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Sammanfattning 
Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) spreds förr endast på sjukhus men har 
under senare tid ökat även ute i samhället. Det är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotikum 
och orsakar problem när en infektion behöver behandlas då det endast finns ett fåtal antibiotika att 
tillgå. Spridningen sker framförallt via vårdpersonalen på grund av dåliga hygienrutiner. Personer med 
MRSA tenderar att begränsa sin kontakt med andra människor. Därför är det viktigt som vårdpersonal 
att visa empati och respekt för patienternas situation för att öka tryggheten hos patienterna. Syfte: 
Syftet med litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av att vara MRSA- bärare. Metod: En 
allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. En granskningsmall användes vid 
artikelgranskning. Analysen utfördes i tre steg. Resultat: Fyra huvudkategorier med två subkategorier 
under en och tre under en annan. Känslomässig påverkan, konsekvenser i det dagliga livet, förändrad 
vård & oro inför framtiden. Studierna visade på att MRSA-bärande personer framförallt upplever en 
negativ förändring både inom vården, ute i samhället samt bland nära och kära. Slutsats: 
Multiresistenta bakterier är ett globalt problem som hälso- och sjukvården måste arbeta med för att 
spridningen inte ska fortsätta. Bärandeskapet ger påfrestningar i vardagen samt oro och rädsla är 
vanligt förekommande känslor. Okunskap kring MRSA verkar vara grunden till detta problem. Mer 
kunskap och utbildningar krävs till vårdpersonal för att de ska kunna förmedla detta till patienterna så att 
vardagen blir lättare samt att spridningen utav MRSA minskar.  
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INLEDNING 

Smittsamma sjukdomar sprids allt mer i världen då vi i dagens samhälle förflyttar oss i 

större utsträckning mellan olika länder. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

(MRSA) är en av dessa infektioner som blir allt vanligare. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016a) har MRSA ökat med 30% i Sverige sedan 2014. Det medför en ökad kostnad för 

vården men framförallt ett ökat lidande hos patienterna. Som blivande sjuksköterskor vill 

författarna få en inblick i hur patienterna upplever vårdtiden som MRSA-smittad och hur 

sjuksköterskan kan ge dem en bättre vård där de känner sig som vilken patient som helst. 

BAKGRUND 

MRSA 

MRSA rapporterades första gången i England 1961. Under 1980-talet ökade smittan och 

den kunde spåras på sjukhus i alla världsdelar. Den dramatiska ökningen kom sedan under 

1990-talet och MRSA utgör idag över 50% av Staphylococcus aureus-stammarna i många 

delar av världen. År 2007 rapporterade samtliga nordiska länder mer än 10 fall per 

100.000 invånare (Folkhälsomyndigheten, 2007a). Från början spreds MRSA endast på 

sjukhus men numera finns det även en spridning ute i samhället. Den sortens spridning 

har ökat påtagligt den senaste tiden (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

 

MRSA är en bakterie som utvecklat resistens mot en mängd olika sorters antibiotika 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Precis som andra Staphylococcus aureus, som vuxna 

vanligen bär på (Melhus, 2010), förekommer MRSA ofta i normalfloran i huden och i 

luftvägarna. Det förekommer framförallt i näsan men kan även förekomma i armhålan, 

ljumsken, svalget och perineum (Klevens, Morrison, Nadle, Petit, Gershman, Ray & 

Fridkin, 2007).  
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Det vanligaste är att bärarskap av MRSA är okänt då det vanligtvis inte ger symtom, men 

kan orsaka långdragna infektioner i form av svårläkta sår, bölder och i svårare fall även 

infektioner i alla kroppens organ (Folkhälsomyndigheten, 2014). Problemet uppstår först 

när en infektion kräver behandling då det endast finns ett fåtal sorters antibiotikum att 

tillgå till skillnad från vid vanliga stafylokockinfektioner (Folkhälsomyndigheten, 

2016b).  

 

Felaktig och ökad användning av antibiotika ökar resistensen av MRSA i världen. Det är 

framförallt vårdpersonalen som sprider bakterien på grund av bristande handhygien. 

Kunskapsbrist hos personalen och patienterna samt ett högt arbetstempo är också 

bidragande orsaker (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen, & Stubberud, 2010). 

Bakterien sprids både via direkt och indirekt kontaktsmitta. Även luftburen smitta 

förekommer då hudpartiklar kan föra med sig bakterierna. Personer som under det senaste 

halvåret vistats på någon vårdinrättning utomlands tillhör riskgruppen för att ha blivit 

smittad av MRSA. Även personerna med sår eller någon form av in- eller utfart i kroppen 

räknas till denna riskgrupp (Folkhälsomyndigheten, 2014). MRSA går under 

smittskyddslagen och är sedan år 2000 en anmälningspliktig sjukdom (SFS, 2004:168). 

Den klassas även som en allmänfarlig sjukdom enligt Folkhälsomyndigheten (2016c). 

Gustafsson, Melander och Johansson (2013) menar att genom säkra och noggranna 

hygienrutiner, hygienisk hantering av material och vårdrum så kan smittspridningen 

minskas. 

Sjuksköterskans profession  

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) har vårdpersonal ett enskilt ansvar att utföra 

ett arbete med hög patientsäkerhet (a.a.). Det är sjuksköterskans uppgift att vårdrelaterade 

komplikationer och smittspridning förhindras. Arbetet som utförs inom vården ska utgå 

ifrån gällande riktlinjer och hygienrutiner (Folkhälsomyndigheten, 2006). Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), har alla rätt till lika vård. Det innebär att 

sjuksköterskan bör uppträda professionellt och inte låta sina rädslor prägla vården hen 

ger. Det innebär också enligt HSL att det måste finnas rätt material och utrustning samt 
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en bred kunskap inom hälso-, och sjukvården för att det ska vara möjligt (a.a). Att arbeta 

efter basala hygienrutiner bör vara en självklarhet men hur MRSA ska bekämpas finns 

idag ingen global enighet om (Folkhälsomyndigheten, 2006). En studie som gjordes av 

Andersson, Andreasen, Lindholm, & Fossum, (2012) visade att sjuksköterskorna 

upplevde bristfällig och ibland även helt utebliven information om hur de skulle gå 

tillväga vid vårdandet av MRSA- bärare (a.a). Det är vanligt att vårdpersonalen som 

behandlar patienter med MRSA känner en oro att själva bli kontaminerade eftersom de 

är i riskzonen för att bli smittade (Socialstyrelsen, 2007b). Enligt Thorstad, Sie, & 

Andersen, (2011) är en av orsakerna till den ökade smittspridningen otillräckliga 

kunskaper hos personalen. Sjuksköterskor utan klinisk erfarenhet uppvisar högre 

orosnivå än kolleger med mer erfarenhet (a.a.). Att arbeta tillsammans med kollegor som 

saknar kunskap framkallar negativ stress enligt Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall 

& Christenson (2011). Kunskapen sjuksköterskan har gällande MRSA speglar sättet och 

omvårdnaden hen utför till dessa patienter (Andersson et al., 2012).  

Patienters erfarenheter 

Patienter som söker vård kan lätt hamna i en beroendeställning gentemot sjuksköterskan 

och övrig vårdpersonal som generellt sett har större kunskap inom området och är därför 

i en maktposition. Vid MRSA-smitta kan det finnas ett behov av isolering under vårdtiden 

för att undvika fortsatt smittspridning. Enligt Åhrén (2016) är det av största vikt att ha en 

välfungerande kommunikation med patienterna så att de förstår varför åtgärderna är 

nödvändiga.  

 

I en studie gjord av Mozzillo, Ortiz och Miller (2010) beskrivs att personer med MRSA 

kan begränsa sin kontakt med andra människor. Rädslan att sprida smittan vidare 

resulterar i att de avgränsar sin fysiska kontakt (a.a). Studier gjorda kring andra 

smittsamma sjukdomar visar liknande upplevelser där det framkommit att personer som 

bär på en smittsam sjukdom känner sig särbehandlade (Ndinda, Chimbwete, Mcgrath & 

Pool, 2007). Även sjukvårdspersonal beskriver att det finns en rädsla för att själva bli 

smittade (Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm & Fossum, 2016; (Seibert, 
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Speroni, Oh, DeVoe & Jocobsen, 2014). Att som sjukvårdspersonal visa empati och 

respekt för patienternas situation är enligt Birkler (2007) en viktig del för att patienterna 

ska känna sig trygga. När personer får kännedom om att de har en diagnos eller är 

smittbärare kan deras syn på sig själva förändras och de kan då vara i behov av stöd av 

vårdpersonal i de situationerna.  

Problematisering 

Eftersom antalet MRSA-bärare ökar drastiskt är det av största vikt att veta hur patienterna 

uppfattar vården. Deras livssituation kan lätt vändas upp och ner när de får reda på att de 

är smittbärare och kanske behöver bli isolerade. Det finns även en risk för att denna 

patientgrupp känner sig sämre bemött av vårdpersonalen. Då MRSA är en problematisk 

bakterie menar Andersson et al. (2011) att det finns en rädsla hos vårdpersonalen. Rädslan 

grundar sig både i att bli smittad själv men även i att föra smittan vidare till andra patienter 

och till sina nära och kära (a.a). Samtidigt framgår det i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) att alla har rätt till god vård på lika villkor. Ingen patient får nekas behandling 

på grund av sitt tillstånd och de ska kunna känna sig trygga (a.a.). Goda kunskaper, inte 

bara om MRSA, utan även om hur patienterna upplever vårdtiden skulle kunna ge 

sjuksköterskor ett bredare synsätt och utifrån det möjligheten att ge en god omvårdnad 

och ett bra bemötande till patienten, vare sig patienten är MRSA-smittad eller inte.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att vara MRSA- 

bärare. 
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METOD 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie som baserats på kvalitativa studier. 

Sökvägar och Urval 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är ett tillvägagångssätt att utgå från 

frågeställningen för att välja sökord (a.a.). Syftets ämnesord valdes därför ut och 

översattes med hjälp av svensk MeSH till engelska termer. De olika sökorden blev 

patient, inpatient, MRSA, ”methicillin-resistant staphylococcus aureus”, "sense of 

coherence", och experienc*. Därefter utfördes blocksökning där varje block innefattade 

ett ämnesområde med den booleska termen OR mellan de olika ämnesorden. Sedan 

kombinerades de olika blocken med AND i en gemensam sökning för att urskilja 

relevanta artiklar. Karlsson (2012) menar att genom sökning med den booleska termen 

AND kommer båda orden med i sökningen medan OR gör en sökning på antingen det 

ena eller det andra sökordet och på detta vis uppnås en bred men specifik sökning. 

 

Olika databaser användes för att söka efter kvalitativa vetenskapliga artiklar. Enligt 

Karlsson (2012) är det viktigt att använda de databaserna som motsvarar området som 

ska belysas (a.a.). Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes vid 

artikelsökningen. Detta för att få en så bred grund som möjligt inom omvårdnadsämnet 

då de täcker in omvårdnad, medicin och psykologisk forskning (Forsberg & 

Wengström, 2016)  

 

Urvalet för studien var artiklar med patientperspektiv som var genomförda på sjukhus i 

höginkomstländer. Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle innefatta 

information om vård vid MRSA samt artiklar från år 2000 och framåt för att få den 
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senaste forskningen. Artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderades samt 

artiklar som beskrev andra multiresistenta bakterier (MRB) än just MRSA (Bilaga 1).  

Granskning och Analys 

Artiklarna översattes fritt från engelska till svenska av författarna och granskades utifrån 

Blomqvist, Orrung Wallin & Becks (2016) mall för kvalitativa artiklar. Enligt Friberg 

(2012) ökar förståelsen för innehållet i artikeln vid användning av en granskningsmall. 

Kvalitén på artikeln samt om den svarar till syftet blir då tydligare och det blir lättare att 

förstå innehållet (a.a.). På så vis avgjordes vilka artiklar som kom till att användas och 

därefter utfördes artikelöversikt på samtliga (Bilaga 2). Resultatdelen i artiklarna 

analyserades med inspiration av Forsberg och Wengströms (2016) modell. Författarna 

började med att läsa artiklarna var för sig med fokus på att försöka få fram vad deltagarna 

hade för upplevelser av att vara MRSA-bärare. Utifrån de enskilda sammanställningarna 

skapades olika koder av författarna. Slutligen kategoriserades samtliga koder med syftet 

att få fram olika huvudkategorier som svarade på syftet med studien. Under den 

diskussionen framkom fyra stycken huvudkategorier och ett resultat sammanställdes 

gemensamt. 

Etiska överväganden  

Enligt Sandman och Kjellström (2013) innebär forskningsetik att värna om människors 

grundläggande värden och rättigheter. För att en studie ska kallas etisk krävs det att den 

handlar om väsentliga frågor, har god vetenskaplig kvalité och är etiskt övervägd eller 

godkänd av en etisk kommitté (a.a.). Artiklarna som uppfyllde dessa krav inkluderas. De 

artiklar som svarade på studiens syfte togs med och redovisas i resultatet. Detta för att få 

ett oberoende resultat som inte är speglat av författarnas förförståelse (Forsberg & 

Wengström, 2016). Författarna valde även att använda sig av artiklar där det framgick att 

deltagarna gett sitt samtycke till att medverka i studien. Förförståelsen har diskuterats och 

skrivits ner för att minimera påverkan på studiens resultat.  
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Förförståelse 

Författarnas förförståelse grundar sig i egna upplevelser som uppstått inom hälso- och 

sjukvården. Uppfattningen var att sjuksköterskor har en rädsla för att vårda MRSA-bärare 

och därav blir det professionella förhållningssättet påverkat. Även att det förekommer en 

viss okunskap kring smittvägarna och hygienrutinerna. Tidspress kan bidra till att 

hygienrutinerna påverkas negativt och bidrar till ökad smittspridning.  

  

Förförståelsen diskuterades mellan författarna innan studien påbörjades och 

dokumenterades. Detta för att få en tydligare bild av den egna förförståelsen och för att 

på så vis lättare kunna åsidosätta den. 

 

RESULTAT 

Under analysens gång framkom fyra huvudkategorier om hur deltagarna upplevde att vara 

MRSA-bärare och utifrån dessa sammanställdes resultatet. Två av kategorierna var 

relativt omfattande vilket resulterade i att lämpliga subkategorier skapades (Tabell 1). 

 

Tabell 1 – Resultatets olika rubriker 

Huvudkategori Subkategori 1 Subkategori 2 Subkategori 3 

Känslomässig påverkan Oro för andra Osäkerhet orsakad 

av kunskapsbrist 

 

Konsekvenser i det 

dagliga livet 

   

Förändrad vård Konsekvenser 

av isolering 

Vårdpersonalens 

bemötande 

Betydelsen av 

information 

Oro inför framtid    
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Känslomässig påverkan 

I huvudkategorin känslomässig påverkan är det känslorna runt tillståndet som är i fokus. 

De flesta känslor kretsar kring att skydda andra samt en osäkerhet om att inte ha kunskap 

gällande sitt tillstånd. 

Oro för andra 

Känslan av att vara smittad av pesten eller spetälsk var en återkommande jämförelse i så 

gott som samtliga studier (Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Rohde & Ross-

Gordon, 2012; Skyman, Thunberg-Sjöström & Hellström, 2010; Newton, Constable & 

Senior, 2001; Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg-Sjöström & Åhrén, 2016; Barratt, 

Shaban & Moyle, 2010; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012; 

Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014; Criddle & 

Potter, 2006). Att ständigt känna ett ansvar för att informera andra om tillståndet gjorde 

att personerna med MRSA upplevde att de identifierade sig med smittan (Lindberg et al., 

2014; Lindberg et al., 2009; Rohde, 2012). I en studie gjord av Skyman et al. (2016) 

beskrev personerna en känsla av förlorad värdighet på grund av att andras respekt 

minskade eller försvann i samband med att de fick reda på diagnosen. Deras syn på sin 

egen kropp förändrades (a.a.) vilket framkallade en känsla av att vara märkt och smutsig 

(Rohde et al., 2012; Andersson et al., 2011; Webber et al., 2012; Lindberg et al., 2009; 

Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Barratt et al., 2010; Lindberg et al., 2014). 

Personerna med MRSA kände en frustration över sitt tillstånd vilket ledde till att de 

började isolera sig (Lindberg et al., 2009; Webber et al., 2012; Criddle et al., 2006; 

Skyman et al., 2016; Rohde et al., 2012; Barratt et al., 2010). Anledningen var bland annat 

att de kände ett behov av att skydda andra samt att de upplevde sig vara ett hot för andras 

hälsa. Detta gjorde även att personerna kände sig mer fängslade (Barratt et al., 2010). Den 

ständiga medvetenheten om risken och rädslan för att smitta andra resulterade i att 

begränsningar gjordes i den fysiska kontakten (Lindberg et al., 2009; Rohde et al., 2012; 

Skyman et al., 2010; Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2016). En del beskrev det som 

att de blev mer introverta och att en depression började utvecklas (Rohde et al., 2012; 

Webber et al., 2012). En 21 årig kvinna respektive en 43 årig man utryckte: 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross-Gordon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross-Gordon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
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___________________________________________________ 

”It is that feeling again, that I have got the plague, that I am a danger to my surroundings” 

” I feel like a social outcast” (Andersson et al., 2011, s. 51) 

___________________________________________________ 

Osäkerhet orsakad av kunskapsbrist 

Något som var återkommande i många artiklar var en osäkerhet om när själva 

smittotillfället ägt rum. En del kände ilska och frustration över det och anklagade 

sjukvården medan andra konstaterade att de kunde ha fått smittan när som helst 

(Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2014; Barratt et al., 2010; Constable et al., 2001; 

Webber et al., 2012; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). Enligt personerna med 

MRSA var det betryggande att ha kunskap kring sin diagnos. Att veta hur MRSA smittar 

och hur det påverkade kroppen gjorde personerna mer trygga i sin tillvaro med smittan 

(Rohde et al., 2012; Barratt et al., 2010; Criddle et al., 2006). Det framkom i andra studier 

att de som saknade kunskap kände sig oförstående till olika åtgärder som krävdes och att 

de generaliserade alla symtom till MRSA. Det var några personer som hade fått näsblod, 

yrsel, blödning i örat med mera, som antog att det orsakades av MRSA (Webber et al., 

2012; Rohde et al., 2012; Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009). Det framgick att 

personerna som deltog i studien kände sig begränsade och inte längre kunde röra sig som 

de tidigare gjort. På offentliga platser beskrevs även ett behov av att sitta still medan andra 

istället ständigt tvättade och spritade händerna (Constable et al., 2001; Rohde et al., 2012; 

Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014). En annan deltagare 

uttryckte:  

___________________________________________________ 

”I am very concerned about not transferring MRSA to anyone. I have grandchildren. I am disinfecting my 

hands all the time. To know that someone at my work could contract MRSA from me was awful, I was 

never worried about myself but I have a brother- in-law who suffers from eczema and that bothers me. 

And also whether it is OK to hug my colleagues” (Skyman et al., 2016, s 817) 

___________________________________________________  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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Konsekvenser i det dagliga livet 

I huvudkategorin konsekvenser i det dagliga livet handlar det om hur vardagen förändras. 

 

Omgivningen visade upp en rädsla för att bli smittade och personer med MRSA började 

fundera mer på att leva ett hälsosammare liv. I vissa studier beskrev personerna med 

MRSA att deras anhöriga inte hade den kunskapen som krävdes för att förstå vad smittan 

faktiskt innebar. Anhöriga vågade inte längre vara nära och började ta avstånd. Att bli 

mött med rädsla från anhöriga och andra personer i samhället var något som även 

framkom. (Lindberg et al., 2014; Rohde et al., 2012; Skyman et al., 2016; Lindberg et al., 

2009; Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010; Criddle et al., 2006). Detta ledde till en 

rädsla för att berätta om diagnosen och gjorde att en del personerna valde att istället dölja 

smittan. Rädslan för utanförskap var stor (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; 

Webber et al., 2012) och det framkom att personerna kände stor skam för diagnosen men 

även skuld då de inte berättade något för sin omgivning (Lindberg et al., 2009; Skyman 

et al., 2010; Skyman et al., 2016; Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012). En deltagare 

berättade: 

___________________________________________________ 

”One relative found out … that I have MRSA … people who don't really know what it is get so scared … 

they hardly dare to come near me or into the house … they're so afraid of catching it and they think it's 

something awful” (Lindberg et al., 2009, s 274) 

___________________________________________________ 

Trots känslor som ilska, frustration och hopplöshet (Constable et al., 2001; Andersson et 

al., 2011; Skyman et al., 2010) beskrev personerna i vissa av studierna att diagnosen hade 

lett till en känsla av nystart. En del hade börjat ta bättre hand om sig själva medan andra 

vände sig till religionen som stöd för att kunna acceptera sin situation (Lindberg et al., 

2009; Constable et al., 2001; Criddle et al., 2006; Barratt et al., 2010; Rohde et al., 2012; 

Andersson et al., 2011). Relationen till anhöriga blev betydelsefull och personerna 

berättade om hur anhöriga hjälpte till att söka information. Anhöriga var även en viktig 

del för att personerna med MRSA skulle kunna acceptera sin situation (Rohde et al., 2012; 

Barratt et al., 2010; Andersson et al., 2011).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
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Förändrad vård 

I huvudkategorin förändrad vård behandlas känslorna kring vårdpersonalens förändrade 

beteende samt okunskapen kring MRSA.  

Konsekvenser av isolering 

Constable et al. (2001) fann att personerna med MRSA upplevde det som mentalt 

nedbrytande att bli isolerade och avskilda från andra (a.a.). Ensamheten var något många 

beskrev som påfrestande, speciellt då vårdpersonalen endast kommit in vid speciella 

tillfällen som vid måltider eller vid någon undersökning. Några spontanbesök skedde 

aldrig, varken av läkare eller annan vårdpersonal (Skyman et al., 2010; Barratt et al., 

2010; Webber et al., 2012; Constable et al., 2001). Detta framkallade frustration (Barratt 

et al., 2010) och personerna uppgav en känsla av att vara instängd, nästan som att befinna 

sig i ett fängelse (Criddle et al., 2006; Skyman et al., 2010). Att bara befinna sig inne på 

rummet menade personerna med MRSA var begränsande (Skyman et al., 2010; Barratt 

et al., 2010) och tråkigt (Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). På grund av detta blev 

miljön viktig för dem. Ett fönster ut mot innegården som visade grönområden utanför 

eller något annat att studera beskrevs göra det hela lite lättare. Då fanns det något att titta 

på, något som gjorde hela tillvaron lite ljusare (Skyman et al., 2010; Barratt et al., 2010). 

Men en del av personerna med MRSA såg fördelar med isoleringen och kunde även känna 

sig trygga i situationen (Barratt et al., 2010). De uppskattade ensamheten och tyckte det 

var en fördel med avskildheten (Criddle et al., 2006; Webber et al., 2012; Constable et 

al., 2001). En deltagare beskrev det som: 

___________________________________________________ 

”It was difficult. I was isolated and locked in a room with double dividing walls and I did not get to go 

out, so it was boring. It was so dull, because they only came when they were going to clean or bring food. 

It was beautiful to look out onto the field and the greenery” (Skyman et a.l, 2010, s. 103) 

___________________________________________________ 

Vårdpersonalens bemötande 

Som MRSA-bärare var många av personerna i studierna överens om att vården blev 

förändrad. Ett fåtal fick en positiv bild när deras besök var planerade och genomtänkta. 
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Annars fanns en enighet i att vården försämrades, bland annat för att de nekades olika 

behandlingar och terapier på grund av sitt tillstånd. Detta skapade besvikelse och ilska 

hos deltagarna (Skyman et al., 2010; Constable et al., 2001; Lindberg et al., 2009; Rohde 

et al., 2012; Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012). Vårdpersonalens bemötande var en 

stor anledning till att personerna med MRSA kände sig illa till mods. De uppfattade dem 

som oprofessionella och nonchalanta vilket skapade förvirring och oro bland personerna. 

De beskrev det som att personalen försökte lugna dem på fel sätt (Skyman et al., 2010; 

Skyman et al., 2016; Lindberg et al., 2009; Criddle et al., 2006). Personerna med MRSA 

berättade att de hade erfarenhet av att det inte fanns plats för ifrågasättande samt en rädsla 

för att fråga (Criddle et al., 2006; Skyman et al., 2016). Många ansåg att de blev 

särbehandlade och berättade att de inte blev bemötta som de andra patienterna samt att de 

fick göra saker annorlunda. Ibland fick de även ta en separat väg in på vårdenheten om 

det inte var så att läkaren valde att komma hem till dem istället. Att sitta i väntrummet 

var förbjudet och helst skulle de få behandling sist av alla (Lindberg et al., 2014; Skyman 

et al., 2010; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016; Barratt et al., 2010). En deltagare 

utryckte: 

___________________________________________________ 

”You don’t feel like a human being… I mean there’s got to be 

 a different way of treating people with MRSA” (Webber et al., 2012, s. 45) 

___________________________________________________ 

Personerna med MRSA upplevde en kunskapsbrist hos vårdpersonalen gällande MRSA 

(Webber et al., 2012; Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2014; Constable et al., 2001; 

Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011). Viss vårdpersonal visade upp ett olämpligt 

och skrämmande beteende (Skyman et al., 2016; Skyman et al., 2010) som bland annat 

kunde visa sig i att överklädd personal upplevdes som hotande och deras skyddskläder 

förvärrade upplevelsen. Ibland såg det mer ut som om de skulle till månen än utföra en 

undersökning (Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Skyman 

et al., 2016; Webber et al., 2012; Lindberg et al., 2014). Vistelsen inom vården blev ännu 

värre när de även tog avstånd och undvek kroppskontakt med patienterna (Lindberg et 

al., 2014; Barratt et al., 2010). Samtidigt upplevde personerna med MRSA frustration när 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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vårdpersonalen brast vad gällde hygienrutiner. Det beskrevs som att de slarvade och 

gjorde på olika sätt vilket lätt framkallade ilska hos personerna och en tanke om att det 

var personalens fel att de blivit smittade uppkom (Webber et al., 2012; Criddle et al., 

2006; Lindberg et al., 2014; Constable et al., 2001; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 

2011). Viss personal uppfattades dock som professionella av personerna. Det var ofta de 

som följde riktlinjerna och visade respekt samt förståelse. Personerna beskrev att de fick 

en tilltro till personalen och att de kände sig trygga. De var kunniga och kunde lugna dem 

(Criddle et al., 2006; Skyman et al., 2016; Lindberg et al., 2009; Rohde et al., 2012; 

Lindberg et al., 2014; Webber et al., 2012). En deltagare berättade: 

___________________________________________________ 

”There have been a couple of negative experiences; it was hard. The nurses themselves found it 

uncomfortable and they got dressed in battle gear from head to toe, it was really chaotic before it all 

calmed down. One staff member went totally berserk and started to pour hand disinfection all around. Oh 

boy, what a mess it was. Not that too! They said that you should probably not meet your great-

grandmother as she is impaired, take it easy with her. Oh, the nosocomial disease. How horrible!” 

(Skyman et al., 2010, s. 104) 

___________________________________________________ 

Betydelsen av information 

Personerna med MRSA beskrev i studierna att de inte fick den information de kände 

behov av. Att till exempel inte veta hur MRSA smittar kunde upplevas obehagligt. I en 

del av studierna framkom det att personerna ansåg sig fått otillräcklig information. Ibland 

gavs även dubbel information vilket lätt utvecklade förvirring (Lindberg et al., 2014; 

Skyman et al., 2016; Criddle et al., 2006; Skyman et al., 2010; Lindberg et al., 2009; 

Webber et al., 2012). De beskrev även att det lätt kunde bli för mycket information på en 

gång (Lindberg et al., 2009; Criddle et al., 2006). När personerna i vissa studier inte kände 

tillfredsställelse över sin kunskap gällande sitt tillstånd letade de istället efter information 

från annan källa. Oftast blev det från internet som uppgavs vara lättillgängligt (Skyman 

et al., 2016; Lindberg et al., 2009;). Det som upplevdes mest skrämmande var när det gavs 

ut felaktig information av vårdpersonalen. De beskrev ett behov av att kunna lita på vad 

läkaren sa, men i en del fall kände personerna att de gick hem med en felaktig bild av hur 

det hela fungerade (Skyman et al., 2016; Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2010; 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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Lindberg et al., 2009; Criddle et al., 2006). Ett fåtal deltagare beskrev dock att de fått bra 

information (Lindberg et al., 2009). En 83 årig kvinna berättade: 

___________________________________________________ 

”Then he – the doctor told me – and he scared the life out of me. He said,‘I will not shake your hand, you 

cannot travel by bus, you are not allowed to use the underground and you should not have anything to do 

with other people.’ It was horrible and I have some difficulties forgiving him”  

(Andersson et al., 2011, s. 50) 

___________________________________________________ 

Oro inför framtiden 

I huvudkategorin oro inför framtiden ligger fokuset på hur personerna med MRSA ser på 

sin framtid. 

 

Andersson et al. (2011) fann att personerna i studien upplevde en osäkerhet gällande 

framtiden. Att vara begränsade fysiskt samt inte kunna utföra aktiviteter på grund av sitt 

tillstånd upplevdes olustigt (a.a.). En oro för att få ett begränsat arbetsliv var även något 

som framkom. Till exempel att inte kunna få jobba inom vården eller med barn samt en 

rädsla för att inte kunna utföra alla arbetsuppgifter på deras nuvarande jobb på grund av 

sitt tillstånd. Detta var något som personerna med MRSA beskrev (Lindberg et al., 2009). 

De tyckte att det fanns en risk för att dåliga möten skulle uppstå, inte bara inom vården 

utan även med andra personer i omgivningen (Skyman et al., 2016). Allt detta skapade 

en oro inför framtiden, även en oro för den framtida vården (Andersson et al., 2011; 

Barratt et al., 2010). Några av personerna med MRSA utryckte dock att de såg 

bärandeskapet som en nystart och ett sätt att förändra sitt liv och göra det bättre. Att leva 

extra hälsosamt beskrevs bli av större vikt. Motion och hälsosam mat samt avstå från 

alkohol och tobak blev deras nya liv. Personerna ansåg att hoppet var det sista som 

övergav dem och några vågade även hoppas på att det i framtiden utvecklas ett botemedel 

(Andersson et al., 2011). En deltagare beskrev:  

  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916


B
i
l
a
g
a 
1 

19 

 

___________________________________________________ 

”Because I have MRSA..it can be a kind of handicap or...maybe I can't get certain jobs...do I get to work 

at a hospital..or with children and yout...would I even get an interview...I wouldn't do it...I don't 

think...tell them I have MRSA...what would they say...thanks but no thanks” (Lindberg et al., 2009, s. 274) 

___________________________________________________ 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie gjordes i syfte att undersöka patienters erfarenheter av att vara 

MRSA-smittade. Författarna valde att endast använda kvalitativa artiklar då det var 

erfarenheter hos patienterna som skulle beskrivas. En studies trovärdighet kan skattas 

utifrån fyra begrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och pålitlighet. Utifrån 

dessa går det att utläsa hur väl studiens datainsamling, analys och resultat är utfört i 

förhållande till syftet (Shenton, 2004).  

  

Begreppet tillförlitligheten avser att mäta hur väl studien undersökt det som var tänkt 

samt om resultatet svarar till syftet (Shenton, 2004). De databaser som användes 

innehåller material inom omvårdnads- och hälsovetenskap samt medicinsk vetenskap 

vilket är de områden litteraturstudien hade för avsikt att undersöka. Att söka i flera olika 

databaser anses höja studiens tillförlitlighet. För att söka material till studien valde 

författarna att använda sig av både fritext- och ämnesordssökning. Sökningarna på 

ämnesord gav lite eller ingen utdelning medan författarna hittade relevanta artiklar genom 

fritextsökning och valde därför att övervägande använda det. Studiens tillförlitlighet 

sänks då relevanta artiklar kan ha missats. Däremot höjs tillförlitligheten då författarna 

valde att använda sig av forskning som var utförd efter år 2000 och har på så vis fått 

aktuellt material. Även manuell sökning utfördes som komplement. Dock kom samma 

artiklar upp som i den strukturerade sökningen. Då sökningen resulterade i få träffar togs 

det hjälp av bibliotekarierna på Kristianstad högskolan för att se om rätt sökord och 

sökblock använts samt om de var relevanta för syftet. Detta resulterade inte i att något 

nytt tillkom.  
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 Att granska artiklarna är enligt Forsberg och Wengstöm (2015) något som ska göras för 

att upprätthålla en god kvalité (a.a.). Författarna valde att använda sig av Blomqvist et. al 

(2016) granskningsmall för att säkerställa att artiklarna granskades utifrån relevant fakta 

vilket höjer tillförlitligheten. Artiklarna delades upp mellan författarna och granskades 

var för sig på grund av tidsbrist vilket kan ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt. I 

framtida studier kan artiklarna med fördel läsas av samtliga författare i liknande studier 

för att höja studiens kvalité. Artiklarna var skrivna på engelska och översattes fritt av 

författarna vilket kan ha gett upphov till missuppfattningar eller feltolkningar. Alla 

artiklar diskuterades för att minimera risken för missuppfattningar eller att ej relevanta 

artiklar kommit med. Författarna hade för avsikt att endast använda sig av artiklar 

godkända av en etisk kommitté, men då en artikel inte uppfyllde kravet gick författarna 

noggrant igenom den. Då innehållet ansågs vara relevant samt att alla deltagarna givit sitt 

samtycke att delta, inkluderades artikeln i resultatet.  

  

Författarna utförde analysen var för sig och då resultatet var överensstämmande höjs 

tillförlitligheten. Kategorierna, texten och citaten har granskats av andra studenter vilket 

lett till att författarna har lagt mycket vikt vid dessa för att säkerställa att de svarat till 

syftet. Citaten som valts ut ansågs visa på djup i intervjuerna från artiklarna samt att 

passande citat finns under alla områden i resultatet vilket höjer tillförlitligheten i studien.  

  

Begreppet verifierbarhet syftar till att mäta hur väl metoden är beskriven samt om 

studiens resultat skulle bli samma om den gjorts om utefter det som framgår av metoden 

(Shenton, 2004). Då studiens litteratursökning anses vara beskriven, både i text men även 

i sökschemat (Bilaga 1), skulle resultatet bli liknande om någon undersöker samma 

område i närtid.  

  

Begreppet pålitlighet avser att mäta hur rättvis bild resultatet har utifrån originalkällorna 

samt om författarna har präglats av sin förförståelse (Shenton, 2004). Analysen utfördes 

av båda författarna var för sig för att sedan jämföras och kodas vilket höjer pålitligheten 
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på studien. Författarna skrev ner sin förförståelse kring ämnet innan datainsamlingen 

påbörjades. Detta för att kunna åsidosätta den och inte låta resultatet påverkas. 

Förförståelsen visade sig vara överensstämmande med resultatet vilket kan ge en sämre 

pålitlighet i studien men eftersom där finns delar som visar motsatsen tyder det på att 

författarna inte låtit sig präglas av sin förförståelse. Opponering på arbetet har utförts av 

andra studenter vid ett antal tillfällen vilket höjer pålitligheten då författarna fått förklara 

och reflektera kring sitt arbete ytterligare. Alla artiklar har i stora drag fått lika mycket 

plats i resultatet vilket tyder på att författarna inte favoriserat någon artikel. 

 

Begreppet överförbarhet har för avsikt att mäta hur studiens resultat kan generaliseras på 

andra populationer i liknande sammanhang (Shenton, 2004). Denna litteraturstudie 

sträcker sig över länder som England, Kanada, Sverige, USA och Nya Zeeland. Trots att 

det kan skilja i vårdsystemen var resultatet liknande, oberoende av var intervjuerna 

utförts. Det visar på hög överförbarhet till liknande länder. Deltagarna i de olika studierna 

var väl spridda i åldrar, genus samt grunddiagnos. Detta höjer överförbarheten då det kan 

spegla de flesta människor. I några av artiklarna är deltagarna mitt uppe i sin vård och 

vissa är även inneliggande. Detta kan ha påverkat resultatet då känslorna kan vara väldigt 

starka och att synen på vården och dess insatser kan komma att förändras då patienterna 

fått bearbetat allt samt fått mer kunskap.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter av att vara MRSA-bärare. 

Resultatet visar att personerna med MRSA tenderade att isoleras på grund av sin diagnos, 

att de fått en negativ bild av sjukvården samt att en oro inför framtiden har skapats. Dessa 

fynd har författarna valt att lyfta i diskussionen i relation till Kims omvårdnadsteori. Suzie 

Kim delar in omvårdnadens kunskapsområde i fyra domäner, patient-, mötes-, 

yrkesutövnings- och omgivningsdomänen.  
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Isolering på grund av okunskap 

Att diagnostiseras med MRSA kan leda till att personen isoleras. Studier visar på att 

personen med MRSA antingen själva väljer att ta avstånd från sin omgivning eller att 

samhället tar avstånd från personen. En stor anledning till detta kan vara rädslan för att 

smitta andra eller att själv bli smittad (Lindberg et al., 2009; Rohde et al., 2012; Skyman 

et al., 2010; Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2016, Webber et al., 2012). I mer än 

hälften av artiklarna uppgav personerna att deras relationer påverkats till det negativa 

efter att de fått beskedet om bärandeskapet. Anhöriga tog avstånd på grund av att de inte 

visste hur de skulle hantera situationen. En av anledningarna till detta kan härledas till 

den kunskapsbrist som framkommit i de olika artiklarna (Lindberg et al., 2014; Rohde et 

al., 2012; Skyman et al., 2016; Lindberg et al., 2009; Barratt et al., 2010; Skyman et al., 

2010; Criddle et al., 2006). Det styrks även av Ndinda et al. (2007) som fann att personer 

med HIV både valde att isolera sig själva men även att omgivningen tog avstånd från 

dem. Allmänheten uppfattades som okunnig samt att de visade en rädsla för att bli 

smittade vilket bidrog till isolering av de drabbade. Personerna i studien kände sig 

särbehandlade efter att andra fått reda på deras diagnos. Rädsla för att bli smittad orsakade 

spänningar i relationen vilket kunde leda till uppbrott.  

 

I många studier framkom det att personerna med MRSA upplevde stigmatisering och 

kände sig stämplade av smittan. Det var mycket att bearbeta på egen hand samtidigt som 

de försökte vara medvetna om andras känslor kring situationen (Lindberg et al., 2009; 

Rohde et al., 2012; Skyman et al., 2010; Newton et al., 2001; Skyman et al., 2016; Barratt 

et al., 2010; Webber et al., 2012; Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2014; Criddle et 

al., 2006). Erfarenheterna av stigmatisering har även uppmärksammats i andra 

patientgrupper. Personer med HIV hade erfarenhet av att andra människor tog avstånd 

och inte ville sitta där de suttit (Ndinda et al., 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan anledningen till isolering ha sin grund i bristande kunskap 

gällande MRSA. Att inte få relevant kunskap begränsar personer med MRSA från att leva 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
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ett så normalt liv som möjligt. Detta kan vara början till en ensamhetsproblematik som 

kan vara svår att upptäcka och få hjälp med. Om de drabbade, anhöriga och allmänheten 

i det stora hela hade haft rätt kunskap och riktlinjer gällande MRSA, hade det kunnat 

minimera isolerandet för den som är smittad, som då får leva ett mer normalt liv.  

En negativ syn på vården 

Ett bemötande från sjukvårdspersonal som framkallar olustighetskänslor kan leda till att 

patienter inte söker vård när de behöver det. Det framkom i studierna att personerna med 

MRSA upplevde en försämrad vård. Personalen uppträdde nonchalant och särbehandlade 

dem på ett sätt som de tidigare inte upplevt. Det resulterade i att personerna tog avstånd 

från vården på grund av rädsla för att bli illa bemötta (Skyman et al., 2010; Skyman et 

al., 2016; Lindberg et al., 2009; Criddle et al., 2006; Barratt et al., 2010). I majoriteten av 

artiklarna utryckte personerna med MRSA ett behov av att kunna lita på att personalen 

var professionell, vilket de inte ansåg att de var. Personalen upplevdes ha väldigt lite 

kunskap om MRSA och de åtgärder som krävdes. Personerna beskrev det som att de 

många gånger överklädde sig i samband med vårdkontakt (Criddle et al., 2006; Lindberg 

et al., 2009; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012; Lindberg et 

al., 2014; Andersson et al., 2011; Constable et al., 2001). En del upplevde även att 

personalen endast kom in till dem när de var tvungna att utföra specifika 

omvårdnadsåtgärder (Skyman et al., 2010; Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012; 

Constable et al., 2001). Liknande erfarenheter har uppmärksammats även i andra 

patientgrupper där det framkommit att personalen var rädda för att bli smittade och därför 

tagit avstånd från patienterna. Vissa patienter uppfattade det som att vårdpersonalen 

ansåg att de inte förtjänade samma vård som övriga patienter då de ändå var obotliga 

(Ndinda et al., 2007). Sjuksköterskor upplevde i samband med MRSA en rädsla och oro 

över att själva bli smittade eller att föra smittan vidare. De tog avstånd från patienterna 

och en del sjukskrev sig snarare än att behöva vårda dem (Andersson et al., 2016). I en 

annan studie framkom det att sjuksköterskorna drog sig för att gå in till patienterna på 

grund av att hygienrutinerna var tidskrävande. De var medvetna om att det påverkade 

patientvården negativt. Det framkom även att personalen var medvetna om att deras 

agerande påverkade patienterna negativt men valde trots det att fortsätta i samma spår. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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Sjuksköterskorna upplevde även en bristande kunskap bland vårdpersonalen och att 

tydliga riktlinjer kring MRSA saknades (Seibert et al., 2014).  

 

Sammanfattningsvis tolkar författarna att vårdpersonalens beteende ändras till det 

negativa efter att de fått information om patienternas tillstånd och att det kan påverka 

patienters relation till sjukvården överlag. Grunden för att en patient ska känna sig 

bekväm i sin situation ligger i mötet med vårdpersonalen. En sjuksköterska har som 

uppgift att inge trygghet och bistå med vård. Genom att undvika patienterna blir det svårt 

att uppnå jämlik vård och inge förtroende. 

Ökad risk för spridning i samhället  

Då kunskapen hos personer i samhället har visat sig vara bristande gällande MRSA, finns 

det en stor risk för att bakteriernas spridning kommer att öka kraftigt utanför vården. I en 

del artiklar hade personerna med MRSA en känsla av att framtiden var osäker. De visste 

inte hur de skulle förhålla sig till sitt tillstånd och förstod därför inte allvaret kring 

situationen. En del patienter tog lättvindigt på att de var smittbärare och uppträdde 

oberörda. De beskrev att deras anhöriga inte visste hur de skulle agera i deras sällskap. 

Rädslan för att bli illa bemött av dem och allmänheten bidrar till en osäkerhet och att 

bärandeskapet döljs. Detta kan i sin tur leda till att de förebyggande åtgärderna blir 

åsidosatta (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016; Barratt et 

al., 2010). Forskningen har visat att sjuksköterskor kände större rädsla för att bli smittade 

utanför sjukhusområdet än i den vårdmiljön de arbetade i. Det beror på att vården har 

riktlinjer att följa samt att det finns en ökad kunskap inom vården i jämförelse med 

samhället. De upplevde en större risk att bli smittad i tunnelbanan än i sitt arbete inom 

hälso- och sjukvården (Andersson et al., 2016). 

 

Sammanfattningsvis kan anledningen till att MRSA riskerar att öka ute i samhället bero 

på okunskap hos allmänheten. Inom sjukvården har det börjat uppmärksammas allt mer 

vilket förhoppningsvis leder till ökad kunskap hos vårdpersonalen. För att stoppa 

spridningen i samhället krävs det att allmänheten vet vad det innebär och hur MRSA-

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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spridningen kan förebyggas. Annars finns det en risk att vi i framtiden har en ökning i 

befolkningen som är MRSA-bärare. 

Kim’s domäner 

Fynden har författarna valt att koppla till två av Kims domäner. I patientdomänen menar 

Kim (2010) att det ligger fokus på patienten och dennes upplevelser av att vara patient 

samt hur de upplever sjukdomen/tillståndet. Det är viktigt att sjuksköterskan har vilja och 

förmåga att sätta sig in i detta för att kunna förstå patientens behov i omvårdnaden (a.a). 

Den bristande kunskapen som framkommit i artiklarna går att relatera till denna domän. 

Mycket av de negativa känslor som personerna med MRSA upplevt kan undvikas genom 

att vårdpersonalen samt personerna själva besitter rätt kunskap. Kims patientdomän kan 

med fördel appliceras hos de sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp. Att ta 

reda på hur patienten upplever sitt tillstånd är något vårdpersonalen borde förbättra för att 

kunna ge anpassad information utefter patientens behov. Detta resulterar i att personerna 

med MRSA kan ta beslut i sin vardag som grundar sig på korrekt kunskap. 

 

Kim (2010) menar att mötesdomänen handlar om mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten. Det är detta som ligger till grund för hur omvårdnaden ges och mottages. För 

att kunna ha ett bra informationsutbyte krävs det att relationen sinns emellan är god (a.a). 

Att personerna med MRSA kände bristande tillit till vårdpersonalen går att koppla till 

Kims mötesdomän. Får patienten och sjuksköterskan en god relation leder det till en ökad 

förståelse för varandra och informationsutbytet blir mer givande. Då det framkom i 

många av studierna att personerna med MRSA fått en negativ syn på vården hade det 

kunnat vara av stor vikt för sjuksköterskan att arbeta mer utifrån Kims mötesdomän. Att 

ta sig tid att lyssna och kommunicera med patienten kan leda till ett positivt 

sjukvårdsförlopp och minska känslan av stigmatisering kring sitt tillstånd.  

Slutsats 

Multiresistenta bakterier är i dagsläget ett globalt problem som hälso- och sjukvården 

måste arbeta med för att spridningen inte ska fortsätta. Patienter som diagnostiserats med 
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MRSA påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Även om MRSA i de flesta fall inte 

artar sig som en allvarlig infektion ger bärandeskapet påfrestningar i vardagen och det 

kan vara svårt att leva ett normalt liv. Oro och rädsla är vanligt förekommande känslor 

som förstärks ytterligare när omgivningen väljer att ta avstånd, vilket även leder till en 

känsla av stigmatisering. Vad som ligger till grund för detta verkar framförallt bero på 

den okunskap som kretsar runt MRSA. Inte bara hos patienten och omgivningen utan 

även hos vårdpersonalen. Resultatet visade på en bristfällig kompetens hos 

vårdpersonalen när de istället borde inge stöd och kunskap till patienten och anhöriga. Att 

ha kunskap om hur patienter med MRSA upplever sitt tillstånd är en viktig del när det 

kommer till god omvårdnad och ett bra bemötande, vilket författarna hoppas kunna belysa 

genom denna litteraturstudie.  

 

Fortsatt forskning krävs inom området eftersom MRSA är ett växande problem i världen. 

Den redan utförda forskningen är koncentrerad till relativt små populationer och baseras 

främst på höginkomstländer. Därför är det av stor vikt att fortsatt forskning utförs 

gällande vårdpersonalens bemötande och vilka erfarenheter MRSA-bärare samt 

närstående besitter. Även att det forskas på hur allmänheten upplever MRSA så att 

kunskapsbristen kan kartläggas och åtgärdas. Forskning krävs enligt författarna för att 

garantera en god, likvärdig vård för alla patienter samt att stigmatiseringen minskar i 

samhället. För att uppnå en god vårdrelation i dagens sjukvård krävs det mer kunskap och 

utbildning gällande multiresistenta bakterier för att vårdpersonalen ska känna trygghet i 

sin arbetsroll. Därför bör det finnas interna utbildningar inom alla vårdinstanser. Att vårda 

en patient med MRSA borde vara mindre skrämmande än att vårda andra patienter 

eftersom vårdpersonalen är medveten om vilken smitta de har och därför kan skydda sig.  
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Bilaga 1, Sökschema  

Datum Databas Sökning nr Sökord och boolesk operator 

(AND, OR, NOT) 
Begränsningar/

databasfilter 

Typ av sökning 

(t.ex. MESH-

term, abstract, 

fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta artiklar  

2017 02 28 

 

Cinahl 1 patient OR inpatient OR 

hospitalized 

 Fritext 1,315,716   

  

 

2 mrsa OR "methicillin resistant 

staphylococcus aureus"  

 Fritext 8091   

  3 Experienc* OR "Sense of 

Coherence" 

 Fritext 261126   

  4 1 AND 2 AND 3    159   

  5  Engelska 
2000-talet 

 142 24 7 (1 dublett) 

2017 02 17 

 

PsycINFO 1 inpatient OR patient OR 

hospitalized 

 Fritext 702997   

  

 

2 experience* OR "sense of 

coherence" 

 Fritext 554380   

  3 mrsa OR "Methicillin-

Resistant Staphylococcus 

aureus" 

 Fritext 182   

  4 1 AND 2 AND 3    19 8 3 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=19
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Datum Databas Sökning nr Sökord och boolesk operator 

(AND, OR, NOT) 
Begränsningar/

databasfilter 

Typ av sökning 

(t.ex. MESH-

term, abstract, 

fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta artiklar  

2017 02 27 

 

PubMed 1 inpatient OR patient OR 

hospitalized 

 Fritext 4752452   

  

 

2 experience OR "sense of 

coherence" OR "patient 

perceptions" OR attitudes OR 

"Patients experience" OR 

"nurse-patient relations" OR 

emotions OR "professional-

patient relations" 

 Fritext 1061218   

  3 mrsa OR "Methicillin-

Resistant Staphylococcus 

aureus" 

 Mesh 10159   

  4 1 AND 2 AND 3    136 30 3 (2 dubletter) 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Skyman E., 

Thunberg-Sjöström 

H., Hellström L. 

 

Patients’ 

experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

 

Sverige, 2010 

Att få kunskap 

om patienters 

upplevelser 

som smittats 

av MRSA på 

sjukhuset och 

därefter blivit 

isolerades på 

infektionsklini

ken. 

Bekvämlighetsurval 

6 deltog, 2♀ & 4♂, 35–76 år 

Cancer (4), stroke (1), 

hudinfektion (1) 

 

Inklusionskriterier: SU, 

smittade under utbrottet 

1997–2001, isolerade på 

infektionskliniken  

Exklusionskriterier: 

Isolerade i <1 v, <18 år, 

talfel, demens, 

fysiskt/psykiskt oförmögen 

att delta 

Datainsamlingsmetod:  
Individuella djupintervjuer 

Från patientgruppen som var kvar 

efter exklusionskriterierna valdes 6 

st ut som fick brev hemskickat. 1 v 

senare ringdes de upp för muntligt 

medgivande. Alla valde att delta. 

Deltagarna valde intervjuplats. 

Intervjun (60–135 min) spelades in 

och skrevs ner ordagrant. Öppna 

frågor användes.  

 

Etiska kommittén i Göteborg 

godkände studien. Deltagarna 

ställde upp frivilligt och fick info 

att deras identitet var skyddad.  
 

Kvalitativ innehållsanalys användes 

Isoleringen medförde 

traumatisk upplevelse och de 

kände sig kränkta, rädda, 

orena & begränsade. 

Vårdpersonalen hade ett 

oprofessionellt bemötande 

och särbehandlade dem. 

Infon var förvirrande eller 

uteblev helt. De kände sig 

pestsmittade och sårbara 

gentemot andra 

patienters/familjemedlemma

rs negativa reaktioner vilket 

medförde känsla av skam 

och skuld. 

Pålitlighet: Låg då 

förförståelsen ej 

framkommer. 

Tillförlitlighet: Hög då 

analysen är noggrant 

beskriven och utförd. 

Stärks även då 2 författare 

analyserat oberoende av 

varandra. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Låg då 

urvalet endast är 6 st som 

medverkat och alla 

kommer från samma 

mottagning. 

Lindberg M., 

Carlsson M., 

Högman M.,  

Skytt B. 

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

Sverige, 2009 

 

Syftet var att 

undersöka 

individers 

erfarenheter 

och 

uppfattning 

om MRSA 

kolonisering 

Bekvämlighetsurval 

13 deltog, 9♀ & 4♂, 29–78 

år 

9 hade partner, 7 hade barn 

 

Inklusionskriterier: MRSA-

bärare mellan 2004-2007, > 

18 år, bo i aktuellt län  

Exklusionskriterier: 
kognitiv nedsättning 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 

Info sändes ut till potentiella 

deltagare (26). 1 v senare ringdes 

de upp utav Lindberg för 

medgivande. Intervjuerna (25–95 

min) utfördes av Lindberg och 

platsen valdes utav deltagarna 

(hemmet, arbetet, 

infektionsmottagningen).  

 

Etiska kommittén i Uppsala 

godkände studien. Deltagarna 

ställde upp frivilligt och fick info 

att de var anonyma 

 
Kvalitativ innehållsanalys användes 

Mötet med vårdpersonalen 

var oprofessionellt och de 

gav dålig info. Kontakten 

med dem kändes förändrad. 

Deltagarna kände sig 

invaderade och orena samt 

upplevde rädsla, oro, 

osäkerhet och begränsningar 

i vardagslivet. De uttryckte 

ett behov av att skydda 

andra från att smittas och 

jämförde sig som 

pestsmittad. 

Pålitlighet: Låg då 

förförståelsen ej 

framkommer.  

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit och 

utfört analysen väldigt 

noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Hög då 

urvalet är plockat ur en 

population på 275 000 

personer  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0195670109002916
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Skyman E., Lindahl 

B., Bergbom I., 

Thunberg-Sjöström 

H., Åhrén C. 

 

Being Met as 

marked – patients’ 

experiences of 

being infected with 

community-

acquired 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

 

Sverige, 2016 

Att undersöka 

och tolka för 

övrigt friska 

patienters 

upplevelser av 

att vårdas och 

deras dagliga 

liv efter att ha 

blivit smittade 

av MRSA 

Bekvämlighetsurval 

12 deltog, 5♀ & 7♂, 29–69 

år 

sår (3), böld (2), svullnad 

(4), kontaktspårning (3) 

 

Inklusionskriterier: SU:s 

patienter, positivt odlade på 

samhälles MRSA mellan 

2006–2008 

Exklusionskriterier: 

Demens, <18 år 

Datainsamlingsmetod: 
Individuella djupintervjuer 

Tillfrågades via brev, de som valde 

att delta blev uppringda för att själv 

välja dag/plats för intervju. 

Intervjuerna (30–60 min) hölls i 

hemmet/infektions-mottagningen 

av Skyman & spelades in och 

skrevs ner ordagrant. Öppna frågor 

användes. 

 

Etiskt godkänd av Hälso- & 

Sjukvårdsstyrelsen. Deltagarna 

deltog frivilligt.  
 

Fenomenologisk hermeneutisk 

metod användes. 

Utsätts för svårigheter 
Sjukhuspersonalen uppträder 

respektlösa, okunniga, rädda 

och ger inte ut tillfreds-

ställande info. Patienterna 

känner sig sårbara, smutsiga, 

skyldiga och farliga.  

Konsekvenser i dagliga livet  

Patienterna tar ansvar för att 

inte smitta andra, försöker 

lyda regler/restriktioner men 

känner sig osäkra, 

förolämpade, utanför och 

mobbad av vänner/kollegor. 

Pålitlighet: Förförståelsen 

framkommer ej men de 

diskuterar den i sin analys 

och hur den medfört en ny 

djupare förståelse vilket 

kan höja pålitligheten.  

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit/utfört 

analysen väldigt noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Låg då 

urvalet är från samma 

sjukhus. 

Andersson H., 

Lindholm C., 

Fossum B. 

 

MRSA – global 

threat and personal 

disaster: patients’ 

experiences 

 

Sverige, 2011 

 

För att 

fastställa och 

beskriva 

patienternas 

kunskaper, 

uppfattningar 

och 

erfarenheter 

av att vara 

MRSA 

positiv. 

Ändamålsenligt urval 

15 deltog, 8♀ & 7♂, 21–90 

år 

Smittad inom vården (10), i 

samhället (5), utomlands (5). 

 

Inklusionskriterier: MRSA 

positiva patienter med sår, > 

18 år, Stockholmsbo, förstå 

svenska 

Exklusionskriterier: 
Framkommer ej 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 

Kontaktades per telefon, de som 

valde att delta fick skriven info 

skickad till dem och en tid/plats för 

intervjun ordnades. 

Intervjuerna (13–55 min) hölls i 

hemmet/sjukhuset. Spelades in och 

skrevs ner ordagrant. Öppna frågor 

användes. 

 

Etiska kommittén i Sthlm godkände 

studien. Deltagarna ställde upp 

frivilligt och fick info att materialet 

blev sekretess.  
 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes. 

Vårdpersonalen hade 

kunskapsbrist och skrämde 

upp patienterna vilket 

orsakade rädsla, lidande, 

social isolering och onödiga 

missförstånd. De kände sig 

smutsiga och märkta som 

pesten/spetälska vilket 

begränsade dem i vardagen.  

Pålitlighet: Låg då 

förförståelsen ej 

framkommer.  

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit/utfört 

analysen väldigt noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven 

och en pilotundersökning 

av intervjuformuläret 

utförts. 

Överförbarhet: Sänks pga. 

ändamålsenligt urval då de 

väljer att studera en 

specifik grupp med 

specifik diagnos. 

 



 

35 

 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Newton J.T., 

Constable D., 

Senior V. 

 

Patients’ 

perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation:a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients 

 

England, 2001 

Ett första 

försök att 

dokumentera 

MRSA-

smittade 

patienters 

uppfattningar 

och 

erfarenheter 

av isolering.  

Bekvämlighetsurval 

19 deltog, 12♀ & 7♂, 44–87 år 

Hjärtsjuk (12), neurologisk 

sjukdom (1), lungsjuk (2), 

autoimmun sjukdom (1), cancer 

(2), akut infektion (1) 

 

Inklusionskriterier: MRSA-

bärare och isolerad med 

barriärvård 

Exklusionskriterier: 

Fysiskt/psykiskt oförmögen att 

delta, oförmögen att 

kommunicera. 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 

När intervjuerna utfördes 

hade patienterna varit 

isolerade i 3–77 dagar. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs ner. 

 

Deltagarna gav sitt samtycke 

till studien.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes 

Deltagarna visste inte hur de 

hade smittats och hade svårt att 

bedöma effekten av 

behandlingen. Hälften av 

deltagarna såg inte så allvarligt 

på infektionen. Isolering gav 

blandade känslor. Större frihet 

från rutiner, avskildhet, mer 

frihet till anhöriga men också 

ensamhet, brist på 

vårdpersonalens 

uppmärksamhet. 

Pålitlighet: Låg då 

förförståelsen ej 

framkommer. 

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit/utfört 

analysen väl. Stärks även 

då 2 författare analyserat 

oberoende av varandra. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Hög då 

författarna intervjuat 19 st 

men endast representativ 

för patienter som blivit 

isolerade.  

Barratt R., Shaban 

R., Moyle W. 

 

Behind barriers: 

patients’ 

perceptions of 

source isolation for 

Methicillin‑resistan

t Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

 

Nya Zeeland, 2010 

Undersöka 

erfarenheter 

hos inlaggda 

isolerade 

MRSA-

smittade 

patienter på en 

akutvårdsavde

lning på ett 

stort sjukhus 

på NZ, & vad 

erfarneheterna 

innebar för 

patienterna.  

 

 

Strategiskt urval 

10 deltog, 5♀ & 5♂, 46–78 år 

Celluliter (3), bensår (1), 

malignitet (1), njursvikt (1), 

tarmproblem (1), brännsår (1), 

sepsis/leukemi (1), rehab (1). 

 

Inklusionskriterier: Under 

isolering & försiktighetsåtgärder 

för MRSA infektion, isolerad > 

3 dagar 

Exklusionskriterier: 
Framkommer ej 

Datainsamlingsmetod:  
Individuella semistrukturerade 

intervjuer. 

Avdelnings-sjuksköterskor 

identifierade och rekryterade 

lämpliga deltagare från olika 

avdelningar. Intervjuerna (ca 

30 min) spelades in, skrevs 

ner ordagrant & 

kontrollerades av deltagarna.  

 

Etiskt tillstånd erhölls från 

Griffith universitetet & 

sjukhuset studien ägde rum 

på. 

 

Tolkande fenomenologisk 

metod användes. 

Flertalet av deltagarna hittade 

något positivt med isolering 

men i huvudsak upplevde de 

isoleringen neg. Känslan av att 

leva innanför 4 väggar blev 

lättare ifall de hade ett fönster. 

Deltagarna kände rädsla, ilska, 

frustration, skuld och 

stigmatiserad ”spetälskt”. Oror 

för att smitta andra och andras 

oro för att bli smittad påverkade 

så att fysisk kontakt uteblev. 

Personalen särbehandlade dem 

och de uttryckte en önskan att 

förstå sin MRSA-situationen 

och få korrekt info. 

Pålitlighet: Låg då 

förförståelsen ej 

framkommer.  

Tillförlitlighet: Hög då 

datainsamlingen 

kontrollerades utav 

deltagarna och analysen 

kontrolleras av flera. 

Verifierbarhet: Låg då 

frågorna inte riktigt 

framkommer i metoden. 

Överförbarhet: Hög då 

deltagarna är från olika 

avdelningar från ett stort 

sjukhus. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rohde R.E., Ross-

Gordon J. 

 

MRSA model of 

learning and 

adaptation: a 

qualitative study 

among the general 

public 

 

USA, 2012.  

Syfte var att 

utveckla en 

djupare och mer 

omfattande 

förståelse av hur 

och varför 

människor lär 

sig om MRSA.  

Konsekutivt urval 

10 deltog, 3 ♂ & 7 ♀, 21–73 år 

 

Inklusionskriterier: fått MRSA 

utanför vården det senaste året, 

minst 1 mån. före intervjun, >18 

år, ej inlagd. 

Exklusionskriterier: 

framkommer ej. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer  

Flygblad sattes upp med 

information om studien, på 

en vc.  

9 intervjuades personligen 

och en på telefon. Spelades 

in och skrevs ner.  

 

Etiskt godkänd av Texas 

universitet. Deltagarna 

deltog frivilligt.  
Materialet hölls skyddat.  

 

Induktiv innehållsanalys. 

Olika känslor framkom så 

som ilska, ångest, oro, rädsla, 

depression, frustration och 

många berättade att de 

begränsade sin kontakt med 

omvärlden. 

 

Både positiva och negativa 

erfarenheter framkom och 

betoning låg på egenansvar 

samtidigt som de upplevt en 

okunskap hos viss personal. 

 

Vissa upplevde bristande 

information och menade att 

det var viktigt att ställa frågor. 

Pålitlighet: Förförståelsen 

framkommer ej men det 

upplevs vara djupa, ingående 

intervjuer.  

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit och 

utfört analysen noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Hög för den 

specifika gruppen då 10st 

MRSA-smittade patienter 

deltagit. 

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  

 

Canada, 2012 

Syftet var att 

söka insikter 

från 

rehabiliteringsp

atienter med 

Metachillin-

resistenta 

Staphylococcus 

aureus (MRSA), 

för att bättre 

förstå deras 

erfarenheter av 

MRSA och 

strikt isolering. 

Bekvämlighetsurval 

11 deltog, 30–70 år 

Alla hade olika 

sjukdomstillstånd men vårdades 

för någon form av fysisk rehab 

 

Inklusionskriterier: isolerats 

minst 1 månad, MRSA-bärare, 

patient på aktuellt 

rehabiliteringscenter mellan 

2007–2009 

Exklusionskriterier: 
framkommer ej. 

Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper  

 

Tillfrågades på sjukhuset. 

9 intervjuades personligen 

på sjukhuset, 4 (2 nya) 

deltog i fokusgruppsamtal. 

Spelades in och skrevs ner.  

 

Etiskt godkännande och 

informerat samtycke gavs 

av deltagarna och det var 

frivillig att delta. 

 

Iterativ analys.  

 

Ansågs inte vara så farligt att 

vara MRSA-bärare. 

Kände sig stigmatiserade 

vilket framkallade många 

negativa känslor. 

Kände sig oförstående till 

isolering och dess rutiner.  

Isoleringen i sig påverkade 

deras rehabilitering negativt.  

Pålitlighet: förförståelsen 

framkommer ej men 

intervjuerna upplevs som 

djupa och ingående.  

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit och 

utfört analysen väldigt 

noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven. 

Överförbarhet: Hög för den 

specifika gruppen då 10st 

MRSA-bärande patienter 

deltagit. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohde%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross-Gordon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross-Gordon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22469420
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lindeberg 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 

 

Sverige, 2014. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

MRSA-

koloniserade 

personer, 

sjuksköterskor, 

läkares och chefers 

upplevelser av 

patient-

sjukvårdspersonals 

interaktioner i 

förhållande till och 

ansvar för 

infektionsförebygga

nde vård av MRSA-

koloniserade 

patienter.  

 

Snöbollsurval/bekvämlighetsurval 

25 st deltog (5 patienter, 20 

vårdpersonal), 32–67 år. 

 

Inklusionskriterier: Patienterna: 

MRSA-diagnos under 2010,> 18 

år, bo i aktuellt län, 

vårderfarenhet pga. MRSA. 

Personal: arbeta inom infektion, 

hematologi, nefrologi eller 

vårdcentraler. 

Exklusionskriterier: framgår ej 

framkommer. 

Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade intervjuer, 

öppna frågor samt 

fokusgruppsamtal.  

53 personer uppfyllde 

kriterierna och 

kontaktades. Intervjuerna 

(ca 30 min) utfördes av 

Lindberg och skrevs ner.  

 

Forskningen 

överensstämde med de 

etiska principer som anges 

i Helsingforsdeklarationen.  

Den regionala 

etikprövningsnämnden 

godkände studieprotokollet  

 

Induktiv innehållsanalys 

Upplevde 

vårdpersonalen som 

oprofessionell och att 

de gav dålig info. 

Tandläkare och 

personal från 

infektionsmottagningen 

var dock 

tillfredsställande. 

 

Kände rädsla för att 

barnen skulle påverkas 

och vad andra skulle ha 

för åsikter om de var 

öppna med sin diagnos. 

Pålitlighet: Hög då den svarar 

till syftet & analyserades av 3 

författare. Upplevs vara djup i 

intervjuerna r/t citaten. Sänks 

då förförståelsen ej 

framkommer. 

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit/utfört 

analysen väldigt noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven.  

Överförbarhet: Låg då urvalet 

av MRSA-koloniserade 

patienter endast var 5 st och 

alla kommer från samma län. 

Criddle P., Potter J.
 

 

Exploring patients’ 

views on 

colonisation with 

meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus  

 

England, 2006 

Denna studie syftar 

till att ytterligare 

undersöka patiens 

erfarenhet och 

förståelse, och att 

föreslå vilka 

aspekter av 

information som är 

särskilt an-vändbart 

för patienter och 

hur 

tillhandahållandet 

kan förbättras 

Bekvämlighetsurval.  

14 deltog, 18–93 år 

 

Inklusionskriterier: 
diagnostiserade MRSA-

koloniserade 6 mån innan 

intervjuerna, inom 

akutsjukvården.  

Exklusionskriterier: ansågs vara 

olämpliga  

Datainsamlingsmetod: enskilda 

halvstrukturerade intervjuer 

21 personer uppfyllde 

kriterierna och tillfråga-des 

via brev. Intervjuerna 

utfördes av Criddle, 

spelades in och skrevs ner 

i samtycke av deltagarna. 

 

Etiskt godkänd av 

kommitté. 

 

Kvalitativ fenomenologisk 

metod användes 

Varierade upplevelser 

beroende på infon 

patienten fått. Vissa 

kände sig lugna, andra 

kände att personalen 

hade bristfällig 

kunskap/hygienrutiner. 

Media gav en negativ 

bild som vården inte 

gav.  

Antog sig smittade på 

sjukhus 

Pålitlighet: Hög då den svarar 

till syftet & att författarna 

analyserat separat. Sänks då 

förförståelsen ej framkommer. 

Tillförlitlighet: Hög då 

författarna beskrivit och utfört 

analysen noggrant. 

Verifierbarhet: Hög då 

metoden är bra beskriven men 

sänks då frågorna ej redovisas. 

Överförbarhet: Hög för den 

spec. gruppen då urvalet var 

14 MRSA-koloniserade pat. 

 


