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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) är globalt 

sätt en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner. Bakterien är 

ett växande problem som i Sverige har gått från att vara en sjukhusförvärvad 

infektion till en samhällsförvärvad. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa patienters levda erfarenhet 

av att vara MRSA-bärare.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på sju kvalitativa artiklar. 

Analysen resulterade i huvudrubrikerna; ”Att leva med MRSA” samt 

”Patienters upplevelser av att vårdas under isolering”. 

Resultat: Resultatet visar att patienter upplever att de får otillräcklig 

information om ämnet. Patienter känner oro och förvirring över sin 

livssituation och de upplever situationen som stigmatiserande. De beskriver 

sig själva som pestsmittade, smutsiga och att vara en fara för andra. Det finns 

stora variationer gällande kunskapen om MRSA både hos patienter och hos 

vårdpersonal. Patienter uttrycker att kunskapen om MRSA inom vården 

skiljer sig åt. 

Slutsats: Författarna anser att det krävs en ökad kunskap hos vårdpersonal, 

men också en ökad förståelse för patienters individuella behov. Det behövs 

fler och mer omfattande studier som belyser MRSA-bärarens livssituation 

men också studier som belyser hur MRSA-information ska kunna tillgodoses. 

 

Nyckelord: Methicillin resistant staphylococcus aureus, MRSA, patient, 

vård, erfarenhet, information, isolering. 
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1. Inledning 

Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) känns mer aktuellt än någonsin. 

Information pryder varje ingång till vårdavdelningars entréer och uppmanar besökare till god 

handhygien. Massmedia uppmärksammar också det ”nya hotet” mot folkhälsan. MRSA kallas 

i folkmun för “sjukhussjukan” då den ofta sprids i vårdrelaterade miljöer. Smittspridningen av 

resistenta mikroorganismer är påtaglig och utgör numera inte bara ett hot för sjukvården utan 

för hela samhället. Att som patient få besked om att vara smittad med MRSA, innebär för 

många en väldigt utsatt situation med ensamhetskänslor, rädsla och ovisshet. För allmänheten 

är MRSA kanske bara en bokstavskombination, något diffust. Denna okunskap sprider ofta en 

rädsla. Med kunskap förebyggs inte enbart spridning. Kunskapen kan också bidra till att lyfta 

fram och synliggöra personen bakom bokstavskombinationen, MRSA.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Historik och förekomst 

MRSA är i dag en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner i världen. Det är 

en form av gula stafylokocker som utvecklat resistens mot vanliga så kallade 

stafylokockpenicilliner och är därför särskilt fruktade bland individer med nedsatt 

immunförsvar. MRSA bakterien är dock inte mer virulent än andra stafylokocker men skapar 

på grund av sin resistensutveckling stora behandlingsproblem (Gårlund, 2009). Vid svåra 

stafylokockinfektioner behandlas patienter med ett fåtal, mycket dyra intravenösa 

antibiotikum med besvärande biverkningar som följd. Antibiotikaresistens kan således 

fördröja behandlingsresultatet och leda till att infektionen inte går att bota 

(Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

Det första penicillinet introducerades omkring 1940-talet. Penicillinet kunde bota tidigare 

dödliga infektioner och var motståndskraftig mot alla stafylokocker. Detta antibiotikum 

användes i stor utsträckning, ofta i förebyggande syfte och ofta i allt för låga samt 

otillräckliga doser. På grund av ogenomtänkt antibiotikaterapi utvecklade stafylokockerna 

resistensegenskaper som på 1980-talet utvecklades till multiresistenta stammar, bland annat 

MRSA (Ericson & Ericson, 2009). I slutet av 1990-talet började MRSA-epidemin ta ny 

riktning, från att nästan enbart ha orsakat infektioner i sjukhusmiljöer till att orsaka 

infektioner även i samhället. I Sverige är samhällsförvärvad MRSA idag vanligare än 

sjukhusförvärvad MRSA (Smittskyddsinstitutet, 2010). I dagsläget har under en procent av 
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Sveriges befolkning MRSA i blod eller i sår, medan i övriga Europa uppgår siffran till 

tjugofem procent (Strama, 2010). Spridningen av multiresistenta bakterier orsakar inte bara 

längre vårdtider, krävande behandlingar och stora kostnader för samhället, utan framförallt ett 

stort lidande för drabbade patienter (Vårdhandboken, 2011).  

 

2.2 Smittspridning   

Staphylococcus aureus (S. aureus) tillhör de vanligast förekommande bakterierna i vår 

omgivning. När patienter bär på S. aureus koloniseras vanligtvis näsans slemhinna, svalg och 

andra slemhinnor. MRSA, likväl som övriga S. aureus infektioner sprids huvudsakligen via 

direkt kontakt (Smittskyddsinstitutet, 2010). Det vill säga att smittan överförs direkt från 

smittkällan till individen (Melhus, 2010). Bristande handhygien är en av orsakerna till att 

smittan förs vidare (Smittskyddsinstitutet, 2010). MRSA sprids även genom indirekt kontakt, 

det vill säga att infektionen överförs i ett mellanled via händer, kläder och föremål från en 

person till en annan. Utan desinfektionsmedel kan MRSA överleva på händerna i över två 

timmar och i miljön upp till sju månader (Melhus, 2010).  

 

Risken att bli smittad av MRSA är större om man vårdats på sjukhus utanför Sverige där 

MRSA är mer vanligt förekommande och där antibiotikabehandling används i större 

utsträckning. MRSA kan leda till infektion med kliniska symtom men patienter kan även vara 

koloniserade, det vill säga att man bär på MRSA utan några direkta symtom. Koloniserade 

patienter kan dock i ett senare skede få en symtomgivande infektion orsakad av bakterien. 

Vidare kan man också vara tillfällig bärare av bakterien, detta kallas transient bärarskap. Det 

innebär att patienter enbart är bärare en kort period utan att MRSA etableras (Socialstyrelsen, 

2007a). Patienter som klassas som bärare det vill säga koloniserade patienter, behöver normalt 

sett ingen antibiotikabehandling såvida MRSA inte förorsakar en infektion 

(Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 

Det mest effektiva sättet att handskas med infektioner är inte att behandla dem, utan snarare 

att förebygga dem. De viktigaste åtgärderna styrs av vårdpersonalen i den patientnära vården, 

men även av patienter själva. Enligt svenska föreskrifter ska vårdpersonal använda 

handdesinfektion både före och efter direkt kontakt med en infektionssmittad patient. 

Handskar och skyddsförkläden ska användas vid kontakt med kroppsvätskor eller vid kontakt 

med annat biologiskt material (Socialstyrelsen, 2007b).  
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2.3 Lagar 

MRSA klassas som en allmänfarlig sjukdom vilket innebär att den måste anmälas och 

smittspåras. Dessa riktlinjer gäller även vid ett så kallat tillfälligt bärarskap (Socialstyrelsen, 

2010). Antalet anmälda MRSA-fall har ökat varje år sedan anmälningsplikt infördes enligt 

smittskyddslagen år 2000 (Smittskyddsinstitutet, 2010). Smittskyddet är basen för 

bekämpning av alla smittsamma sjukdomar som kan överföras till människan och människor 

emellan. Smittskyddslagen (SFS2004:168) medför ett personligt ansvar för att smittor inte 

sprids. Det innebär en skyldighet att uppsöka vård vid eventuell misstanke om bärarskap av en 

smittsam sjukdom. Den som är medveten om sitt bärarskap av en allmänfarlig sjukdom är 

därför skyldig att enligt lag berätta varifrån smittan kan härledas och till vilka MRSA kan ha 

spridits vidare (SFS2004:168). Smittskyddslagen har sin utgångspunkt i alla människors lika 

värde och ska skydda den smittades integritet och rättsäkerhet. Lagen finns till för att ge 

skydd åt befolkningen och för att kunna vidta nödvändiga åtgärder som till exempel 

isoleringsvård (Melhus, 2010).  

 

2.4 Förebyggande hälsovård 

Sedan 2010 kan MRSA-bärare avskrivas från kontroller och förhållningsregler. Patienter kan 

dock aldrig formellt bli ”friskförklarade” från sitt MRSA-bärarskap. När patienter kunnat 

uppvisa tre negativa odlingar avskrivs de från kontroller och förhållningsregler, men inte från 

sitt bärarskap. Patienter uppmanas ändå att informera om sin MRSA vid kontakt med 

sjukvården, men är enligt lag inte skyldiga att berätta detta. Det innebär således en risk att 

avskriva patienter från kontroller eftersom man aldrig med säkerhet kan veta om patienter kan 

få tillbaka sin MRSA. Samråd vid avskrivning sker alltid med patientansvarig läkare 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Alla MRSA-bärare får ett specifikt bärarkort att uppvisa i samband med framtida vård. 

Bärarkortet garanterar att patienter vid behov får en korrekt antibiotikabehandling (Västra 

Götalandsregionen, 2012a). När patienter får veta att de har MRSA erhålls verbal information 

om vad ett bärarskap innebär samt hur smittade patienter undviker att föra smittan vidare till 

familjemedlemmar och samhället i övrigt. Informationen innefattar till stor del vikten av 

basala hygienrutiner. Det poängteras dock att även skriftlig information kan vara ett stöd för 

dessa patienter (Socialstyrelsen, 2010). MRSA bör inte utgöra något hinder från att leva i 

gemenskap med andra. Normalt sett smittar inte MRSA vid sociala kontakter, som kramar 
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eller när patienter tar någon i handen. Om patienter däremot har sår eller eksem ska dessa 

alltid täckas. Under sårläkningens period ska man därmed undvika att bada och basta bland 

allmänheten (Västra Götalandsregionen, 2012b).  

 

2.5 Isoleringsvård 

Vårdrelaterade infektioner är ett av vår tids största och viktigaste hot mot patientsäkerheten 

(Smittskyddsinstitutet, 2012). För att kunna kontrollera spridning av smittsamma sjukdomar 

kompletteras basala hygienrutiner med så kallad isoleringsvård. Isoleringsvård är mycket 

kostsamt för samhället men anses vara en framgångsrik strategi för att förebygga samt 

kontrollera spridning av bakterier (Saint, Higgins, Nallamothu & Chenoweth, 2003).  

Framförallt är isoleringsvård betydelsefullt vid infektioner som orsakats av 

antibiotikaresistenta stammar (Melhus, 2010). Isolering innebär att patienter isoleras för att 

skydda patienter och vårdpersonal från att smittas. Skyddsisolering innebär att patienter 

istället skyddas från sin omgivning på grund av ökad mottaglighet för luftburen smitta 

(Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009). MRSA-patienter som vårdas under isolering blir oftast 

tilldelade ett enkelrum men kan också delas tillsammans med andra MRSA-patienter (Clock, 

Cohen, Behta, Ross & Larsson, 2009). Rummen består ofta av en sluss samt egen dusch och 

toalett. Inne på isoleringssalen ska dörr och fönster helst vara stängda (Lindahl, Skyman & 

Fryklund, 2009).  

 

Isolering har visat sig ha negativa effekter för patienters välmående med följder som ångest, 

depression och låg självkänsla (Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). 

Omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale menade att den fysiska miljön har stor inverkan 

på kropp och själ och att patienter i en enahanda tillvaro lider (Eriksson, 1994).  

Vårdspersonal har en skyldighet att tillgodose inte enbart patienters fysiska behov utan även 

de psykosociala och emotionella behov som kan komma att uppstå vid behandling av MRSA 

(Barratt, Shaban & Moyle, 2011a). Att inte bli bekräftad eller sedd kan innebära ett svårt 

lidande för patienter. Gemenskapen till andra är grundläggande för människans existens. 

Människan kan vara ensam i ensamheten men också ensam trots gemenskap, bägge aspekter 

kan orsaka lidande. Det är när människan fråntas någonting som tidigare varit en naturlig del 

av vardagen som ensamheten upplevs som ett lidande (Eriksson, 1994). 
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2.6 Teoretisk ansats  

Livsvärldsperspektivet, det vill säga den vardagliga värld patienter rör sig och verkar i 

myntades av Husserl på tidigt 1900-tal. Att utgå från livsvärlden innebär ett vårdande som 

berör patienters värld, så som den erfars. Med livsvärldsteorin som grund för vårdandet får 

vårdpersonal kännedom om hur sjukdom påverkar upplevelsen av mening och sammanhang. 

Detta innebär att ha en öppenhet för enskilda patienter. Ett patientperspektiv och ett 

livsvärldsfokus kan inte åtskiljas. I livsvärlden förstår patienter sig själva, andra och världen i 

övrigt. Med livsvärlden som grund för vårdandet närmar sig patienter således sig själva i en 

värld som är högst unik men som samtidigt delas med andra. I den varierande livsvärlden 

finns en mittpunkt, kroppen. Kroppen är inte enbart biologisk och bör heller inte enbart 

betraktas som ett objekt. Kroppen kan förstås som ett subjekt, något som har erfarenheter – 

levd. Den levda kroppen är fylld av minnen, erfarenheter och upplevelser och är på så sätt 

både meningsbärande och meningsskapande. Den levda kroppen är därför både psykisk och 

fysisk, men även andlig och existentiell. Åtskiljandet av kropp och själ är lika omöjlig som 

åtskiljandet av patienter från dess livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Eriksson (1994) beskriver sin teori om helhetsynen på människan, där alla delar samverkar till 

en helhet. I denna helhet inkluderas kropp, själ och ande. Historiskt sätt har vårdandet haft sin 

utgångspunkt i att lindra det mänskliga lidandet. Utvecklingen har dock lett till att vården 

ibland skapar ett lidande för patienter. Eriksson (1994) har delat in vårdens lidande i tre delar 

vilka är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan uppkomma i 

samband med patienters sjukdom och dess behandling. Det kan visa sig som kroppslig smärta, 

men även som ett själsligt och andligt lidande. Själsligt och andligt lidande kan innebära den 

skuld och skam som patienter erfar i relation till sin sjukdom. Lidandet som uppkommer i 

relation till vården eller utebliven vård kallas för ett vårdlidande. Det finns olika anledningar 

till att patienter upplever ett vårdlidande och alla patienter upplever lidandet på sitt unika sätt. 

En anledning till att vårdlidande uppkommer är då patienter upplever att deras värdighet 

kränkts. Det kan visa sig i konkreta situationer då det slarvas med att skydda patienters intima 

och personliga sfär. Likaså kan det visa sig när patienter inte känner sig sedda eller 

bekräftade. Detta vårdlidande kan också uppstå då patienter upplever att vårdpersonal 

tillskriver patienter olika värde. Det lidande som uppkommer i relation till patienters egna liv 

är det som kallas för ett livslidande. Att uppleva ohälsa och samtidigt vara patient berör hela 
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människans livsvärld. Livslidandet står i relation till att leva och allt vad det innebär, men 

också att vara människa bland andra människor (Eriksson, 1994). 

 

3. Problemformulering 

Vårdrelaterade infektioner och spridning av resistenta bakterier har blivit ett alltmer påtagligt 

problem. Detta till följd av att nya resistenta och multirestistenta organismer tillkommit på 

grund av frekvent och ogenomtänkt antibiotikaterapi (Ericson & Ericson, 2009). Aktuell 

forskning påvisar att MRSA inverkar på patienters psykiska hälsa. Erfarenheten som MRSA-

bärare innebär en utsatt situation både i mötet med vården och i det övriga samhället. Utifrån 

ett livsvärldsperspektiv behöver patienter få förståelse för sin situation och möta kunskap från 

sin omgivning om innebörden av att leva med MRSA. Denna kunskap behöver stärkas dels på 

ett samhällsmässigt plan men också i patienters möte med vården. Att utgå från ett 

livsvärldsperspektiv skapar stora möjligheter för framtiden. För att kunna erbjuda en god 

omvårdnad krävs det inte enbart goda kunskaper om MRSA, utan också insikt i hur MRSA-

smittade patienter upplever sin livssituation.  

 

4. Syfte 

Syftet är att belysa patienters levda erfarenhet av att vara MRSA-bärare.  

 

5. Metod 

Metoden som valdes är en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt 

innebär att på ett systematiskt sätt identifiera och analysera relevant forskning med hjälp av 

data från tidigare empiriska studier. Artiklarnas resultat grundar sig på deltagarnas 

erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2008). När medicinska litteraturöversikter utförs på ett 

systematiskt sätt framkommer ett mer tillförlitligt underlag för beslut som rör omvårdnad 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012). Författarna har valt att utgå från en 

kvalitativ ansats för att belysa ett livsvärldsperspektiv. Litteraturöversiktens skapandeprocess 

går från helhet till delar för att återigen träda fram som en ny helhet, där den slutliga summan 

blir större än de tidigare delarna (Axelsson, 2012).  
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5.1 Urval 

Kriterier för inklusion hade sin utgångspunkt hos Forsberg & Wengström (2008). Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och svara an mot studiens syfte samt frågeställningar. Ett kriterium 

vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara “peer reviewed” det vill säga granskade av 

vetenskaplig expertis för att upprätthålla en god vetenskaplig standard.  Artiklar som var 

publicerade på engelska och svenska inkluderades. Exklusionskriterier för litteraturöversikten 

medförde att kvantitativa artiklar valdes bort. Ingen tidsram har styrt urvalet av artiklar. 

 

5.2 Sökningsförfarande 

Databaserna Cinahl och PubMed användes till artikelsökningen. Sökord som relaterades till 

syftet valdes ut. Detta gjordes med hjälp av svensk Mesh där förslag på engelska synonymer 

togs fram. MESH är en förkortning av ”Medical subject headings” (Forsberg & Wengström, 

2008). Synonymerna kontrollerades sedan med de två databasernas rekommenderade sökord, 

suggest subject terms i Cinahl och MESH-termer i PubMed. Sökorden som användes var 

methicillin-resistant staphylococcus aureus, attitude, patients, life experiences, life change 

events och psychology. Vidare gjordes en fritextsökning med sökordet MRSA. I databasen 

Cinahl användes ”explode” i kombination med de sökord där denna funktion gick att använda. 

Detta för att bredda sökningen då allt som innefattar sökordet framkommer. Booleska 

operatoren “AND” och trunkeringar användes vid sökningarna. ”AND” innebär att man 

kombinerar exempelvis två ord i sökningen, vilket resulterar i att det framkommer artiklar 

som innefattar båda sökorden. Trunkering innebär att början eller slutet av ett sökord ersätts 

med en så kallas asterisk* vilket breddar sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökorden kombinerades sedan med varandra. Detaljerad redogörelse av sökningen görs i 

tabell ett och tabell två (Bilaga 1). När sökningarnas resultat begränsades till ett läsbart antal 

titlar lästes dessa. Därefter lästes abstrakt till respektive artikel med relevans för syftet. 

Femton artiklar lästes sedan översiktligt, och av dem exkluderas sju stycken. Åtta artiklar gick 

vidare till kvalitetsgranskning.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Studiernas vetenskapliga kvalitet och tillförlitlighet granskades konsekvent med hjälp av en 

modifierad kvalitativ granskningsmall utifrån original av Forsberg och Wengström (2008), 

(Bilaga 2). Den modifierade granskningsmallen baserades på ja och nej frågor. Författarna 

läste en och samma artikel och gjorde därefter varsin kvalitetsbedömning. 
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Kvalitetsbedömningarna jämfördes sedan, för att en rättvis bedömning skulle kunna göras av 

artiklarna. Utifrån mallen gjorde författarna ett poängsystem, där varje positivt svar gav ett 

poäng och där varje negativt svar gav noll poäng. Detta för att kunna värdera artiklarnas 

kvalitet. Artiklarna sorterades slutligen i en skala med tre olika nivåer som innebar låg, medel 

och hög kvalitet (Bilaga 3). För att inkluderas i studien krävdes minst åtta poäng. 

Medelkvalitet tilldelades de artiklar vars slutsumma uppnådde femton till nitton poäng. 

Artiklar mellan tjugo och tjugofyra poäng ansågs ha hög kvalitet. Kvalitetsbedömningen 

resulterade i att sju utav åtta artiklar erhöll tillräckligt med poäng och de ansågs hålla måttet 

för att inkluderas till resultatet.  

     

5.4 Dataanalys 

Författarna har utgått från Forsberg och Wengström (2008) när dataanalysen genomfördes. 

Först lästes varje artikel igenom för att få en känsla av dess helhet. Sedan lästes artiklarna ett 

flertal gånger för att få en djupare förståelse av innehållet. Författarna jämförde och 

diskuterade sedan denna förståelse för att kunna lyfta fram olika aspekter ur artiklarnas 

resultat. Fokus hölls på det resultat som var relevant för uppsatsens syfte. Styckena delades 

sedan in efter dess innehåll. Vidare jämfördes likheter och skillnader för att nya övergripande 

områden och teman skulle kunna uppkomma. Texten från artiklarnas resultat kondenserades 

och delades in i olika kategorier. Kategorierna jämfördes för att sedan kunna bidra till ett nytt 

och strukturerat resultat, där delar blev till en ny helhet. Författarna kom först fram till ett 

större antal kategorier. Efter noga övervägande ansågs vissa kategorier ingå i varandra. 

Därefter framkom två huvudkategorier. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) betonar att 

ingen information relevant för syftet får hamna mellan två kategorier eller uteslutas i brist på 

kategori. Resultatet samlades slutligen under två huvudrubriker: Att leva med MRSA och 

Patienters upplevelser av att vårdas under isolering.  
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Exempel på stegen i resultatprocessen, baserad på frågeställningarna: 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

De inkluderade artiklarna skulle ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller på ett noggrant sätt 

fört ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2008). Hänsyn till de forskningsetiska 

övervägandena har kontinuerligt präglat litteraturöversikten. Författarna har försökt tygla sin 

förförståelse i den mån det går och därmed genomgående granskat materialet med en 

öppenhet. Litteraturöversikten har enbart presenterat resultatet så som det beskrivits. Resultat 

har därför inte förvrängts eller speglat författarnas personliga åsikter (Forsberg & Wengström, 

2006).  

 

6. Resultat 

Författarna har valt att presentera sitt resultat utifrån de två huvudkategorierna Att leva med 

MRSA och Patienters upplevelser av att vårdas under isolering. Huvudkategorierna följs av 

underrubriker.  

 

6.1 Att leva med MRSA 

6.1.1 Känslan av att vara pestsmittad 

Resultatet visade att en känslomässig variation föreligger hos MRSA-smittade patienter. Att 

vara MRSA-bärare härleds generellt till en traumatisk upplevelse, väldigt nära ett 

psykologiskt trauma (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). Hela livssituationen väckte 

många känslor av skam och skuld hos patienter men också en stor oro över hur man har blivit 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

 Kategori 

För vissa patienter innebar MRSA och de 

medföljande isoleringsåtgärderna en 

begränsning vad gäller det sociala 

sammanhanget. Enkelrum uppskattades för 

vissa då det gav patienter eget utrymme och 

avskildhet.  

Isolering begränsade 

patienter socialt men 

enkelrum 

uppskattades av en 

del. 

Patienters upplevelser 

av att vårdas under 

isolering. 

Vissa patienter levde sitt liv som vanligt då 

MRSA inte hade någon större inverkan på 

vardagen. Andra ansåg att de hindrades från 

att göra saker de mår bra av så som simning, 

gym och spa.  

MRSA medförde 

känslomässiga 

variationer angående 

dess inverkan på 

vardagslivet. 

Att leva med  

MRSA. 
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smittad (Andersson et al. 2011; Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Skyman, 

Thunberg Sjöström & Hellström, 2010; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 

2012).  

 

Ett framträdande inslag hos MRSA smittade patienter var att de kände sig stigmatiserade 

(Barratt, Shaban & Moyle, 2011b; Madeo, 2001; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). 

För en del var detta orsakat av de specifika hygienrutinerna personalen använde, vilket fick 

patienter att känna sig annorlunda. Patienter kände sig smutsiga när personal använde 

förkläden och handskar (Barratt et al. 2011b; Madeo, 2001). Detta utlöste även känslor som 

att känna sig smittsam och utgöra en fara för sin omgivning. Spetälska eller pestsmittad var 

vanligt förekommande metaforer som användes när patienter beskrev sig själva (Andersson et 

al. 2011; Barratt et al. 2011b; Lindberg et al. 2009; Madeo, 2001; Skyman et al. 2010; 

Webber et al. 2012). Patienter liknade även MRSA som en modern form av HIV. De kunde 

föreställa sig hur HIV-smittade patienter upplever sin livssituation (Lindberg et al. 2009).  

 

6.1.2 Att hindras från att kunna leva ett normalt liv 

Patienter uttryckte oro över att sprida MRSA vidare till andra patienter, familjen och vänner. 

De undvek därför fysisk kontakt eller att vistas i sociala sammanhang (Andersson et al. 2011; 

Barratt et al. 2011b; Lindberg et al. 2009; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). Flera 

patienter beskrev ångestkänslor efter att ha varit i fysisk kontakt med barn, barnbarn eller med 

sin partner. Andra beskrev att de känt stor skuld över att ha infekterat släktingar med MRSA 

(Andersson et al. 2011; Lindberg et al. 2009). Patienter uttryckte att de var tvungna att dölja 

sin MRSA på grund av rädslan över att familj och vänner inte skulle vilja besöka dem 

(Lindberg et al. 2009; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). Patienter ansåg att MRSA var 

ett allvarligt problem (Newton, Constable & Senior, 2001). En fysisk smärta uttrycktes när sår 

inte läkte som de skulle (Lindberg et al. 2009). Att ständigt behöva tänka på hygienrutiner var 

påfrestande och fick många patienter att avstå från aktiviteter såsom simning, spa och att gå 

på gym (Andersson et al. 2011; Lindberg et al. 2009). MRSA var vid ett tillfälle beskrivet 

som ett handikapp som inverkade på chanserna att få ett jobb. Patienter som arbetade inom 

sjukvården berättade att de fått avstå från vissa arbetsuppgifter. De var också bekymrade över 

att få ett dåligt rykte bland arbetskamrater, eller i värsta fall bli av med jobbet (Lindberg et al. 

2009).  
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Det visade sig även att det fanns patienter som tyckte att MRSA inte var något allvarligt. De 

kände sig opåverkade av att ha infekterats och ansåg att MRSA inte haft någon större 

inverkan på deras liv (Andersson et al. 2011; Lindberg et al. 2009; Newton et al. 2001; 

Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). Patienter uttryckte att MRSA inte var något de 

kunde se eller känna (Lindberg et al. 2009; Newton et al. 2001; Skyman et al. 2010; Webber 

et al. 2012). De patienter som inte uppvisade några synliga symtom upplevde en förvirring 

över att ha diagnostiserats som ”MRSA-positiv” (Webber et al. 2012). Det fanns patienter 

som ansåg att MRSA inte var särskilt smittsamt. De kände sig därför inte förpliktigade att 

skydda sina medmänniskor (Lindberg et al. 2009).  

 

6.1.3 Patienter i relation till vården 

Patienter hade erfarit att kontakten med hälso- och sjukvården förändrats sedan de fått vetskap 

om sitt MRSA-bärarskap (Lindberg et al. 2009; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). 

Patienter fick inte längre besöka sina sjuka anhöriga när dessa vårdades på sjukhus. Patienter 

beskrev också att när de själva var i behov av vård fick de ibland hembesök av vårdspersonal. 

Vårdades patienter på sjukhus fick de gå in genom så kallade “bakdörrar” för att komma till 

behandlingsrummet (Lindberg et al. 2009). Patienter berättade att de känt sig utstängda från 

stroke-terapin och därmed nekats vård. De kände sig därför inte berättigade till samma vård 

som övriga patienter. Patienter beskrev även att de inte fått sitta i väntrummet tillsammans 

med andra patienter (Skyman et al. 2010). 

 

MRSA-bärarkortet hade också fört med sig olika uppfattningar och känslor. En del patienter 

ansåg att det var en viktig åtgärd, andra ansåg sig bli socialt utstötta och förnedrade 

(Andersson et al. 2011). Ett MRSA-bärarkort medförde en osäkerhet huruvida man 

fortfarande hade MRSA eller inte. Patienter hade uppfattat att man friskförklarats från sin 

MRSA (Skyman et al. 2010). Att behöva berätta om sitt bäraskap vid sjukhusbesök upplevdes 

psykiskt påfrestande då folk runtomkring kunde höra. Patienter upplevde hur vårdpersonal då 

och då viskade om dem. Detta beskrevs av samtliga patienter som ett väldigt oprofessionellt 

beteende (Lindberg et al. 2009). 

 

6.1.4 Kunskap och information 

Patienters kunskap om MRSA varierade. Patienter beskrev att de fått dubbla budskap av 

vårdspersonal, vilket bidragit till en generell okunskap (Andersson et al. 2011; Lindberg et al. 
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2009; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). Bristande kunskap hade i sin tur inverkan på 

patienters livssituation. Patienter hade olika förklaringar till vad MRSA var och hur det 

spreds. Detta tycks ha skapat en stor osäkerhet som grundat sig i vårdpersonalens mångtydiga 

information. MRSA var bland annat förklarat av vårdspersonal som ett virus man bär på för 

resten av sitt liv. MRSA beskrevs även som bakterier i blodet som kunde överföras till andra 

människor med dödlig utgång som följd. Patienter beskrev att de blivit tillsagda av läkare att 

undvika sociala sammanhang. De fick inte ta någon i handen eller åka buss med tanke på 

smittorisken (Andersson et al. 2011). 

 

En del patienter hade liten kunskap om MRSA (Andersson et al. 2010; Baratt et al. 2011b; 

Newton et al. 2001; Skyman et al. 2010; Webber et al. 2012). De uttryckte ett behov av att 

bättre förstå vad det innebär att ha MRSA. Patienter ville öka sin kunskap om MRSA för att 

lättare kunna hantera sin livssituation (Barratt et al. 2011b; Lindberg et al. 2009; Webber et al. 

2012). Patienter ansåg att sjukvården inte tagit tillräckligt stort ansvar. Informationen ansågs 

emellertid adekvat, men otillräcklig och ibland ytlig. Patienter blev ofta hänvisade till böcker 

eller till internet. De uttryckte att de saknade någon att prata med. Patienter ansåg dock att de 

själva hade ett personligt ansvar att förse sig med information (Andersson et al. 2011; 

Lindberg et al. 2009). Samtidigt uppfattade patienter att vårdpersonalens egen kunskap om 

MRSA verkade bristfällig (Barratt et al. 2011b). De ansåg att det behövdes mer utbildning för 

personal, patienter, familj och besökare (Webber et al. 2012). 

 

6.1.5 Tankar om framtiden 

Patienter uttryckte att MRSA skulle kunna påverka hela deras framtid och framtidsvisioner. 

Att få arbeta med barn, inom restaurangbranschen eller inom sjukvården ansågs numera som 

en omöjlighet. Patienter uttryckte även att de var optimistiska och att MRSA inneburit en 

nystart i livet (Andersson et al. 2011). Det rådde delade meningar om hur infektionen 

behandlades. Många patienter hade inte en aning om när infektionen skulle försvinna. 

Patienter trodde att infektionen skulle försvinna när de lämnade sjukhuset (Newton et al. 

2001). Det fanns patienter som uttryckte oro över att inte få tillgång till rätt behandling om de 

blev sjuka (Andersson et al. 2011). Andra uttryckte en undran över att behöva vårdas under 

isolering vid varje sjukhusbesök (Barratt et al. 2011b). 
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6.2 Patienters upplevelser av att vårdas under isolering 

6.2.1 Hotell eller fängelse 

Isoleringsvård ansågs begränsa patienters möjlighet att umgås och integrera med andra 

patienter. Patienter beskrev att de hindrats från att exempelvis besöka övriga patienter i 

dagrummet. När vänner och familj inte vågade besöka patienter på grund av rädsla för att bli 

smittade, uppstod känslor av smärta och övergivenhet (Barratt et al. 2011b; Madeo, 2001; 

Skyman et al. 2010). Känslan av att betraktas som en fara för sin omgivning beskrevs som 

traumatisk och ångestframkallande (Andersson et al. 2011). Isoleringsvård gav upphov till 

ensamhetskänslor (Barratt et al. 2011b; Madeo, 2001). En del patienter hade inte en klar 

förståelse till varför de vårdades under isolering (Newton et al. 2001). Dock fanns det 

patienter som förstod syftet med isoleringsvård. Det ansågs lättare att uthärda om man tidigare 

bott eller levt ensam (Madeo, 2001). 

 

Att vårdas under isolering innebar för patienter mindre uppmärksamhet från vårdpersonal 

(Newton et al. 2001; Webber et al. 2012). Patienter fick sällan besök av vårdpersonal, förutom 

när de kom med mat eller behövde städa rummet. Det uppstod tillfällen då patienter kände att 

de inte längre fick den omsorg de tidigare haft. Dessa tillfällen ökade den emotionella bördan 

av att vårdas under isolering (Barratt et al. 2011b; Skyman et al. 2010). Det fanns också 

patienter som vårdades i enkelrum som upplevde att det gav dem större utrymme. Patienter 

upplevde större frihet från rutiner och denna avskildhet uppskattades (Barratt et al. 2011b; 

Madeo, 2001; Newton et al. 2001; Webber et al. 2012). Tillgång till telefon hjälpte patienter 

att hålla kontakten med omvärlden. Att få besök från vänner och familj ingav en känsla av att 

vara mindre isolerad och det fick tiden att gå fortare (Barratt et al. 2011b). Det fanns patienter 

som liknade isolerings vård vid ett “hotell” (Madeo, 2001). 

 

6.2.2 Hygienrutiner vid isoleringsvård 

Patienter uttryckte oro kring vårdspersonalens bristande kunskap om hygienrutiner 

(Andersson et al. 2011; Lindberg et al. 2009). De fanns patienter som ville stämma hälso-och 

sjukvården på grund av den infektion de ådragits (Andersson et al. 2011; Newton et al. 2001). 

Många patienter kände sig förvirrade över varför en del vårdpersonal inte följde de strikta 

hygienrutinerna. Den vårdpersonal som inte använde sig av förkläde och handskar i 

vårdarbetet ansågs inte ha någon större respekt för MRSA. Patienter kände en ilska och 

frustration över detta (Newton et al. 2001; Webber et al. 2012). Det fanns också patienter som 
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kände sig smutsiga när vårdspersonal använde sig av förkläden och handskar. De flesta 

patienter förstod trots allt vikten av goda hygienrutiner (Madeo, 2001).  

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Syftet med den systematiska litteraturöversikten var att belysa den levda erfarenheten som 

MRSA-patient. Den beskrivande översikt författarna bidragit med grundar sig dels på valet av 

ansats. Den levda erfarenheten belyses fördjupat med hjälp av ett kvalitativt perspektiv, därav 

valet att enbart använda kvalitativa studier. Att kombinera kvantitativa och kvalitativa studier, 

en så kallad metodtriangulering hade troligen stärkt resultatet. Fenomenet hade då kunnat 

belysas ur flera perspektiv (Forsberg & Wengström, 2008). Men att beskriva en levd 

erfarenhet inbegriper både kropp, själ och hela den värld människor erfar, det vill säga 

patienters livsvärld. Detta ökar trovärdigheten i översikten utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Läsaren får också en insikt i de processer som kan ha format individens känslor och beteenden 

in för fenomenet. Denna typ av kunskap möjliggör en vård som grundar sig i patienters behov 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Artikelsökningen genomfördes i Cinahl och Pubmed då dessa databaser täcker en stor del av 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Något författarna blev varse om tidigt i 

sökprocessen var det faktum att det fanns en begränsad tillgång till artiklar som kunde besvara 

syftet. I stort sätt återkom samma artiklar då sökmotor byttes från Cinahl till Pubmed. Om 

ytterligare databaser hade genomsökts finns en möjlighet att det hade kunnat framkomma fler 

studier som belyst patienters levda erfarenhet. Troligt är att samma artiklar hade återkommit 

och trovärdigheten för litteraturöversikten hade trots allt inte ökat. På grund av ett begränsat 

tidsperspektiv valde författarna istället att grundligt genomsöka Cinahl:s och Pubmed:s 

databaser.  

 

Svensk Mesh användes för att få fram synonymer till sökorden. Som förslag framkom 

”Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”, vilket rekommenderades av bägge 

databaserna. Trots ett systematiskt tillvägagångsätt var det svårt att få fram antalet artiklar 

som eftersträvades. Nästa steg blev att granska de befintliga artiklarnas ”keywords”. Flertalet 

artiklar använde sig av sökordet ”MRSA”, det vill säga en förkortning av det ovannämnda 

sökordet. Det visade sig att ”MRSA” som sökord gav ett större resultatutfall med tillgång till 
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fler artiklar. Detta påvisar vikten av att förhålla sig kritisk till databasers rekommendationer 

såväl som till det egna sökningsförfarandet. Möjligen hade fler artiklar framkommit om en 

sökning gjorts på ”vårdrelaterade infektioner” i sin helhet. Däremot kanske inte dessa artiklar 

hade speglat patienters levda erfarenhet av MRSA i den utsträckning som eftersträvats. Efter 

att ha analyserat artiklarna identifierades likheter i deras resultat. Studierna ingick tydligt i 

varandra och berörde samma områden. Detta kan innebära att även om flera artiklar hittats i 

andra databaser, hade det ändå inte bidragit till en större helhet.  

 

Författarna använde en modifierad granskningsmall då artiklarna kvalitetsbedömdes. Att 

ändra granskningsmallen till ja-och nej-frågor möjliggjorde en mer strukturerad 

kvalitetsbedömning. Författarna ifrågasatte trovärdigheten med att strikt använda 

förutbestämda kriterier och valde därför att delvis göra vissa subjektiva bedömningar. 

Bedömningen som gjordes var att de inkluderade artiklarna ändå hade en tillräcklig 

vetenskaplig standard avseende syfte, metod, resultat samt diskussion. Artiklarna var även 

“peer reviewed”, det vill säga publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och därmed granskade 

och godkända sen tidigare. Det fanns dock en artikel som inte hade ett etiskt kapitel eller ett 

etiskt beskrivet resonemang. Däremot var artikeln publicerad i en tidsskrift som har krav 

gällande ett etiskt övervägande, därför valde författarna att inkludera den i 

litteraturöversikten. Författarna vill betona vikten av ett etiskt resonemang genom att 

inkludera ett sådant kriterium i granskningsmallen. 

 

Artiklarna analyserades till en början enskilt av bägge författarna. Vidare jämfördes 

analyserna genom ett gemensamt reflektionsarbete. Detta innebär en ökad trovärdighet för 

litteraturöversikten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna kom fram till att 

studiernas resultat till stor del ingick i varandra, men det fanns också studier som påvisade 

olikheter. Varje enskild kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde, men ett större 

kunskapsvärde skapas när vi för samman flera studiers resultat (Axelsson, 2012). Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) menar att en gemensam analysprocess möjliggör att det unika 

i varje artikel fick träda fram samtidigt som artiklarna tillsammans bildar en större helhet.  

 

Författarna har beskrivit urval, datainsamling, analys samt kontext noggrant. Detta ökar 

möjligheten till överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Antalet artiklar som 

fanns att tillgå i litteraturöversikten var begränsad vilket kan ha påverkat möjligheten till 

överfarbarhet. Därför har författarna inte haft möjlighet att utesluta artiklar trots att vissa 
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brister uppmärksammats. Författarna anser dock att resultatet är andvändbart i den kliniska 

verksamheten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det emellertid upp till 

läsaren att bedöma möjligheten till överförbarhet. 

 

Författarnas erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagd utbildning kan ha bidragit till en 

etablerad förförståelse för det studerade fenomenet. En förförståelse skulle kunna betraktas 

som ett hinder för litteraturöversikten eftersom en förförståelse betyder ”att redan veta”. Men 

en förförståelse kan också innebära en ökad förståelse för vad informanterna uttrycker då 

författarna redan är insatta i ämnesområdet. Förförståelsen kan då ses som en tillgång. För att 

kunna beskriva patienters livsvärld krävs en öppen och följsam inställning till det individuella. 

Med en sådan inställning kan livsvärlden uppenbara sig i all mångtydighet (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  Resultatet av litteraturöversikten har till viss del inneburit en bekräftelse på 

den förförståelse författarna haft. Ett etiskt krav har genomgående präglat litteraturöversikten, 

vilket har inneburit en etiskt medveten nyfikenhet från författarna. Vikten av att kunna 

kontrollera och hålla tillbaka förförståelsen är av stor betydelse för att kunna fånga det 

oförutsägbara i patienters levda erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Att lägga sin 

förförståelse helt åt sidan tror författarna däremot inte är helt möjligt, trots en strävan efter att 

vara objektiv.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters levda erfarenhet av att vara MRSA-

bärare. Ur resultatet framkom två huvudkategorier; Att leva med MRSA och Patienters 

upplevelse av att vårdas under isolering. Under analysprocessens gång blev det allt mer 

påtagligt vad som ligger till grund för patienters levda erfarenheter. Det är tydligt att kärnan i 

resultatet härleds till den bristande kunskap och information som uppdagats och därmed 

genomsyrar hela resultatet. Bristfällig information hindrar patienter från att använda sina 

innersta hälsoresurser. Eriksson (1994) benämner detta som ett vårdlidande.  

 

Resultatet påvisar att det finns stora variationer gällande kunskapen om MRSA. Patienter 

uttrycker att den kunskap läkare, vårdpersonal och massmedia har om MRSA skiljer sig åt. 

Patienter känner sig därför förvirrade över sin livssituation. Den generella uppfattningen 

författarna till litteraturstudien har, är att vårdpersonal misslyckats med att tillgodose 

patienters behov av information. Författarna har också svårt att se att det råder enhetlig 

information i litteratur, elektronisk data såväl som i vetenskapliga studier. Därför kontaktades 
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en MRSA sjuksköterska på Kalmar Länssjukhus (A. Celing, personlig kommunikation, 5 

november, 2012). För att få en ytterligare förståelse för patienters livsvärld, önskade 

författarna att få ta del av samma information som normalt tilldelas MRSA-patienter. Det 

framkom att ingen patientbroschyr fanns utformad. Författarna hänvisades istället till 

Smittskyddsinstitutet för vidare information om MRSA. Detta överensstämmer med 

litteraturöversiktens resultat som visar att patienter erfar brist på information om MRSA. I en 

studie av Andersson, Kalin, Fossum, Lindholm och Örtqvist (2009) framgår det att 

riktlinjerna för MRSA varierar mellan länen i Sverige. Författarna tror att informationen hade 

varit mer lättförståelig om samtliga landsting utgick från samma riktlinjer och utformade en 

gemensam patientbroschyr. 

 

Criddle och Potter (2006) poängterar att bristfällig information ofta genererar i känslor som 

ångest och förvirring. Bristfällig information påverkar det vardagliga livet för patienter både 

utanför och inom sjukhusets gränser. Gammon (1998) menar att det innebär att patienter 

hamnar i en beroendesituation. Dahlberg och Segesten (2010) förtydligar att en sådan 

utsatthet kan få konsekvenser för patienters upplevelse av självkänsla och självbild, eftersom 

patienter ovillkorligen utelämnas till att förlita sig på vårdpersonalens yrkeskunskap. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det inte spelar någon egentlig roll varifrån 

informationen kommer, det vill säga om information bygger på skriftlig eller verbal 

information. Det handlar om att förhålla sig följsam till enskilda patienters förutsättningar för 

att lära. Eriksson (1994) menar att tron om att alla patienter behöver likadan vård är 

missvisande. Att ge individuell vård förutsätter att vården vågar vara olika in för patienters 

olikheter men samtidigt bekräfta vars och ens innersta värde. För att kunna stödja upplevelse 

av hälsa bör vårdpersonal ge patienter möjlighet till att aktivt delta i beslut som rör dennes 

omvårdnad. Resultatet i litteraturöversikten påvisar dessutom att patienter känner ett 

personligt ansvar att förse sig med information om MRSA. Smittskyddslagen säger att 

patienter är skyldiga att medvetet inte föra smittan vidare till sin omgivning (SFS2004:168). 

Författarna menar att detta kan upplevas som motsägelsefullt. Ett sådant ansvar förutsätter att 

patienter får möjlighet till adekvat information och kunskap om sitt tillstånd. Fisher & 

Johnston (1996) menar att patienter som upplever kontroll över sin livsituation mår psykiskt 

bättre än de som upplever en mindre kontroll 

 

Förändringar i det dagliga livet visade sig vara ett framträdande inslag i litteraturöversiktens 

resultat. Att patienter upplevde stigmatisering på grund av sitt bärarskap var genomgående 
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beskrivet. Patienter uttryckte att de var tvungna att dölja sin MRSA på grund av rädslan över 

att familj och vänner skulle ta avstånd. Att känna sig utestängd från en gemenskap kan skapa 

ett lidande som Eriksson (1994) kallar för ett sjukdomslidande. Lidandet förorsakas således i 

relation till sjukdomen/ohälsan. Författarna upplever att ett sådant sjukdomslidande ligger 

nära det så kallade livslidandet, eftersom patienter står in för ett lidande som innefattar hela 

livssituationen. Eriksson (1994) menar att livslidandet föds då det invanda livet rubbas. 

Wright, Watson och Bell (2002) förtydligar det faktum att ohälsa och sjukdom påverkar hela 

familjen samtidigt som familjen på samma gång påverkar ohälsa och sjukdom. Familjen är 

således av avgörande betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Kirkevold (2003) 

skriver att problematiska familjeförhållanden i samband med sjukdom kan hota familjens 

hälsa och välbefinnande lika mycket som ohälsan hos den drabbade patienten. Socialt stöd 

och omsorg förebygger ohälsa och är mycket viktiga komponenter för patientens upplevelse 

av hälsa. Mozillo, Ortiz och Miller (2010) drar slutsatsen att stigmatisering kan förhindras 

genom att möjliggöra en ökad medvetenhet hos familj och allmänhet. Ökad medvetenhet 

bygger på adekvat information om hur MRSA sprids och förebyggs. 

 

I litteraturöversiktens resultat framgår det även att patienter ansåg att MRSA bidragit till en 

ny start i livet. Att människan växer och skapar mening genom sitt lidande är tidigare 

beskrivet av Eriksson (1994). Dahlberg och Segesten, (2010) menar att patienters vilja till 

mening förändras då vi blir patienter och faller utanför det som kallas det egentliga 

sammanhanget. Författarna vill därför betona vikten av ett vårdande med livsvärlden som 

grund. Trots den generella uppfattningen om att patienter med MRSA i något avseende 

“lider” anser författarna att människan bör tygla sitt behov av att ständigt tolka den andre. För 

att i sanning kunna möta patienters lidande bör man vara försiktig med jämförelsen av andra 

patienters upplevda lidande, eftersom alla människor har sitt egna sätt att vara och förhålla sig 

till livsvärlden.  

 

8. Slutsats 

Att leva med MRSA är för patienter en erfarenhet som kan innebära olika följder. Det kan 

också betraktas som en upplevelse, eftersom MRSA förstås och upplevs på skilda sätt. I 

resultatet har det framträtt att MRSA generellt är något som påverkar patienters hela 

livssituation. Det innefattar förändringar i patienters upplevda självbild men också 

begränsningar i det sociala livet. Patienter upplever en kunskapsbrist hos sig själva men också 
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hos vårdpersonalen. Författarna har sett att bristen av adekvat information är något som 

genomsyrat hela resultatet. Vårdpersonalens skilda uppfattningar har bidragit till att patienter 

känner oro och förvirring över sin livssituation. Detta kan leda till att många patienter känner 

sig svikna av hela vårdsystemet. För att kunna möta dessa patienter tror författarna att det 

krävs en ökad kunskap hos vårdpersonal, men också en ökad förståelse för patienters 

individuella behov. Med individuella lärandesituationer tror författarna att patienter lättare 

kan omsätta information till kunskap. Sådana insatser möjliggör att vårdpersonal och patient 

blir delaktiga i varandras kunskaper. Vårdpersonal i patienters livsvärld och patienter i den 

evidensbaserade vårdvetenskapliga kunskapen.  

 

8.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det har visat sig att problemområdet inte är tillräckligt utforskat. Författarna anser att det 

behövs fler och mer omfattande studier som berör MRSA bärarens livssituation. Dessa studier 

skulle kunna utföras med kvalitativa likväl som kvantitativa ansatser. Intressant är att utforska 

sjuksköterskeperspektivet när det gäller MRSA för att bekräfta alternativt vidareutveckla 

litteraturöversiktens resultat. Författarna anser också att det behövs studier som belyser hur 

MRSA information ska kunna tillgodoses samt hur den information ska se ut som patienter 

får. Det handlar om att vården ska stödja och stärka patienters hälsa och välbefinnande. 
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aureus (MRSA). 

 

5. Understanding the MRSA 

experience. 

 

MRSA AND Patient* 1361 0 0 0 0 

MRSA AND Attitude 

AND Patient* 

 

 

 

 

36 36 14 6 1, 2, 4, 5 

 

6. Patients' experiences of being 

infected with MRSA at a hospital and 

subsequently source isolated. 

 

MRSA AND Life 

experiences 

5 5 5 3 3, 4, 6 

MRSA AND 

Psycholog* 

9 9 7 4 7. Patients' perceptions of methicillin-

resistant Staphylococcus aureus and 

source isolation: a qualitative analysis 

of source-isolated patients. 
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Sökord PubMed Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Använda artiklar (nr) 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus  

 

4877 0 0 0 0 

Attitude   242 914 0 0 0 0 

Patient*  176 2677     

Life Change Events  17 849 0 0 0 0 

Psycholog*  1 057 756 0 0 0 0 

MRSA  18 831 0 0 0 0 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

AND Attitude 

38 38 10 5 1, 2, 3  

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

AND Patient* 

864 0 0 0 0 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

AND Attitude AND 

Patient* 

 

11 11 5 3 1, 2, 3  

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

AND Life Change 

Events 

 

0 0 0 0 0 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus 

AND Psycholog* 

26 26 13 6 1, 2, 3, 6 

MRSA AND Attitude 88 88 21 6 1, 2, 3, 5, 7 

MRSA AND Patient* 3203     

MRSA AND Patient* 

AND Attitude 

30 30 14 6 1, 2, 3, 5, 7 

MRSA AND Life 

Change Events 

0 0 0 0 0 
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MRSA AND 

Psycholog* 

74 0 0 0 0 

MRSA AND 

Psycholog* AND 

Patient* 

46 46 21 7 1, 2, 3,  5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

Bilaga 2, Modifierad kvalitativ granskningsmall                                                   

 

1. Är studiens syfte beskrivet?                                                         Ja           Nej     

                               

2. Framgår det vilken kvalitativ metod som använts?                      Ja                Nej 

                                      

3. Är designen av studien relevant för att besvara                           Ja                Nej 

frågeställningen?  

                   

4. Är inklusions- och exklusionskriterier beskrivna?                      Ja                Nej 

                    

5. Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd?              Ja                Nej 

 

6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen        Ja                Nej 

kontaktades? 

 

7. Är urvalsmetod beskriven?                                                           Ja                Nej 

 

8. Beskrivs undersökningsgruppen med ex ålder, kön,                    Ja                Nej 

socialstatus? 

 

9. Är undersökningsgruppen lämplig?                                              Ja                Nej 

 

10. Är fältarbetet tydligt beskrivet                                                   Ja                Nej 

(var, vem, i vilket sammanhang skedde datainsamlingen)? 

 

11. Beskrivs metoderna för datainsamling?                                     Ja                Nej 

 

12. Är data systematiskt samlade?                                                   Ja                Nej 

 

13. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?      Ja                Nej 

 

14. Är analys och tolkning av resultat diskuterade?                         Ja                Nej 

 

15. Är resultaten trovärdiga och pålitliga?                                       Ja                Nej            

                                                              

16. Finns stabilitet och överensstämmelser                                       Ja                Nej 

(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 

17. Är resultaten återförda och diskuterade med                             Ja                Nej 

undersökningsgruppen? 
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18. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade              Ja                Nej 

på insamlade data (finns ex citat från originaldata)? 

 

19. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga                        Ja                Nej 

forskningsfrågan? 

 

20. Stödjer insamlad data forskningens resultat?                             Ja                Nej 

 

21. Har resultatet klinisk relevans?                                                   Ja                Nej 

 

22. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                   Ja                Nej 

 

23. Håller du med om slutsatserna                                                   Ja                Nej 

 

*24. Finns ett etiskt kapitel alt. förs ett etiskt resonemang?  Ja Nej   

                                                  

 

 

Poängsystem för kvalitetsgranskning: 

 

Hög kvalitet                     20-24 

 

Medel kvalitet                 15-19 

 

Låg kvalitet                     8-14 

 

 

För originalmall se Forsberg och Wengström (2008). 

*Tillagd utöver originalmall 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

Bilaga 3, Artikelmatris        

Författare,  

år 

Titel Land, 

tidsskrift 

Syfte Metod, urval, datainsamling, 

analys 

Resultat Kvalitet 

Andersson, H., 

Lindholm, C., & 

Fossum, B 

 

2011 

MRSA - global threat and 

personal disaster: patients' 

experiences. 

Sverige 

 

International 

Nursing 

Review 

To ascertain and describe 

patients’ knowledge, 

perceptions and experiences 

of  being methicillin-

resistant Staphyloccus 

aureus (MRSA) positive. 

Fenomenologisk kvalitativ 

studie med ett ändamålsenligt 

urval. Femton patienter med 

MRSA-infekterade sår 

intervjuades. All data 

transkriberades ordagrant och 

analyseras enligt 

innehållsanalys. 

 

Information om MRSA 

diagnosen orsakade ofta en 

chock-liknande reaktion.  

 

Patienters uppfattning om att 

vara MRSA positiv var 

stigmatiserande. 

 

 

Medel 

Barratt, R.,  

Shaban, R., & 

Moyle, W 

 

2011 

 

Behind barriers: patient's 

perceptions of source 

isolation for Methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA). 

 

Nya Zeeland  

 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

To explore the lived 

experience of patients in 

MRSA isolations in an acute 

care hospital in New 

Zealand.  

 

 

Fenomenologisk-hermeneutisk 

kvalitativ studie. 

Ändamålsenligt urval av tio 

personer som vårdats under 

isolering och 

försiktighetsåtgärder under 

minst tre dagar.  

Semistrukturerade intervjuer 

bandinspelades och 

omarbetades till olika teman. 

 

Ett framträdande resultat var att 

patienter kände sig 

stigmatiserade. 

 

Vid isolering uppkom känslor 

som rädsla, ilska, frustration 

och skuldkänslor. 

 

De upplevde oro av att 

sprida MRSA till andra 

patienter, familjen och vänner. 

 

 

Medel 

Lindberg, M.,  

Carlsson, M.,  

Högman, M., & 

Skytt, B 

 

2009 

Suffering from meticillin-

resistant Staphylococcus 

aureus: experiences and 

understandings of 

colonisation. 

 

Sverige  

 

Journal of 

Hospital 

Infection 

 

To explore individuals’ 

experiences and 

understandings of  

methicillin-resistant 

Staphyloccus aureus 

(MRSA) colonisation. 

 

Kvalitativ studie med explorativ 

design. 

Tretton personer som smittats 

under perioden 2004-2007 i en 

stad i Sverige deltog.  

Semistrukturerade och öppna 

intervjuer bandinspelades. Med 

hjälp av en manifest och en 

latent kvalitativ innehållsanalys 

bearbetades materialet till 

koder, kategorier och teman. 

Analysen resulterade i temat: 

invaderade, osäker och ensam. 

 

Några ansåg att livet hade blivit 

mycket svårt och de upplevde 

sig begränsade i livet. Medan 

andra levde som vanligt, då de 

menade att bakterien varken 

syns eller känns. 

 

 

 

Medel 
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http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkevra1KrqewOLWwsk64qa44v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0qyp7RPr6%2buT6Ti34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9It6iySbCupH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=101
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkevra1KrqewOLWwsk64qa44v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0qyp7RPr6%2buT6Ti34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9It6iySbCupH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=101
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Madeo, M 

 

2001 

Understanding the MRSA 

experience. 

 

Storbritannien 

 

Nursing Times 

 

To describe the experience 

of patients methicillin-

resistant Staphyloccus 

aureus (MRSA). 

Fenomenologisk kvalitativ 

studie med ett ändamålsenligt 

urval. Sju patienter rekryterade 

och intervjuade. Alla patienter 

hade MRSA och vårdades under 

isolering. Colaizzis sju stegs 

metod användes för data analys.  

 

 

 

Den generella upplevelsen av 

isolerings vård beskrevs som en 

traumatisk upplevelse på grund 

av den sociala isolering de 

medförde. Patienter kände sig 

smutsiga när vårdpersonal 

använde förkläden och 

handskar.  

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

Newton, J T.,  

Constable. D., & 

Senior, V 

 

2001 

Patients' perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus and 

source isolation: a 

qualitative analysis of 

source-isolated patients. 

 

Storbritannien 

 

Journal of 

Hospital 

Infection 

An initial attempt to 

document the perceptions of 

patients infected with 

MRSA together with their 

experience of source 

isolation. 

Kvalitativ studie. 

Nitton personer med MRSA 

infektion som vårdades på den 

aktuella avdelningen deltog. 

Semistrukturerade intervjuer 

bandinspelades och 

transkriberades för analys. 

Material extraherades och 

kodades till kategorier.  

 

 

Hälften av deltagarna ansåg att 

de drabbats av något allvarligt, 

medan resten ansåg att de inte 

var allvarligt.  

 

Isolerings vården visade både 

positiva och negativa sidor.  

Medel 

Skyman, E.,  

Thunberg 

Sjöström, H., & 

Hellström, R 

 

2010 

Patients' experiences of 

being infected with MRSA 

at a hospital and 

subsequently source 

isolated. 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences  

 

To get knowledge of patients 

experiences who contracted 

MRSA at the hospital and 

subsequently source isolated 

at The Clinic of Infectious 

Diseases. 

Kvalitativ studie. 

Sex personer som smittats under 

MRSA utbrottet på Sahlgrenska 

sjukhus under perioden 1997-

2001 och vårdades under 

isolering i minst en vecka 

deltog. 

Djupintervjuer med öppna 

frågor bandinspelades. Det 

gjordes en inter-subjektiv analys 

och materialet bearbetades till 

koder, kategorier och teman. 

 

Patienter upplevde bristande 

hygienrutiner hos personalen. 

 

De ansåg att informationen var 

bristfällig och att de fick dubbla 

budskap om infektionen från 

personalen. 

 

Den fortsatta sjukvården ansågs 

begränsad på grund av 

infektionen.  

 

 

 

Hög 
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Webber, L K.,  

Macpherson, S.,  

Meagher, A., 

Hutchinson, S., & 

Lewis, B. 
 

2012 

The impact of strict isolation 

on MRSA positive patients: 

an action-based study 

undertaken in a 

rehabilitation center. 

 

Canada 

 

Rehabilitation 

Nursing 

 

 

To seek insights from 

rehabilitation inpatients with 

methicillin-resistant 

Staphyloccus aureus 

(MRSA), to better 

understand their experience 

of MRSA and strict 

isolation. 

Kvalitativ studie med ett 

ändamålsenligt urval.  

Nio inneliggande MRSA-bärare 

som vårdats under isolering i 

minst en månad deltog. 

Dessutom deltog fyra patienter i 

en fokusgrupp, varav två var 

från tidigare urvalet. 

Semistrukturerade intervjuer 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant för att 

sedan formas till koder, 

kategorier och teman. 

 

Patienter kände sig 

stigmatiserade. 

 

Isolerings vård ansågs ofta som 

ensamt och tråkigt. 

 

En del patienter upplevde att de 

var tvungna att dölja sitt 

bärarskap för familj och vänner. 

 

De flesta ansåg att utbildning 

till vårdpersonal, familj, vänner 

och patienter behöver 

förbättras. 

 

 

 

Medel 
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