sjukvårds- personal 
gentemot patienter med 
multiresistenta 
bakterier. 

Kvantitativ 
Urval : 329 
sjuksköterskor, utav 
411 tillfrågade, på 11 
av Sveriges 65 
hemodialys- 
avdelningar deltog 
Datainsamling: Enkät 
utformade efter 
tripartitemodellen som 
delar in attityd i 
kunskap, beteende och 
känslomässig respons. 
Analys: Kaiser 1, 
Principle component 
analysis varymax 
rotation.  

Studien visade att sjuksköterskor på 
hemodialysavdelningar hade för lite 
kunskap om smittspridning, 
handhygien och riktlinjer gällande 
MRSA och ESBL. I förhållande till 
känslomässig respons var det ålder 
och erfarenhet som påverkade 
utfallet mest. Däremot påverkades 
inte bemötandet och 
sjuksköterskans känslor till 
patienten av kunskapsbristen. 

Lindberg,M., Skytt, 
B., Högman, M., 

The Multidrug- 
resistant bacteria 

2011, 
Sverige, 

Att utvärdera och 
validera attityder kring 

Kvantitativ 
Urval : 679 

Infektionssjuksköterskor hade 
generellt bättre resultat än övriga 
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Carlsson, M. 
 
 

attitude questionnaire: 
validity and registered 
district, haematology 
and infection nurses 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

MDRB.  Formuläret 
studerar sjuksköterskors 
kunskaper, beteenden 
och känslomässiga 
respons till personer 
med MDRB i relation 
till den egna kunskapen 
och förståelsen av den 
egna, organisationens 
samt politikernas roll 
och ansvar i att hantera 
smittspridning.  
 

legitimerade 
sjuksköterskor 
tillfrågades. Totalt 397 
deltog, varav 160 var 
distriktssköterskor, 108 
var 
hematologsjukskötersk
or och 129 
infektionssjuk- 
sköterskor. 
Datainsamling: 
Deskriptiv 
korrelations-
tvärsnittsstudie med 
enkät 
Analys: Kaiser 1, 
Principle component 
analysis varymax 
rotation. 

sjuksköterskor. Statistiskt 
avgörande skillnader noterades i 
förhållande till kunskap, beteende 
och emotionell respons. 

Lunde, L., Moen, A. 
 

Sykepleier til pasienter 
med multiresistente 
bakterier 

2014, Norge, 
Forskning 

Att undersöka 
infektionssjukskötersko
rs, och sjuksköterskors 
från andra medicinska 
avdelningar, kunskaper 
och följsamhet av 
hygienrutiner till 
patienter med MRB. 

Kvantitativ 
Urval :107 deltog av 
237 tillfrågade. 31 var 
sjuksköterskor som 
arbetade på 
infektionsavdelning 
och 76 som arbetade på 
andra medicinska 
avdelningar. 
Datainsamling: 
Deskriptiv kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
enkäter. 

Sjuksköterskor som arbetade på 
infektionsavdelningar uppnådde 
högst poäng på kunskapstestet om 
MRB samt högre poäng i 
följsamhet av hygienrutiner än 
övriga sjuksköterskor.  



  
34 (37) 

 

 

Analys: Kaiser 1, 
Principle component 
analysis varymax 
rotation. 

Lugg, G.R., 
Ahmed, H.A. 
 
 

Nurses' perceptions of 
methicillin- resistant 
Staphylococcus aureus: 
Impacts on practice. 

 
 
 

2008, 
England, 
Journal of 
Infection 
Prevention 

Att jämföra 
sjuksköterskor som 
arbetade med vuxna 
patienter och 
sjuksköterskor som 
arbetade inom pediatrik, 
samt i hur mycket 
kunskap de hade om 
MRSA och hur dessa 
arbetade praktiskt på 
avdelningen. 

Kvantitativ 
Urval :144 enkäter 
delades ut 74 till barn- 
sjuksköterskor och 74 
till sjuksköterskor som 
jobbar med vuxna 106 
besvarades. 
Datainsamling: 
Tvärsnittsstudie med 
enkät 
Analys: Mann-
Whitney U test, 
Kruskal-Wallis-test 
och Pearsons 
korrelations koefficient 

Det visade sig att sjuksköterskor 
som jobbade med vuxna hade större 
kunskap om MRSA och dess 
spridning. Det framkom även att 
sjuksköterskorna hade god kunskap 
om hur det smittar och hur man 
undviker smitta, däremot saknades 
kunskap kliniska symptom på 
MRSA- kolonisering och infektion. 
Sjuksköterskorna rapporterade alla 
att det använde sig av rätt metoder 
för att undvika spridning av MRSA.   

Mamhidir, A-G., 
Lindberg, M., 
Larsson, R., 
Fläckman, B., 
Engström, M. 
 

Deficient knowledge of 
multidrug-resistant 
bacteria and preventive 
hygiene measures 
among primary 
healthcare personnel 

2011, Sverige, 
Journal of 
Advanced 
Nursing  

Att undersöka 
primärvårdspersonals 
kunskaper om 
multiresistenta 
bakterier, MRSA och 
ESBL och 
förebyggande 
hygienåtgärder 

Kvantitativ 
Urval : 10 läkare, 38 
disktriktssköterskor, 10 
undersköterskor 
Datainsamling: 
Deskriptiva och 
komparativa enkäter 
Analys: enkäterna 
analyserades med hjälp 
av deskriptiv statistik, 
Kruskal-Wallis och 
Mann-Whitney U test,  

Studien visade att både kunskaper 
och medicinsk fakta om MRB, 
specifikt ESBL, hos vårdpersonalen 
var undermålig. Även kunskaper 
om förebyggande hygienåtgärder 
var undermåliga. Läkarna visade sig 
generellt sett ha bättre kunskaper än 
både distriktssköterskor och 
undersköterskor. Personal som hade 
vårdat patienter med MRB hade 
också bättre resultat på testet. 

Pedro, AL., Sousa- Endemic methicillin- 2014, Att undersöka sjuk- Kvantitativ och En majoritet av sjuksköterskorna 
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Uva, A., Pina, E. 
 

resistant 
Staphylococcus aureus: 
Nurses' risk perceptions 
and attitudes. 

Portugal, 
American 
Journal Of 
Infection 
Control 

sköterskors känslor 
inför och agerande 
kring MRSA spridning 
och patienter med 
MRSA. 

kvalitativ 
Urval : 24 
sjuksköterskor från 3 
olika institutioner 
deltog i studien 
Datainsamling: 
Enkäter och intervjuer 
Analys: Enkäterna 
analyserades med hjälp 
av Kaiser-Meyer-Olkin 
test 
och intervjuerna 
analyserades med hjälp 
av Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

uppfattade sig ha en ökad 
självförvållad risk för att smittas av 
MRB likaså uppfattade de flesta sig 
ha en ökad risk att smittas av andra 
sjuksköterskor. Nästan alla 
uppfattade sig ha en ökad risk att 
smittas av patienter. 

Sinkowitz- 
Cochran, RL., 
Burkitt, K H., 
Cuerdon, T., 
Harrison, C., 
Gao, S., 
Obrosky, D.S., 
Jain, R., 
Fine, M J., 
Jernigan, J A. 

   

The associations 
between organizational 
culture and knowledge, 
attitudes, and practices 
in a multicenter 
Veterans Affairs 
quality improvement 
initiative to prevent 
methicillin- resistant 
Staphylo- coccus 
aureus 

2012, USA, 
American 
Journal of 
Infection 
Control 

Att inom organisa- 
tionskulturer se till 
vilka samband som 
finns mellan kunskap, 
attityder och rutiner 
hos sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ 
Urval : 2314 enkäter 
besvarades av 
vårdpersonal från 16 
vårdinrättningar som 
deltog i Veterans 
Affairs MRSA 
prevention initiative. 
Datainsamling: 
Tvärsnittsstudie med 
enkät 
Analys: 3 
faktoranalyser 
användes på enkäterna. 
Regressionsanalys, 
enkel logistisk 
regressionsanalys samt 

Det visade sig att ju mer engagerad 
personalen var desto högre poäng 
uppnåddes i kunskapstestet och 
desto fler positiva bemötanden mot 
patienter kunde utrönas.   
Ju högre stress personalen upplevde 
desto fler barriärer i följsamhet av 
hygienrutiner kunde noteras. 
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linjär 
regressionsanalys. 

Thorstad, M., 
Sie, I., 
Andersen, B. M. 
(10) 

MRSA: A Challenge 
to Norwegian Nursing 
Home Personnel 

2011, Norge, 
Inter- 
disciplinary 
Perspectives 
on Infectious 
Diseases. 

Att utröna sjuk- 
sköterskors attityder till 
MRSA och deras oro 
över dess spridning.   

Kvantitativ 
Urval : 45 av 55 
sjukboenden i Oslo 
deltog i under- 
sökningen, dessa 
inkluderade 3350 
sängar och hade ett 
medelvärde på 102 
sängar per institution. 
Datainsamling: 328 
frågeformulär delades 
ut till 324 
vårdpersonal, 162 till 
sjuksköterskor och 42 
till institutions- ledare. 
Analys: statistiken 
analyserades med 
SPSS 15.0. 

 

Studien visade att mer än hälften av 
sjukhemmen var belägna i 
olämpliga byggnader med 
dubbelrum, gemensamma toaletter, 
ingen isoleringssal, små utrymmen 
och svårstädade lokaler. 
Hälften av sjuksköterskorna var 
mycket oroliga för att själva få 
MRSA och de var rädda för vad det 
skulle betyda för dem socialt och 
ekonomiskt. De var också rädda för 
att förlora sina arbeten om de blev 
smittade. En tredjedel av de 
sjuksköterskor som tidigare tagit 
hand om patienter med MRSA var 
rädda för att bli smittade medan fler 
än hälften av de som aldrig haft 
hand om MRSA patienter var 
oroliga för att smittas. 

 

 


