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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antibiotikaresistensutvecklingen är idag ett stort globalt problem.  Multiresistenta 

bakterier innebär att bakterien bildar ett försvar mot flertalet antibiotika vilket kan leda till att 

antibiotika blir ineffektivt. För att förhindra att spridning av dessa bakterier sker 

rekommenderas att antibiotikaförskrivningen minskar och att basala hygienrutiner följs.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med 

bärarskap av multiresistenta bakterier 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats som utgick från sex stycken intervjuer. 

Datamaterialet analyserades efter Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier och 

underunderkategorier vilka var Upplevelse av mötet med patienten, Känsla av trygghet med 

kunskap och erfarenhet samt Upplevelse av möjligheter och hinder i mötet.  

Slutsatser: Studiens resultat tyder på att informanterna känner sig tryggare ju fler patienter de 

vårdat med denna smitta samt att kunskapen om bakterier och dess spridning ger trygghet.  
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INLEDNING 

 
Vi ser en utveckling av multiresistenta bakterier i vårt samhälle idag vilket är ett hot då vi 

framöver inte kommer att kunna behandla alla infektionssjukdomar med antibiotika som vi 

tidigare har kunnat göra. Vi anser att detta är ett ämne som bör lyftas fram. Idag finns det lite 

forskning på hur sjuksköterskan upplever att vårda en patient med bärarskap av 

multiresistenta bakterier vilket vi med denna uppsats vill belysa.  

 

BAKGRUND 

Bakterier och brister i hygien har i alla tider kunnat orsaka sjukdom. När väl infektionen får 

fäste kan den behandlas med antibiotika (Melhus, 2010). Antibiotikan penicillin uppfanns av 

Alexander Flemming 1928 och det introducerades inom vården 1942 (WHO, 2007). 

Bakteriesjukdomar som tidigare orsakat svår sjukdom och i värsta fall död var nu botbara. 

Bara några år efter att penicillinet introducerats uppmärksammades att några bakterier hade 

bildat ett slags försvar, en resistens, mot en del antibiotika. Resistens innebär att antibiotika 

blir ineffektivt (Smittskyddsinstitutet A, 2011).  Bakterier som är resistenta mot flertalet 

antibiotika kallas för multiresistenta bakterier (MRB) (vårdhandboken, 2011). Bakteriens 

resistensutveckling beror bland annat på mängden antibiotika som används (Melhus, 2010) 

vilket styrks genom en studie gjord av Gustafsson, Hallgren och Ripa (2007) som visar att 

majoriteten av de som drabbats av multiresistenta bakterier (ESBL) hade behandlats med 

antibiotika året före infektionen konstaterades. Ytterligare en studie visar på att mängden av 

förskriven antibiotika samt lång behandlingstid var relaterade med högre risk för 

resistensutveckling (Costelloe, Metcalfe, Lovering, Mant, & Hay, 2010) 

Antibiotikaresistensutvecklingen har ökat och är idag ett stort globalt problem där vi står inför 

en framtid då antibiotika inte kommer att vara effektivt på vissa infektioner. WHO uppger i en 

rapport att problemen med multiresistenta bakterier är av samma dignitet som kärnvapen och 

kemiska utsläpp (WHO, 2007).  I Sverige är resistensutvecklingen relativt låg i jämförelse 

med andra länder men ökar successivt och vi ser en stor utmaning inför framtiden (Melhus, 

2010). I ett pressmeddelande från Strama och ReAct (2009) meddelades att det dör cirka 25 

000 EU medborgare på grund av multiresistenta bakterier varje år. Kostnaden för sjukvården 

och för produktivitetsbortfall uppgår till minst 1,5 miljarder Euro. I samma meddelande 

uttrycks en oro över att det i dagsläget utvecklas för få nya antibiotika (Strama & ReAct 

2009). Nedan beskrivs tre typer av multiresistens vilka är MRSA, ESBL och VRE (Melhus, 

2010).  

 

MRSA (Methicillinresistenta staphyllococcus aureus) 

Staphylococcus aureus kallas även för gula stafylokocker och de flesta människor är någon 

gång bärare av denna bakterie utan att känna av några symtom. Bakterien finns bl.a. i näsan 

och på huden. Det finns en ökad risk att drabbas av en infektion orsakad av dessa bakterier 

vid eksem, sår eller om patienten har en urinkateter. Staphylococcus aureus kan i vissa fall 

orsaka allvarliga infektioner i blodbanan, benvävnad och i lungor (Smittskyddsinstitutet B, 

2010). Gula stafylokocker kan utveckla resistens mot visst penicillin och kallas då MRSA 

(meticillinresistenta Staphylococcus aureus). MRSA sprids vanligast via direktkontakt, hud 
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från hud, exempelvis via händer eller föremål som är förorenade (Vårdguiden, 2011). En 

studie gjord av Lugg och Ahmed (2008) visade på att hälften av sjuksköterskorna inte visste 

att MRSA smittas via direkt eller indirekt kontaktsmitta.  En annan studie visade att cirka 

hälften av sjuksköterskorna var medvetna om att MRSA vanligtvis koloniseras i perineum och 

i näsvingarna (Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman, & Engström, 2011). MRSA har blivit 

ett av de stora vårdhygieniska problemen i världen då det framförallt spridits inom och mellan 

olika vårdinrättningar (Smittskyddsinstitutet B, 2010).   

ESBL (Extended spectrum beta-lactamase)  

Tarmbakterier som till exempel Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae kan bilda ett 

enzym, som kallas extended spectrum beta-lactamase (ESBL). Mamhidir et al. (2010) visar i 

sin studie att en tredjedel av sjuksköterskorna visste att ESBL kan kolonisera tarmen. ESBL 

bryter ned antibiotika t.ex. penicilliner och cefalosporiner (Smittskyddsinstitutet A, 2011). 

Det innebär att antibiotika blir verkningslöst mot infektioner. ESBL utvecklar resistens mot 

andra antibiotikum vilket får som konsekvens att infektionen blir svårbehandlad 

(Smittskyddsinstitutet C, 2007). En studie visar på att ESBL-bildande bakterier inte enbart 

finns i tarmen utan även är funnen genom odling i urin, sår, blod och saliv (Alsterlund, 

Carlsson, Gezelius, Hæggman & Olsson-Liljequist, 2009).  

 

VRE (Vancomycin resistenta enterococker) 

Enterokocker är en bakterie som finns i tarmfloran, runt ändtarmen och urinröret. Bakterierna 

är vanligtvis beskedliga men kan kolonisera sår och urinvägar, framförallt de som är bärare av 

urinkateter. Detta styrks genom en studie gjord av Zhou, Moore, Eden, Tong och McGeer, 

(2008) som visar att på en vårdavdelning löper patienter med kateter större risk att få VRE. 

Infektioner orsakade av enterokocker blir allt vanligare i form av urinvägsinfektioner, 

blodförgiftning och sårinfektioner.  Spridningen av bakterien på sjukhus beror på att 

enterokocker är naturligt resistenta mot våra vanliga antibiotika. För intensivvården innebär 

en resistens mot antibiotikan Vancomycin ett stort problem då detta preparat ofta används till 

svårt sjuka patienter (Smittskyddsinstitutet D, 2011). Kollef, Sherman, Ward och Fraser  

(1999) visade i sin studie att inadekvat antibiotikabehandling är en riskfaktor för mortalitet 

hos kritisk sjuka patienter. I studien kontrollerades 2000 patienter inom intensivvården varav 

655 av deltagarna hade en infektion. Studien visade att de patienter som fick inadekvat 

antibiotikabehandling hade en mortalitet på 42 % medan de patienter som fick adekvat 

behandling hade en mortalitet på 17,7 %.  

 

Riskgrupper 

Vem som helst kan drabbas av multiresistenta bakterier. Det är vårt immunförsvar som är det 

allra vikigaste skyddet mot dessa bakterier (Ledin, 2011). En frisk individ får kanske inga 

eller endast lindriga symtom medan en person med nedsatt immunförsvar är speciellt utsatt 

om denne drabbas av dessa bakterier. En typisk patient som drabbas av multiresistenta 

bakterier är en multisjuk äldre person som kräver ett stort vårdbehov (Melhus, 2010). I en 

studie gjord av Mamhidir et al (2010) visar att infektion i urinvägarna, hjärtproblem, en 

nyligen avslutad antibiotikabehandling och en ålder på över 60 år är riskfaktorer för att 

drabbas av ESBL. 
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Vårdhygien 

På 1800-talet började man förstå sambandet mellan bakterie och sjukdom. Denna upptäckt 

gjordes främst av Ignaz Semmelweis. Han såg att dödligheten bland mödrar i barnsängsfeber 

minskade med hjälp av handhygien. Under samma århundrade levde Florence Nightingale 

som kanske är den person som har betytt mest för utvecklingen av vårdhygienen.  Hon införde 

år 1855 hygienrutiner som bara på ett halvår medförde att dödligheten sjönk från 42,7 % till 

2,2 % (Melhus, 2010). Vårdhygienen är en del av patientsäkerhetsarbetet och är reglerat 

genom lagar och riktlinjer. Några av dessa beskrivs nedan.   

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

I hälso- och sjukvårdslagen står det bl.a. skrivet att sjukvården har i uppdrag att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En god hälsa och en god vård på lika 

villkor är målet för denna lag. En god vård innebär att vården ska bedrivas med en god 

hygienisk standard samt att tillgodose patientens behov av trygghet i vården och i 

behandlingen.  Vidare ska vården utformas i samråd med patienten och patienten ska också få 

information om sitt hälsotillstånd.  

Patientsäkerhetslagen (2010:659) (uppdaterad upplaga 1/1-11) 

Den uppdaterade upplagan poängterar att vårdgivaren har skyldighet att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. I lagen står det att arbetsgivaren ska arbeta preventivt 

med att förhindra vårdskador. Alla skador som sker eller skulle kunna ske ska utredas. Målet 

med lagen är att vården ska bli säkrare och att patienter lättare ska kunna anmäla fel som har 

begåtts inom vården 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168)  

Smittskyddslagen beskriver hur invånare ska skyddas mot smittsamma sjukdomar. När en 

sådan smitta konstaterats görs en anmälan av behandlande läkare till smittskyddsenheten inom 

landstinget. MRSA, VRE eller ESBL räknas som anmälningspliktiga smittor. Smittspårning 

och utredning ska ske vid spridning.  

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19) 

I Socialstyrelsens författningssamling beskrivs att den viktigaste åtgärden för att förhindra 

smittspridning i vården är att tillämpa basala hygienrutiner. Detta innebär att arbetskläder med 

kort ärm ska användas och bytas dagligen. Ringar och klockor får inte användas i vårdarbetet. 

Handhygien med handdesinfektion ska ske före och efter patientkontakt samt före och efter 

handskanvändning. Vid synlig smuts ska händer tvättas med tvål och vatten och därefter 

desinficeras vilket även gäller vid vård av patienter med gastroenterit. Händer ska vara torra 

innan desinfektion om de har tvättats. Vid vårdarbete där risk för kontakt med kroppsvätskor 

finns ska handskar och förkläde användas. Dessa ska direkt efter ett arbetsmoment tas av och 

bytas inför nästa moment.   

I en studie gjord av Lederer, Best och Hendrix (2009) visar på en minskning av MRSA 

infektioner då följsamheten av handhygien förbättras. Då de basala hygienrutiner inte följs 

kan personalens händer och kläder föra smittan vidare till nästa patient. Andra orsaker till 

smittspridning är otillräcklig rengöring av material såsom instrument samt överbeläggning på 

vårdavdelningar (Smittskyddsinstitutet A, 2011). I en studie gjord av Skyman, Sjöström och 

Hellström (2010) beskriver patienter smittade med MRSA att de upplevde brister bland 

vårdpersonalen i synnerhet vad gäller handhygienen. Patienterna bedömde att de bristande 

hygienrutinerna berodde på okunskap. Detta styrks även av en annan studie gjord av Susanne 

Wiklund (2011) där patienter smittade med ESBL berättar om samma upplevelser.  

http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/Socialstyrelsen/SOSFS-200719/%20/%20Länkar%20till%20SOSFS%202007:19,%20öppnas%20i%20nytt%20fönster%20/%20_blank
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Sjuksköterskans professionsområde 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskriver att 

sjuksköterskan har skyldighet att hålla sig à jour när det gäller den professionella 

kompetensutvecklingen. Sjuksköterskan ska även arbeta efter de hygieniska rutiner och 

principer som finns samt förebygga smitta och smittspridning. I en studie gjord av Lugg & 

Ahmed 2008 visades att majoriteten (83,2 %) av sjuksköterskorna visste att den mest 

effektiva metoden att förebygga smittspridning är handdesinfektion och användning av 

handskar och förkläde. Av deltagarna i samma studie rapporterade enbart 57,9 % att de 

desinficerade sina händer före och efter patientkontakt . I en annan studie framgick det även 

att patientisolering och handtvätt samt god sårhygien är andra förbyggande åtgärder för att 

förhindra smittspridning (Gill, Kumar, Todd & Wiskin, 2006). 

International Council of Nurses (ICN) har genom svensk sjuksköterskeförening gjort en 

översikt över de etiska koder som sjuksköterskan bör följa. Dessa innefattar bland annat att 

sjuksköterskan är skyldig att utveckla en omvårdnad som bygger på evidensbaserad kunskap 

samt att ett ansvar för ny forskning ligger i linje med patientens säkerhet, värdighet och 

rättighet.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Sjuksköterskan ska ge vård som utgår från en vårdvetenskaplig grund. Detta innebär att 

främja och stödja patientens hälsa samt lindra lidande. Vårdandet har sin grund i att bejaka 

varje enskild individs livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv innebär att vårdaren har fokus på 

patientens upplevelse av sin egen hälsa, lidande, sjukdom och vårdande samt hur dessa 

faktorer påverkar livssituationen för varje patient. I föreliggande studie uppmärksammas 

patientens livsvärld då bärarskapet av multiresistenta bakterier påverkar dennes livssituation.  

Syftet med att sätta sig in i individens livsvärld är att stödja och stärka patientens 

hälsoprocess. För att göra detta möjligt måste vårdaren både ha teoretisk kunskap samt ha en 

förmåga att se vad hälsa och välbefinnande betyder för individen. Genom denna förståelse har 

man en öppenhet och följsamhet hur situationen påverkar patientens liv. Det är viktigt att se 

att livsvärlden är unik för varje enskild individ men att den samtidigt delas med andra i 

patientens omgivning. För att kunna förstärka patientens hälsoprocess krävs att en relation 

mellan vårdare och patient uppstår, en vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

denna relation ska fungera krävs att vårdgivaren har en professionell kompetens som den kan 

ta ansvar för och inte se patienten som en sjukdom utan som en medmänniska (Dahlberg et al. 

2003). Vårdaren har till uppgift att hjälpa patienten att ta vara på sina egna krafter.  En 

vårdrelation innebär att man kan ge en god vård där välbefinnande och lindra lidande står i 

fokus. En viktig del i relationen är att ha vårdande samtal som ligger på vårdarens ansvar. En 

risk finns alltid att samtalet blir en envägskommunikation vilket kan få som konsekvens att 

patientens livsvärld blir undanskymd. Om detta händer mister sjuksköterskan tillfället att 

kunna hjälpa och stödja patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier men för att 

undvika detta understryks vikten av patientens delaktighet i sin egen hälsoprocess. I relationen 

måste även en ömsesidig tillit finnas och en uppmuntran till att ge ord åt sina önskemål och 

behov (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 

Bakterier kan bli resistenta mot flertalet antibiotika och kallas då multiresistenta bakterier. 

Orsaken till resistensutvecklingen beror bl.a. på hur mycket antibiotika som förskrivs. 

Tidigare spreds multiresistensen mestadels inom vårdinrättningar men det har konstaterats att 

detta även sker ute i samhället. I Sverige är utbredningen av multiresistenta bakterier än så 

länge lågt i jämförelse med andra länder men en ökning kan ses.    

Redan på 1800talet förstod Semmelweis och Nightingale vikten av vårdhygien för att 

förebygga smittspridning. Idag styrs vårdhygienen av olika lagar och författningar som utgör 

en del av patientsäkerhetsarbetet. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är enligt ICN och 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att hon eller han  ska arbeta efter hygieniska principer 

och förebygga och förhindra smittspridning samt att utveckla en omvårdnad som bygger på 

evidensbaserad kunskap. Forskning visar att patienter känner en okunskap hos vårdpersonalen 

om multiresistenta bakterier och hur smittspridning förebyggs. Vissa studier visar på god 

kunskap i hur smittspridning förebyggs men trots detta slarvas det med de basala 

hygienrutinerna.  

Vi står för ett hotande paradigmskifte i vården där infektioner hos personer med nedsatt 

immunförsvar kan utvecklas till livshotande tillstånd på grund av resistensutveckling mot 

antibiotika. Enligt vårdhandboken (2011) förhindras smittspridning av bakterier genom basala 

hygienrutiner. Vi vill med detta arbete belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

att vårda en patient med multiresistenta bakterier.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av att vårda patienter med 

bärarskap av multiresistenta bakterier  

 

METOD 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats för att 

besvara studiens syfte. I mötet där upplevelser och erfarenheter ska belysas används oftast en 

kvalitativ forskningsmetod för att få en fördjupad insikt och förståelse i ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  Med induktiv ansats menas att analysen av texterna sker 

förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004).  

Datainsamling 
Informanter till studien valdes utifrån en så kallad ”snöbollsmetod” vilket innebär att 

författarna kontaktade personer som i sin tur hänvisade till lämpliga informanter (Forsberg & 

Wengström 2008). Denna metod användes till samtliga intervjuer.  
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Urvalsförfarande 

Författarna har intervjuat sex stycken sjuksköterskor som arbetar inom landsting och 

kommun. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna hade vårdat patienter med 

multiresistenta bakterier. En intervjuguide har arbetats fram och användes i samband med 

intervjuerna (se bilaga).  

Informanter 

Informanterna var alla sjuksköterskor i olika åldrar, mellan 27 och 52 år, en man och fem 

kvinnor. De hade arbetat som sjuksköterskor mellan fem och trettioett år. Två av dem 

arbetade inom kommunens hemsjukvård, en från slutenvården samt tre från primärvård varav 

en från flyktinghälsovården.  

Intervju 

En semistrukturerad intervjumetod användes vilket innebär att samtalet delvis hade 

förutbestämda ämnen att tala om (Dalen, 2008). De förutbestämda ämnena var 

Kunskap/Erfarenhet, Tankar/Känslor, Mötet med patient och Möjligheter/Hinder.  Ämnena 

valdes ut utifrån de artiklar och den litteratur som hade lästs inom ämnet. Dessa 

sammanställdes med hjälp av en tankekarta (bilaga 1) som både informanten och intervjuaren 

kunde ta del utav under intervjun. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 

under arbetstid förutom en informant som intervjuades före ett arbetspass. Platsen och tiden 

för intervjun valdes av informanterna själva. Intervjuerna spelades in vilket alla informanterna 

godkände. Sedan transkriberades de inspelade intervjuerna ned ordagrant. Intervjuerna varade 

i genomsnitt 23 minuter. Under en av intervjuerna som utfördes på informantens arbetsplats i 

ett undersökningsrum kom en personal in och ville fråga informanten om råd i ett 

patientärende. De övriga intervjuerna genomfördes i konferensrum och kunde utföras utan 

störande moment.  En av intervjuerna gjordes som en parintervju. Detta gjordes då 

informanterna önskade detta.  

En pilotintervju genomfördes för att se om det fanns bärighet i intervjufrågorna. Denna kunde 

sedan inkluderas till datamaterialet då intervjun svarade mot syftet av studien.  

Analys 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. En 

manifest analys genomfördes vilket innebär att det faktiska i texterna beskrivs genom 

kategorier, underkategorier och underunderkategori (Graneheim & Lundman 2004).  

Författarna började med att skriva ned intervjuerna ordagrant i anslutning till intervjuerna. 

Båda författarna medverkade vid samtliga transkriberingar. Nästa steg som gjordes var att 

författarna noggrant läste varje intervju ett flertal gånger.  Sedan plockades meningsbärande 

enheter ut som kunde relatera till studiens syfte. Dessa enheter kondenserades sedan ned till 

mindre meningsenheter som behöll samma innehåll. Författarna abstraherade sedan de 

kondenserade meningarna till koder vilka valdes ut av författarna var för sig för varje 

kondenserad meningsenhet. Sedan jämkade författarna ihop sina respektive koder till 

gemensamma koder. Varje kod klipptes ut och placerades därefter ut på bordet och sorterades 

därefter ut i olika grupper som tycktes ha samma innebörd. Av dessa grupper bildades det 

underkategorier som sedan sammanfördes till kategorier som resultatet redovisas under. 

Analysprocessen resulterade i tre huvudkategorier, sju underkategorier. Kategorierna svarade 

mot studiens syfte.  Exempel på analysprocessen finns i bilaga 2.  
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Etiska överväganden 

Författarna gick igenom dokumentet om etiska överväganden utifrån 

etikprövningskommitténs riktlinjer där alla frågor som berör denna studie besvarades (se 

bilaga 3). Dessutom reflekterade författarna över de etiska överväganden som krävs för att 

genomföra en studie utifrån Helsingforsdeklarationen (2008). I deklarationen beskrivs att all 

forskning måste följa vissa etiska krav vilka ska skydda informanterna i studien. Deltagarnas 

personuppgifter, integritet och värdighet ska skyddas. Information om studiens syfte och 

metod ska alltid framföras noggrant. Det står även skrivet att forskningsdeltagaren har rätt till 

att själv bestämma om denne vill medverka eller inte. Deltagaren har även rätt att avbryta när 

den vill (ibid.). Informanterna informerades om detta skriftligt och fick skriva under ett 

informationsblad (bilaga 4).  

Författarna ser nyttan av att göra denna studie då man i vården kan stå inför ett paradigmskifte 

där infektioner som i dag behandlas med antibiotika i framtiden kan utvecklas till livshotande 

tillstånd. En av den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridningen av multiresistenta 

bakterier är att de basala hygienrutinerna följs.  

RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i tre kategorier med sju underkategorier. Efter varje citat anges en 

siffra inom parantes vilket representerar informanterna.  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier  

Kategori Upplevelse av mötet 

med patienten 

Känsla av trygghet med 

kunskap och erfarenhet 

Upplevelse av möjligheter 

och hinder i mötet 

Underkategori Sjuksköterskans känslor 

i mötet 

Basala hygienrutiner Hinder 

Sjuksköterskans 

upplevelse av patientens 

känslor 

Kunskap Förbättringar 

 Insikt och färdighet  

Upplevelse av mötet med patienten 

Sjuksköterskans känslor i mötet 

Informanterna beskrev mötet med denna patientgrupp väldigt olika. Med tiden som 

informanterna har arbetat och fått erfarenhet beskrevs mötet med patienten som mer tryggt. 

Från att vid första mötet varit mest rädd för att bli smittad själv till att nu vara mer rädd att 

föra smittan vidare till andra patienter. 

Svaren på frågan hur de hade upplevt mötet med patienten första gången uppkom känslor som 

tvivel och osäkerhet. En av informanterna beskrev första mötet med denna patientgrupp som 

en omvälvande upplevelse. Vårdpersonalen behandlade patienten som om han vore 

pestsmittad vilket resulterade i att han snabbt skulle ut från sjukhuset. Under två intervjuer 

framkom det att det tidigare hade funnits en osäkerhet som grundade sig i okunskap kring 
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multiresistenta bakterier och hur det smittades. Under en av intervjuerna framkom det att 

informanten hade känt situationen som skrämmande. Flera informanter berättade att de under 

det första mötet inte visste hur de skulle bemöta dessa patienter. De kände dock en trygghet då 

de fick information och kunskap i ämnet.  

Samtliga informanter beskrev att de nu för tiden mest kände en rädsla för att utsätta andra 

personer för smitta. Två av informanterna beskrev också en rädsla att ta med sig smittan hem 

till nära och kära. En oro att bli smittad och föra smittan vidare kunde uttrycka sig i en 

noggrannhet såsom att sprita sig väldigt ofta och tankar om att använda förkläde under ett helt 

arbetspass. En informant uppgav en rädsla att bli sjuk i sitt eget yrke och att det då inte finns 

någon hjälp att få i form av antibiotika. Två av informanterna uttryckte en oro för smitta då 

deras arbetskläder inte tvättades på jobbet utan de åkte hem i de kläder de hade arbetat i. En 

av informanterna uttryckte en oro över hur smittan spreds på avdelningen.  

Flera informanter påpekade att vårdaren inte vet vem som är bärare av multiresistenta 

bakterier och uttryckte därför vikten av att bemöta alla patienter likvärdigt oberoende av 

sjukdom eller smitta. Några av informanterna uttryckte detta i att man inte ska göra det 

uppförstorat.  

”Ja, men det är ju att dom får ett bra bemötande där man tänker på att det är en människa 

och inte en smitta som man vårdar” (3) 

Alla informanter berörde frågan huruvida de bemötte alla patienter på samma vis. En 

informant uttryckte vikten av att patienten inte skulle känna sig särbehandlad. En annan 

informant beskrev dessa patienter som vilken annan patient som helst, att bemötandet inte ska 

påverkas av bärarskap av dessa bakterier. Vidare beskrevs vikten av att bemötandet skulle 

vara professionellt men ändå så normalt som möjligt. Två informanter beskrev att när de 

visste att en patient med bärarskap av multiresistenta bakterier skulle besöka mottagningen 

fick dessa patienter gå direkt från väntrummet till behandlingsrummet.  

Sjuksköterskans upplevelse av patientens känslor   

Informanterna beskrev de känslor som patienten hade uttryckt. Bemötandena hade varit 

mycket skiftande och på vissa ställen hade det varit ”förskräckligt” (2) som en informant 

uttryckte det. En patient beskrev det som ”jättejobbigt” (2) och som om denne kände sig 

”jättesmutsig” (2) medan andra patienter hade uttryckt det som om de inte hade tagit det så 

allvarligt. Flertalet informanter beskrev att patienten hade känt sig som om denne vore 

pestsmittad. En informant uttryckte det som om patienten kände sig som om denne hade haft 

spetälska. Många frågor hade kommit upp om hur smittan påverkar deras vardag såsom om de 

skulle våga träffa vänner och familj t.ex. vid högtider och hur smittan fördes vidare. Två av 

informanterna berättade att en patient hade haft funderingar kring smittspridning i samband 

med intimitet med sin partner. Ett par av informanterna upplevde att patienterna var 

uppmärksamma på att personalen använde hygienrutiner vid omvårdnadsarbete. En patient 

hade påmint personalen att använda förkläde. Detta för att patienten inte ville att personalen 

skulle föra smittan vidare.  

I en av intervjuerna framkom det att patienter som hade blivit isolerade upplevde det som att 

vårdpersonalen hade så pass mycket skyddskläder på sig att de knappt kände igen dem. 

Informanten tolkade detta som om patienten kände sig skrämd.  
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Enligt en av informanterna upplevde patienter det som jobbigt att vara smittbärare under så 

lång tid och att de gärna ville få någon behandling för sin smitta trots att det inte finns någon 

bra sådan. 

Känsla av trygghet med kunskap och erfarenhet 

Basala hygienrutiner 

Samtliga informanter beskrev vikten av de basala hygienrutinerna för att förhindra 

smittspridning. En av dem tyckte att det skulle genomsyra hela vården. Informanterna 

poängterade särskilt vikten av handdesinfektion och att använda hanskar. Alla informanter var 

väl förtrogna med dessa rutiner. En informant beskrev det som att det är viktigt att göra sitt 

yttersta för att förhindra smittspridning. Vidare poängterade en informant att kunskapen om 

att multiresistenta bakterier inte smittar ”så vidlyftigt” (2) gör att denne kände sig säker när 

handskar och skyddsrock används samt när händerna tvättas. Flera informanter beskrev att 

multiresistenta bakterier inte smittade i det vanliga mötet med patienten exempelvis att ta 

någon i hand. Utan de ansåg att smittspridning var mer vanligt i omvårdnadsrelaterade möten 

såsom toalettbesök och sårvård. De beskrev det som att de tänkte extra noga vid dessa 

tillfällen så att de inte skulle föra smittan vidare. Flertalet informanter kände sig trygga i 

vårdandet då de använde sig av de basala hygienrutinerna. En informant uppgav också att det 

är en trygghet för patienten att personalen använder förkläde. Detta för att inte sprida smitta 

vidare från en patient till en annan.  

Kunskap 

Flera informanter uppgav att det var viktigt med uppdatering i sin teoretiska och praktiska 

kunskap inom ämnet så att bemötandet av denna patientgrupp skulle bli så bra som möjligt. 

Informanterna visste var de kan finna information kring multiresistenta bakterier. Den 

informationskälla som informanterna till största del hänvisade till var landstingets hemsida 

(vårdhygien) samt vårdhandboken. Några informanter uppgav att de kontaktade landstingets 

hygiensjuksköterska vid frågor runt omhändertagande av denna patientgrupp.  

Under en intervju berättade en informant att är man påläst innan mötet med en patient som har 

bärarskap av multiresistenta bakterier ger man ett säkrare intryck. En informant kände sig 

trygg med kunskapen om att en ”hel hudkostym” (2) skyddar mot smittan av dessa bakterier.  

Flera informanter berättade om hur de ägnade extra uppmärksamhet åt risken av 

multiresistenta bakterier hos människor som antingen varit på utlandsresa och behövt 

sjukhusvård där eller nyanlända svenskar som hade behandlats på sjukhus det senaste året.  

Insikt och färdighet 

Informanterna uttryckte att bemötandet var annorlunda första gången de hade stött på en 

patient med bärarskap av multiresistenta bakterier jämfört med idag. En informant beskrev det 

som att det fanns en oro, att första gången visste de inte ens om de kunde släppa in patienten 

på avdelningen men att bemötandet i dag har förändrats, allt har ”landat”(3).  

En informant återgav att denne tidigare hade känt stor osäkerhet hur multiresistenta bakterier 

smittade, oron över att bli smittad själv fanns men efter att ha vårdat fler patienter i denna 

grupp kände sig informanten säkrare och tryggare, de kände att färdighet gav trygghet. I sitt 

arbete kände informanten sig inte rädd.  
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”Förr tänkte jag mer på att skydda mig själv, men nu har jag ändrat mig så nu är det mer att 

inte orsaka patienten något” (1) 

En informant uttryckte det som att det inte tidigare fanns de rutiner som finns idag och på det 

viset känns det inte ”farligt” (2) som det kunde upplevas förr.   

Informanterna beskrev att de multiresistenta bakterierna ökar i Sverige och att det är en stor 

spridning i andra länder. Efter denna insikt tyckte de att det var viktigt att hitta de personer 

som bär på dessa bakterier för att förhindra smittspridning.  

Upplevelse av hinder och möjligheter i mötet 

Hinder 

Flera informanter uttryckte att stress var en faktor som påverkade deras följsamhet av de 

basala hygienrutinerna. En informant nämnde att det inte fanns tid för att införskaffa sig ny 

kunskap i ämnet. Ett par informanter tyckte att arbetsmiljön kunde vara ett hinder då 

patienterna vårdas i hemmet. De menade att det inte fanns samma förutsättningar där som på 

ett sjukhus eller en vårdcentral. Informanterna uttryckte att de var gäster i patientens hem och 

att det därför kan vara svårt att påverka arbetsmiljön exempelvis reglering av temperatur i 

hemmet samt sängars beskaffenhet och placering .  

Några av informanterna beskrev svårigheterna med att ändra inarbetade rutiner. En informant 

berättade att det inte är tidsbristen det handlar om utan vanor. Flera informanter beskrev att de 

är rädda men efter en tid återgår de till de redan invanda arbetssätten.  

”tyvärr är man ju så som människa, man är rätt så skärpt till början men sen går man 

tillbaka till sitt gamla jag…” (5) 

Två av informanterna uppgav att deras arbetskläder kunde vara ett hinder i patientmötet. En 

av informanterna ansåg att skyddskläder så som plastförkläde också var ett hinder då det 

ibland blir för varmt att arbeta i dessa. 

Möjligheter 

En informant påpekade vikten av att kommunicera för att på det viset kunna förändra 

beteenden. Denne uttryckte betydelsen av att prata med varandra för att hålla sig uppdaterad i 

ämnet.  

Flertalet informanter påpekade att de kan bli bättre på att använda de basala hygienrutinerna 

men samtidigt tyckte de att det har skett en förbättring av att använda dessa rutiner. Andra 

förbättringsmöjligheter som informanterna beskrev var att öka kunskapen i ämnet framför allt 

hur behandling och uppföljning ska gå tillväga, som en informant uttryckte sig:” det är alltid 

intressant att lära sig mer”(3). Ett par informanter uppgav att bättre information till 

patienterna var önskvärt och att mer tid för detta avsattes. 

Under en intervju funderade en informant över hur denne skulle kunna se över rutiner i sitt 

dagliga arbete t.ex. vad gäller desinfektion av medicinteknisk utrustning som varit i 

direktkontakt med patienten för att på det viset förhindra smittspridning. En informant 

underströk vikten av att förbereda inför ett arbetsmoment som exempelvis provtagning och att 

det var någonting som denne skulle vara observant på.  
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DISKUSSION 

De viktigaste fynden i föreliggande studie var att mötet väcker känslor, att kunskap och 

erfarenhet leder till en ökad trygghet samt hinder och möjligheter i mötet av patienter med 

bärarskap av multiresistenta bakterier.  

Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en kvalitativ intervjustudie för att få svar på studiens syfte 

(Forsberg & Wengström 2008). Det tycktes passande med denna metod med tanke på att 

studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med bärarskap 

av multiresistenta bakterier. Intervjumetoden ger en möjlighet till en fördjupad insikt i 

området då författarna kan ställa narrativa frågor så att sjuksköterskornas tankar om ämnet 

kan åskådliggöras på bästa sätt (ibid; Thomsson, 2010 ). För att få denna fördjupande insikt 

användes en tankekarta. Detta underlättade för författarna, då båda är oerfarna inom 

intervjutekniken och blir då ett stöd för att lättare kunna hålla sig till ämnet. Detta anses 

användbart för att kunna ge frihet för informanterna och hålla fokus på syftet (Thomsson, 

2010). Till tankekartan användes ett par förutbestämde frågor som kunde vara till hjälp vid 

intervjun. Enligt Dahlberg (1997) bör en kvalitativ intervju inte ha förutbestämda frågor men 

författarna tycker att detta är till stor hjälp då författarna är nybörjare inom detta 

Precis i början av arbetet kom en tanke upp om att använda en enkätstudie som metod. Den 

metoden ansågs dock inte vara tillräcklig för att besvara studiens syfte då sjuksköterskornas 

erfarenheter och upplevelser inte skulle kunna komma till sin fulla rätt. Intervjustudier 

upplevdes som mer intressant enligt författarna då denna metod speglar verkligheten på ett 

bättre sätt och ger en möjlighet att få en helhetsbild som inte är möjligt att få i en enkätstudie. 

Vidare beskriver Dahlberg (2010) att intervjuaren bör göra det möjligt för informanten att 

fördjupa sig, förtydliga sig och ge exempel på de beskrivna skildringarna.  

Då urvalet ”Snöbollsmetoden” användes finns det enligt Thomsson (2010) en risk för att 

urvalet kan styras för mycket av de som rekryterade informanterna. Enligt Polit och Beck 

(2010) är ”Snöbollsmetoden” den vanligaste urvalsmetoden men även den svagaste då denna 

metod har störst risk för urvalsfel. Författarna var medvetna om detta men valde den aktuella 

metoden av bekvämlighetsskäl. Författarna tror att det finns en liten risk att något urvalsfel 

kan uppstå då det som eftersöks inte är något ställningstagande i frågan utan enbart 

upplevelsen och erfarenhet av ämnet. Varje sjuksköterska har en unik erfarenhet av detta 

vilket författarna anser är oberoende av ålder, kön och nationalitet. Det viktigaste enligt 

författarna var att inklusionskriterierna följs vilka var att informanten är sjuksköterska samt 

skulle ha vårdat en patient med bärarskap av multiresistenta bakterier. 

Under artikelsökningen till diskussionsdelarna kunde författarna konstatera att det fanns få 

vetenskapliga artiklar skrivna om det aktuella syftet, det vill säga hur sjuksköterskorna 

upplever mötet med denna patientgrupp. Däremot kunde lyckade sökningar göras på 

bakgrundsdelen där syftet med studien ännu inte hade tagits upp.  

Informanterna i studien är fem kvinnor och en man. Enligt högskoleverket (2010) visar det sig 

att 14 % av de sjuksköterskor som examineras är män. Av våra informanter är 16 % män.  

Denna fördelning av informanternas kön kan enligt författarna kunna överföras på 

verklighetens könsfördelning av sjuksköterskor.  
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När informanterna kontaktades för deltagande i intervjustudien fick de själva bestämma plats 

tid för intervjuerna. Det anses positivt enligt Thomsson (2010) att informanterna själva får 

bestämma detta. Alla intervjuer kunde genomföras utan störande moment förutom en intervju 

men författarna upplevde inte att informanten blev störd så att intervjun påverkades negativt.  

Under samtliga intervjuer deltog båda författarna vilket ansågs positivt då båda är nybörjare 

vad gäller intervjuteknik. Författarna tyckte att detta förbättrade intervjun då den ena 

intervjuaren kunde vara mer aktiv och ansvara för intervjun medan den andra var mer passiv 

men då och då kunde flika in för att få en fördjupad intervju. Den passiva intervjuaren kunde 

också anteckna under intervjuns gång för att kunna återkoppla och på det viset bidra till fler 

reflektioner. En eventuell maktposition mot informanten har diskuterats men det ansågs att 

vinsterna var större med att vara två då det dels är en trygghet och dels att intervjun blir så 

detaljrik och beskrivande som möjligt. Vid alla intervjutillfällen tillfrågades informanterna om 

de samtyckte med att båda författarna deltog. Samtliga informanter godkände detta. På grund 

av ovana hos författarna planerades det in två intervjuer under samma eftermiddag, tätt inpå 

varandra vilket Thomsson (2010) anser inte är att rekommendera då det är lätt att intervjuarna 

inte orka hålla fokus fullt ut under flera intervjuer samma dag. Här kunde en parintervju 

istället varit på sin plats för att få ut mer av intervjun (ibid.).   

Under en av intervjuerna gjorde författarna en så kallad parintervju där två informanter 

deltog. Detta upplevdes som positivt då intervjun kändes mer avslappnad. Författarna fick en 

känsla av att informanterna kände en trygghet med att vara två och att de stöttade varandra 

och fyllde i varandras meningar. Thomsson (2010)  menar att en parintervju är positiv i den 

bemärkelsen att det kan förstärka intervjun.  

Alla intervjuerna spelades in för att informanterna skulle kunna få en djupare förståelse av de 

personliga redogörelserna. Enligt Thomsson (2010) räcker det inte med papper och penna då 

den fullständiga berättelsen måste finnas till hands vid analysen. 

Thomsson (2010) skriver att det kan vara till hjälp med att utföra en pilotintervju för att få 

förståelse av sin intervjuteknik innan de riktiga intervjuerna tar sin början. Detta genomfördes 

med ett gott resultat så att intervjun kunde inkluderas i datamaterialet.  

Den valda analysmetoden gjordes för att kunna granska de inspelade intervjuerna och få fram 

beskrivande likheter och olikheter i datamaterialet. En manifest innehållsanalys med en 

induktiv ansats gjordes för att författarna upplevde att det är enklare att utföra då en latent 

innehållsanalys kräver att egna tolkningar görs utifrån det insamlade materialet. Enligt Elo & 

Kyngäs (2007) är en innehållsanalys att föredra vad gäller studier som ska bearbeta stort 

material med nyansrikt innehåll. I analysprocessen är båda författarna närvarande för att ge en 

god validitet för studien. Det ansågs också ha varit till nytta för processen av 

innehållsanalysen då båda känner till intervjuerna väl vilket underlättar denna process.  

Förförståelse 

Då en av författarna har varit yrkesverksam under många år finns en risk att förutfattade 

meningar kan påverka intervjuerna. Denna risk har beaktats och de kunskaper som en av 

författarna besitter tros inte ha speglat sig i resultatet. Författarna anser det positivt att den ena 

har stor arbetslivserfarenhet och den andre har mer nya teoretiska kunskaper. För att bearbeta 

eventuella förutfattade meningar och förförståelse är det viktigt att sätta sig in i ämnet innan 

själva intervjuerna genomförs (Thomsson, 2010). För att förhindra detta har författarna läst 

artiklar och litteratur inom ämnet innan intervjuerna utförs. Enligt Dahlberg och Segesten 
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(2010) rekommenderas att läsa litteratur om hur patienter tidigare reagerat i samma situationer 

och på det viset få en bredare förståelse. De poängterar dock att varje möte är unikt och att 

detta alltid måste beaktas vid mötet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande intervjustudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenhet av att vårda patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier. Genomgående i 

studien framhålls att övning ger färdighet vad gäller bemötande och vård av denna 

patientgrupp. Samma koppling gör Lugg & Ahmed (2008) i sin studie, att det finns en direkt 

koppling mellan kunskapsnivån och praktiskt handhavande.  

Mötet mellan sjuksköterska och patient väcker känslor 

Det framkommer i en studie av Lindberg, Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson (2011) att de 

känslomässiga reaktioner som sjuksköterskan kan uppleva i samband med vårdandet av en 

patient med multiresistenta bakterier bl.a. är osäkerhet, rädsla, likgiltighet, skicklighet, 

reflekterande, oförsiktighet och noggrannhet. Detta förekommer även i föreliggande studie att 

liknande känslor kan ses som exempelvis rädsla och noggrannhet. Detta kan yttra sig i en 

överdriven noggrannhet av de basala hygienrutinerna vid mötet med denna patientgrupp.  

I föreliggande studie beskriver informanterna vikten av att ha ett likvärdigt bemötande inför 

alla patienter oberoende av smitta eller sjukdom. Trots det beskriver informanterna att 

patienter har uppgett att de känt sig särbehandlade och har upplevt ett dåligt möte när de kom 

i kontakt med vården. I en studie gjord av Skyman, Sjöström och Hellström (2010) beskrivs 

det att patienter med multiresistenta bakterier upplever sig särbehandlade vid kontakt med 

vården.  En patient som var smittad med MRSA beskriver att han inte fick sitta i väntrummet 

när han skulle träffa sin doktor, han fick istället vänta i sin bil i timmar.  

I en studie gjord av Skyman et al (2010) beskriver patienter att de känt sig som om de vore 

pestsmittade. Detta beskriver även ett flertal av informanterna i föreliggande studie att 

patienterna upplever. I en liknande studie beskrivs de känslor som patienten känner när de 

vårdas för MRSA. Dessa känslor kan vara olust och osäkerhet. Vissa patienter beskriver att 

livet har blivit svårt och att en känsla av att vara oren hela tiden är närvarande (Carlsson, 

Högman, Lindberg & Skytt, 2009). Detta påvisades även i föreliggande studie. 

Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt (2009) belyser i sin studie att många isolerar sig från 

vänner och familj i rädsla över att föra smittan vidare. Detta påvisades även i föreliggande 

studie där en patient har haft funderingar kring högtider och risken för att smitta vidare till 

släktingar. I Lindbergs et al (2009) beskrivs att en patient i fick gå in genom bakdörren direkt 

in i behandlingsrummet. Detta kan även styrkas i föreliggande studie där ett par informanter 

berättar att patienter blev hänvisade att gå bakdörren in till vårdcentralen eller att gå direkt till 

behandlingsrummet utan att sitta i väntrummet.  

Patienter beskriver i ett par studier att när de skulle undersökas var vårdpersonalen klädd i 

kläder som om de skulle resa ut i yttre rymden eller hade ”skyddsmundering” på sig 

(Lindberg et al, 2009; Wiklund, 2011). Detta resultat kan jämföras med denna studie då 

informanterna beskriver att de upplever att patienterna har berättat om samma upplevelse.   

I en studie visas det att vissa sjuksköterskor inte kände sig säkra när de vårdade patienter med 

multiresistenta bakterier (Lindberg, Lindberg, Skytt, Högman, Carlsson, 2011). Informanterna 
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i föreliggande studie beskriver samma känsla när de träffade denna patientgrupp första 

gången.  

Trygghet kommer med kunskap och erfarenhet 

En av de största erfarenheterna genom studien är att informanterna känner sig tryggare efter 

att ha vårdat patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier. Detta styrks genom en 

studie gjord av Mamhidir et al (2011). Informanterna i föreliggande studie känner sig trygga 

med att använda sig av de basala hygienrutinerna. De anser alla att det är mycket viktigt med 

dessa rutiner och att det är den bästa metoden för att förhindra smittspridning. Som någon av 

informanterna uttrycker sig är det ”jätteviktigt” att man tänker på hygienen och att det ska 

genomsyra hela vården. De Moura och Gir (2007) visar i sin studie att ju mer kunskap 

sjuksköterskor har desto bättre uppfattning och större möjlighet att arbeta förebyggande för att 

förhindra smittspridning finns. Informanterna känner sig väl förtrogna med var de kan finna 

information inom ämnet. En studie påvisar att kunskapsnivån om förebyggande 

hygienåtgärder är bristfällig och att de inte vet var de kan finna information om ämnet 

(Mamhidir et al, 2011). Då alla informanterna i föreliggande studie har vårdat patienter med 

bärarskap av dessa bakterier så kanske det är förklaringen till att de inte upplever sin kunskap 

bristfällig.  

I föreliggande studies resultat visar att informanterna uttrycker vikten av fortbildning inom 

ämnet. Som en informant uttrycker sig är det av stor vikt att hålla sig ajour inom ämnet. Detta 

styrks i en studie gjord av Lines (2006) som visar att sjuksköterskor tycker det är viktigt med 

kunskap inom ämnet och att de har ett ansvar att föra den vidare. En annan studie visar på ju 

mer kunskaper sjuksköterskor har inom ämnet desto större möjlighet har de att arbeta 

förebyggande med att förhindra smittspridning (De Moura & Gir, 2007).  

Flera informanter uttrycker att det är en trygghet att det nu finns framtagna arbetsrutiner 

exempelvis de basala hygienrutiner som gäller i hela sjukvårdsorganisationen. Creedon et al 

(2008) visar i sin studie på att kulturen i organisationen, som man arbetar i, är en stor 

bidragande orsak till hur det smittförebyggande arbetet utförs.  

Möjligheter och hinder i mötet i mötet mellan sjuksköterska och patient 

Informanterna i denna studie kommer alla från olika arbetsplatser och detta tror författarna 

påverkar denna kategori. Sjuksköterskorna i hemsjukvården uppger att arbetsmiljön med att 

arbeta i hemmet kan vara ett hinder för att mötet ska bli optimalt ur ett smittskyddshänseende.  

Informanten från slutenvården poängterar just platsbrist och att det inte finns möjlighet till 

enkelrum som en bidragande orsak till smittspridning. Detta styrks i en studie av Lines (2006) 

där sjuksköterskor känner en frustration över att det inte finns några lediga enkelrum för dessa 

patienter och de anger platsbrist som en orsak till att inte kunna vårda på ett korrekt sätt. 

Liknande resultat kan ses i en studie gjord av Ransjö, Lytsy, Melhus, Aspevall, Artinger, 

Eriksson och Hambraeus (2010).  

Ett par av informanterna i föreliggande studie påtalar hur lätt det är att ramla tillbaka till att 

arbeta efter inlärda vanor och rutiner. Efter ett utbrott av ESBL som Ransjö et al (2010) 

beskriver i sin studie var en av de bakomliggande faktorerna att de basala hygienrutinerna inte 

följdes. För att förhindra just detta utvecklades utbildningsinsatser och extra kontroller för hur 

de basala hygienrutinerna efterföljs. Lugg & Ahmed visar i sin studie att majoriteten av 

sjuksköterskorna har bra kunskap om smittspridning av MRSA och om hur detta ska 

förhindras genom exempelvis handdesinfektion. Däremot framkommer det att endast drygt 

hälften av deltagarna desinficerar händerna före och efter patientkontakt.  
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Majoriteten av informanterna uttalar vikten om kommunikation och information till patienten 

angående sin smitta. Detta ses av ett par informanter som ett hinder i vårdrelationen, att 

informationen till patienten inte var tillräcklig. Detta poängterar Kiessling och  Kjellgren 

(2004) i sin studie att upplevelsen av delaktighet mellan patienten och vårdare nås genom 

samtal och information utifrån patientens villkor och dennes behov av information. Tidsbrist 

är ett hinder då det leder till att vårdpersonal inte har tid att lyssna på patienten. Patienten kan 

då känna att det kan leda till en förlust av sin egen delaktighet i vården. I studien skildras även 

kontinuitet som en bidragande faktor till minskad delaktighet då patienten får olika besked 

från vårdare. En informant tar upp kontinuiteten som en möjlighet till att få en öppnare 

relation. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är vårdrelationen utgångspunkten för en god 

vård där delaktighet från patientens sida står i fokus för att kunna stärka dennes 

hälsoprocesser.  

I föreliggande studie tycker ett par informanter att mer information och utbildning skulle göra 

vårdandet av dessa patienter bättre. Detta kan styrkas i en artikel om ett frågeformulär 

angående multiresistenta bakterier, vars användande skulle kunna bidra till en förbättring av 

kunskap som i sin tur kan leda till ett bättre bemötande mot patienter med multiresistenta 

bakterier (Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2011). 

Slutsatser 

Studiens resultat visar på att informanterna känner sig tryggare ju fler patienter de vårdat med 

denna smitta. Författarna ser i studien att känslor som informanterna beskriver är beroende av 

kunskapen om multiresistenta bakterier. Känslor som exempelvis rädsla och osäkerhet 

försvann då informanterna fick mer kunskap inom ämnet. De basala hygienrutinerna samt 

vetskapen om hur smittspridning kan förhindras med denna metod är informanterna 

välförtrogna med. De hinder som kommer upp i resultatet är framförallt tidsbrist, arbetsmiljön 

och svårigheter med att förändra inarbetade rutiner. Författarna ser en klar koppling med att ju 

mer kunskap om multiresistenta bakterier och dess smittspridning informanterna har desto 

tryggare känner de sig vid vårdandet av denna patientgrupp. 

Vidare forskning 

Författarna ser nyttan av vidare forskning då ämnet bör lyftas fram. Detta för att 

antibiotikaresistensen är ett stort globalt problem och det bästa sättet för att förhindra detta är 

minskad antibiotikaförskrivning och att smittspridning förebyggs genom att de basala 

hygienrutinerna följs. Det som sjuksköterskan kan påverka är just att följa dessa basla 

hygienrutiner. En observationsstudie angående följsamheten av de basala hygienrutinerna 

föreslår författarna som en idé till kommande studier.     
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Tankekarta med ämnesområden 

 

 

 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med 

multiresistenta bakterier.       

 

 

       

Tankar/Känslor    Mötet med patient

     

MRB 

 

     

Erfarenhet/Kunskap    Hinder/möjlighet 

 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du ge ett ex? 

Kan du beskriva mer? 

Hur upplevde du/patienten detta? 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det var nog lite 

skrämmande i 

början tror jag 

att jag kände det 

//man kände ju 

inte riktigt till 

det// man visste 

ju inte riktigt 

hur mycket det 

smittade till mig 

när man var i 

kontakt med 

dom.  

Lite 

skrämmande i 

början, man 

kände inte till 

det, visste inte 

hur det smittade 

till mig 

Otrygghet Sjuksköterskans 

känslor i mötet 

Upplevelse av 

mötet med 

patienten 

Mycket sånna 

här tankar 

väcktes ju och 

känslor som 

rädsla och ja, 

men sen när 

man väl fått den 

här 

informationen 

så… 

Tankar väcktes ju 

och känslor som 

rädsla, men när 

man fått 

informationen 

så… 

// vi ska ha en 

god hygien i 

svensk sjukvård 

för alla 

patienter, för det 

är ju faktiskt så 

att de flesta vet 

ju inte om att de 

bär på det. 

Därför ska vi ha 

dom här 

hygienreglerna 

för alla 

God hygien i 

svensk sjukvård 

för alla. De flesta 

vet inte om att de 

bär på det, därför 

ska vi ha 

hygienregler för 

alla.  

Trygghet Basala 

hygienrutiner 

Känsla av 

trygghet med 

kunskap och 

erfarenhet 
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Informationsblad  

Hej! 

Vi är två studenter, Ann-Sofi Karlsson och Elmina Bergstrand, tillhörande 

sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska med handledning under våren 

2012 skriva vår C-uppsats och planerar att utföra en kvalitativ intervjustudie. Syftet med vår 

studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter smittade med 

multiresistenta bakterier.  

Studien är planerad att genomföras genom individuella intervjuer. Intervjuerna kommer att 

spelas in, transkriberas dvs. att ordagrant skrivas ned och därefter analyseras.  Beräknad tid 

för intervjun är cirka 30 minuter. Intervjun är frivillig och som deltagare får man själv 

bestämma tid och plats för tillfället. Studiedeltagaren får när som helst avbryta sin medverkan 

under studieprocessens gång och behöver inte ange någon förklaring till detta. 

Intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt.  

Den information som kommer fram under intervjun kommer att förvaras så att obehöriga inte 

har tillgång till materialet. Efter studiens avslut kommer svaren på intervjuerna att förstöras.  

Om intresse finns så redovisar vi resultatet när studien är klar.  Ni kommer även att få tillgång 

till den färdiga uppsatsen.  

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Med vänliga hälsningar 

Ann-Sofi & Elmina 

 

Ann-Sofi Karlsson   Elmina Bergstrand 

Transjö    Skyttegatan 21 

342 93 Hjortsberga   352 41 Växjö 

Tel: 072-3270149   Tel: 070-1479165  

Mail: ak222kj@student.lnu.se  Mail: eb222hd@student.lnu.se 

……………………………….  ………………………………….

      

Om du samtycker till att medverka i studien var vänlig underteckna:  

…………………………………..  ………………………………………. 

Namn     Ort och datum  

Handledare: Maria Qvistgaard, Mail: mq222aa@student.lnu.se 

mailto:ak222kj@student.lnu.se
mailto:eb222hd@student.lnu.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


