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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner som Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus, 

MRSA, ökar. Bakterien är komplicerad att avlägsna och idag är MRSA ett av de största 

vårdhygieniska problemen internationellt. Vid vård av personer som bär på MRSA krävs 

särskilda rutiner, såsom isoleringsvård och skyddskläder.  

Syfte: Att belysa personers upplevelser av att bära på MRSA i en vårdkontext.  

Metod: En litteraturstudie av åtta stycken kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Materialet 

analyserades och sammanställdes med en beskrivande metasyntes, enligt Friberg (2012).  

Resultat: Tre teman tydliggjordes: ”Rutinernas inverkan på patientens upplevelse av 

vården”,” Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen.” och ” Patientens 

känslomässiga upplevelse av att vara infekterad med MRSA”. Resultatet visade att MRSA 

infektionen ledde till starka känsloreaktioner samt att rutiner, föreskrifter och personalens 

förhållningssätt ofta upplevdes som negativt. Patienterna saknade förståelse för sin situation 

och fick inte adekvat information.  

Slutsats: Personer som bar på MRSA saknade information om sitt tillstånd. Det behövs ökad 

kunskap hos personalen för att kunna möta patienters psykiska och fysiska behov samt 

individanpassad patientinformation. Likaså behövs ytterligare forskning som studerar 

livssituationen hos MRSA bärare för att kunna lindra deras lidande. 

 

 

Nyckelord: Methicillin resistenta staphylococcus aureus, MRSA, upplevelser, patient, 

bemötande. 
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1  INTRODUKTION 
 

Vårdrelaterade infektioner som Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus, MRSA, ökar i 

hög grad världen över. Bara i Sverige har MRSA ökat kraftigt sedan år 2000 då sjukdomen 

blev anmälningspliktig. I Kalmar läns landsting rapporterades år 2000 tre stycken personer 

drabbade av MRSA jämförbart med år 2012 då sjuttiotvå stycken personer rapporterades. 

MRSA klassas som en allmänfarlig och smittspårningsskyldig sjukdom 

(Smittskyddsinstitutet, 2013). En person som en gång har drabbats av MRSA kan aldrig 

friskförklaras och i en vårdkontext bedöms personen därför alltid som potentiellt smittsam 

(Socialstyrelsen, 2010). På grund av detta förenas kontakten med sjukvården med speciella 

rutiner och föreskrifter. Detta kan ha en påverkan på hur individen som bär på MRSA 

upplever vården, sig själv och vårdpersonalen.  

 

Som undersköterskor i slutenvården har vi reflekterat över att det saknas tydliga och enhetliga 

riktlinjer kring MRSA. Många gånger vet inte personerna som är drabbade något om 

bakterien de bär på. Vi ställer oss undrande till vilka konsekvenser detta får för drabbade 

personer i en vårdkontext. Med kunskap och ytterligare fördjupning hoppas vi bringa klarhet i 

ämnet.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Historik och förekomst 
MRSA är stammar av gula stafylokocker vilka är resistenta mot flertalet antibiotikum som 

används vid behandling av stafylokockinfektion (Smittskyddsinstitutet, 2013). Den alltmer 

ökade antibiotikakonsumtionen leder gradvis till ökad resistens hos bakterien (Melhus, 2010). 

MRSA är inte mer aggressiv än andra stafylokocker och personer kan vara bärare av MRSA 

utan symtom och utan vetskap om sitt bärarskap. I likhet med andra stafylokocker kan dock 

MRSA orsaka sårinfektioner, bölder och i sällsynta fall allvarliga infektioner. Då bakterien 

utvecklat resistens mot antibiotikum krävs vid allvarliga infektioner avancerad, dyr och ofta 

sjukvårdskrävande behandling (Socialstyrelsen, 2010). När MRSA väl fått fäste är bakterien 

komplicerad att behandla och avlägsna ur vårdmiljöer (Vårdhandboken, 2013). 

I Sverige finns uppgifter om de första utbrotten av MRSA år 1966 på universitetssjukhusen i 

Lund och Uppsala (Melhus, 2010).  Enligt Socialstyrelsen (2010) är MRSA idag ett av de 

största vårdhygieniska problemen internationellt. 

 

2.2 Lagar 

Smittskyddslagen (2004) klassificerar MRSA som en allmänfarlig sjukdom och detta får till 

följd att behandlande läkare är skyldig att göra en smittskyddsanmälan, genomföra 

smittspårning samt ge personen information och förhållningsregler för att undvika att smittan 

sprids vidare. En person som misstänker sig vara infekterad av MRSA är skyldig att uppsöka 

läkare och låta sig undersökas (Smittskyddslagen, 2004). Personen är skyldig att följa 

ansvarig läkares förhållningsregler och lämna kontrollprover enligt ansvarig läkares 

föreskrifter (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.3 Smittspridning 

MRSA sprids huvudsakligen som indirekt eller direkt kontaktsmitta. Detta innebär att smittan 

kan överföras indirekt från en person till en annan via exempelvis kläder eller handdukar eller 

direkt mellan smittkälla och mottaglig individ (Melhus, 2010).  Riskfaktorer såsom sår, 

eksem, kateterbehandling, antibiotikabehandling eller nedsatt immunförsvar ökar risken för 

att både smittas och att föra smittan vidare (Socialstyrelsen, 2010). 

En person som smittas med MRSA kan drabbas av en infektion med kliniska symtom. 

Personen kan även bli koloniserad av bakterien utan symtom, infektionen kan då blossa upp i 
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ett senare skede. Ett tredje alternativ innebär att personen blir tillfällig, transient, bärare av 

MRSA, som då inte etableras eftersom kroppens immunförsvar själv gör sig av med bakterien 

(Socialstyrelsen, 2010). 

En person som en gång har infekterats med MRSA kan aldrig friskförklaras. Om personen 

testat negativt vid minst tre provtillfällen och minst ett år har passerat mellan första och tredje 

negativa provresultatet är risken att överföra smittan låg och personen behöver inte fortsatta 

kontroller. Journalen måste dock även fortsättningsvis innehålla information om att personen 

är bärare av MRSA. Eftersom MRSA återigen kan påvisas i odlingar om personen utsätts för 

riskfaktorer bör personen även informera om sitt tidigare MRSAbärarskap i kontakt med 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.4 Prevention 
För att undvika spridning av MRSA i en vårdkontext blir kontakten med en person som är 

smittad med MRSA förenat med särskilda restriktioner och rutiner. Noggrann handhygien och 

användning av handskar och skyddsrock är de viktigaste preventiva åtgärderna för att smittan 

inte ska föras vidare (Melhus, 2010). Personer som har riskfaktorer för smittspridning och 

som vårdas på en sjukhusavdelning kräver isoleringsvård. För att förhindra smittspridning 

isoleras personen då i eget rum med egen dusch och toalett. Det finns också speciella 

”bärarkort” som personer vilka är smittade med MRSA ska visa vid vårdkontakt (Kalmar läns 

landsting, 2013). 

Vid hudskada bör sårområdet täckas för att undvika smittspridning och god handhygien vid 

kontakt med sårområdet behöver tillämpas. Vid en pågående infektion ska även bad i allmän 

bassäng samt fysisk aktivitet i offentliga träningsmiljöer undvikas. Utan riskfaktorer 

inskränker inte MRSA på sociala kontakter med andra i vardagslivet. I en vårdkontext 

behöver dock en person som bär på MRSA alltid förhålla sig till sjukvårdens gällande rutiner 

kring MRSA (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.5 Sjuksköterskors upplevelser och ansvar inför vård av personer som bär 
på MRSA  

För att kunna förebygga smittspridning av MRSA i en vårdkontext behöver sjuksköterskor 

aktuell information gällande MRSA. De behöver följa de förebyggande strategier som finns 

gällande exempelvis handtvätt och isolering. Likväl behöver de utbilda och undervisa 

patienter, deras anhöriga samt övrig omvårdnadspersonal i teamet kring patienten gällande de 
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hygienrutiner som finns (Knudson, 2013). Sjuksköterskors upplevelser av vården kring 

personer drabbade av MRSA varierar. Många anser att det finns brister i hygienarbetet. 

Anledningen till dessa brister tros bero på stress, vilket även leder till att många andra viktiga 

delar i arbetet glöms bort. Bland annat försämras bemötandet av personerna på grund av 

stressen. Överlag finns ingen rädsla att själva bli smittade, däremot finns en oro att föra 

smittan vidare till andra personer på avdelningen (Johansson & Lundell, 2012).  

 

 

3 CENTRALA VÅRDVETENSKAPLIGA BEGREPP 

3.1 Livsvärld 

Begreppet livsvärld utgår ifrån den värld människan befinner sig i med dess mening och 

sammanhang. Samtidigt som den är personlig och unik, delas den med andra (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. I mötet 

med patienten behöver vårdaren se människans livsvärld. Med livsvärlden i fokus kan en 

öppenhet för hur patienten hanterar sin sjukdom skapas och även för hur hälsa och lidande 

upplevs av patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3.2 En mellanmänsklig relation   

En fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient är nödvändig för att kunna 

stärka patientens hälsoprocess, lindra lidande samt finna möjligheter för välbefinnande. 

Vårdrelationen mellan vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt engagemang där 

fokus är riktat på patienten och dennes behov. Detta innebär att vårdaren använder sig av sin 

personliga kunskap och erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2010). En god vård som medför 

välbefinnande och lindrat lidande, men även ett fungerande livsvärldsperspektiv är helt 

beroende av att det finns någon form av mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient 

(Dahlberg, 2002).  

 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

4.1 Den lidande människan 

Vi har valt Katie Erikssons omvårdnadsteori ” Den lidande människan” som teoretisk 

referensram i litteraturstudien. Eftersom syftet i litteraturstudien är att belysa upplevelsen av 
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att vara bärare av MRSA i en vårdkontext vill vi lyfta detta mot teorin då exempelvis sjukdom 

och sättet människor uppträder mot varandra är faktorer som kan påverka lidandet. 

Lidandet är en del av det mänskliga livet och känslor som rädsla, ångest eller oro uppstår ofta. 

Lidandet varierar beroende på vilken livssituation människan befinner sig i. Hur människan 

upplever och uttrycker sitt lidande är individuellt och ofta saknas ett språk för att uttrycka det 

lidande som upplevs. Lidandet kan istället visas som till exempel smärta eller ångest 

(Eriksson, 1994).  

Oftast orsakar människor varandra lidande, det grundar sig i den mänskliga relationen dem 

emellan och om denna relation saknas uppstår ett av de största lidanden. Genom att orsaka en 

annan människa lidande kränks personen och bekräftas inte som fullvärdig människa. Om 

lidandet inte bekräftas eller om det rent av bortförklaras förvärras lidandet. Kan inte 

situationen som skapar lidandet påverkas eller ändras måste människan istället ändra sin 

inställning till situationen för att lindra lidandet. Då människan förlikar sig med sin situation 

kan nya möjligheter och nya perspektiv bli synliga. En förutsättning för detta är att lidandet 

bekräftas. Eriksson (1994) beskriver tre olika lidanden i vården: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. 

 

4.1.1 Sjukdomslidande  

Sjukdomslidande upplevs i förhållande till sjukdom och behandling. Fysisk smärta är en 

vanlig anledning till lidande i relation till sjukdom. Det finns även ett själsligt och ett andligt 

lidande. Dessa lidanden uppstår i relation till upplevelser av exempelvis förnedring, skam och 

skuld som upplevs vid sjukdom eller behandling. Skuld kan uppstå då människan anser sig ha 

orsakat sin sjukdom och sitt lidande genom att inte leva rätt, förnedring uppstår däremot i 

relation till andra. Sjukdomslidandet kan uppkomma på grund av personalens dömande attityd 

(Eriksson, 1994). 

 

4.1.2 Vårdlidande 

Den vanligaste formen av vårdlidande uppstår då patientens värdighet kränks. Detta kan ske 

genom att vårdpersonalen exempelvis inte svarar patienten på tilltal, inte respekterar 

patientens integritet eller genom en bristande etisk hållning. Utebliven vård medför alltid en 

kränkning av patientens värdighet. En av anledningarna till att vård uteblir kan vara en 

oförmåga att se och avgöra vad en patient är i behov av (Eriksson, 1994). 
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4.1.3 Livslidande 

Livslidandet förknippas med allt vad det innebär att leva. Om det liv som tas för givet 

plötsligt rubbas och människans existens hotas upplevs ett lidande som påverkar hela 

livssituationen. En människa som förut upplevt sig som hel kan då plötsligt drabbas av en 

identitetskris. Samtidigt med känslan av förintelse, rädsla och förtvivlan skapas dock en vilja 

och kämparglöd för att leva. Vid oförutsedda förändringar av människans livssituation krävs 

tid för att anpassa sig och hitta ny mening i livet (Eriksson, 1994). 

 

5 PROBLEMFORMULERING  
Spridningen av MRSA i vårdkontext har blivit ett alltmer påtagligt problem. För att 

smittspridningen ska förebyggas måste vården av personer som bär på MRSA skötas enligt 

gällande föreskrifter som exempelvis isoleringsvård, strikta hygienrutiner, 

provtagningsscheman och bärarkort. Detta sätter personerna som bär på MRSA i en utsatt 

situation. För att förebygga smittspridningen behöver sjuksköterskan hålla sig ajour med 

aktuell forskning kring MRSA. Sjuksköterskan  behöver även se till att undervisa och utbilda 

patient, anhöriga och teamet som arbetar kring personen som är bärare av MRSA. Då fokus på 

hygienrutiner och minskad smittspridning är ett måste kan det finnas en risk att personers 

livsvärld försummas. För att i en vårdkontext kunna bemöta personer som är drabbade av 

MRSA på ett professionellt sätt behövs mer kunskap kring upplevelser av att vara drabbad av 

MRSA. 

 

6 SYFTE 
Syftet var att belysa personers upplevelser av att bära på MRSA i en vårdkontext.  

 

7  METOD 
Denna studie är en litteraturstudie, åtta kvalitativa studier har analyserats med grund i ett 

metasyntestänkande enligt Friberg (2012). Metoden syftar till att skapa en ny helhet av 

tidigare forskning, öka förståelsen för valt fenomen och skapa praktiskt användbar kunskap 

för att bättre kunna hantera det studerade fenomenet i vårdarbetet.   
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7.1  Sökningsförfarande 

Innan den systematiska sökningen utfördes gjordes en pilotsökning för att sondera terrängen. 

Denna inledande sökning gav oss även tips på sökord relevanta för syftet genom att vi tog del 

av passande studiers nyckelord. En klar majoritet av artiklarna hade en mikrobiologisk eller 

medicinsk inriktning. Studiens syfte, att belysa personers upplevelser av att bära på MRSA i 

en vårdkontext, begränsade träffarna avsevärt.  

Databaserna som användes var PubMed, Cinahl och PsycINFO. I Pubmed användes MESH 

för att få tips om vilket sökord som var anpassat för den aktuella databasen. Den 

vetenskapliga kvalitén på valda artiklar kontrollerades genom sökning på tidskriftens namn i 

Ulrich´s Periodicals Directory. I Cinahl användes suggest subject terms för att få tips om 

relevanta sökord, Meticillin-resistant Staphylococcus aureus markerades som Major Concept. 

I psycINFO användes thesaurus för att anpassa sökorden till databasen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) krävs att samma sökord används i samtliga databaser för att sökningen ska 

klassas som systematisk. Då databasernas föreslagna sökord användes, var dessa inte exakt 

samma i de tre sökbaserna, dock inom samma ämnesområden.   

Vi märkte att databasernas föreslagna sökord inte alltid resulterade i vare sig flest träffar eller 

artiklar lämpliga till syftet. Därför använde vi oss även av söktermer som inte fanns 

representerade i MESH, suggest subject terms och thesaurus. Dessa sökord presenteras i 

kursiv stil tillsammans med resterande sökord och sökningsprocessen i bilaga 1,2 och 3. 

Sökordet ”Qualitative” lades till i sökrutan för att begränsa träffarna till att innefatta 

kvalitativa studier i samtliga databaser.  

Sökord Pubmed: Meticillin-resistant Staphylococcus aureus,MRSA, isolation, patient 

isolation, attitude, patients, experiences, psychosocial factors, understanding, qualitative, 

qualitative research. 

Sökord Cinahl: Meticillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, patient isolation, patient 

attitude, patient, experiences, life experiences, psychosocial factors,  understanding, 

qualitative. 

Sökord PsycINFO: Meticillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA, isolation, attitude, 

patient, experiences, life experiences, psychosocial factors, qualitative, qualitative research.  

Alla titlar och alla tillgängliga abstract lästes för att inte missa värdefulla studier för syftet. I 

Pubmed lästes 58 titlar, 48 abstract och 36 artiklar. I Cinahl lästes 20 titlar, 20 abstract och 15 
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artiklar. I PsycINFO lästes 16 titlar, 16 abstract och 14 artiklar. Flera av artiklarna återkom 

dock i respektive databas olika sökningar samt i de tre olika databaserna.  

Under vår systematiska sökning upptäcktes att att ingen ny, relevant artikel framkom genom 

nya sökord. En redovisning av sökningen finns presenterad enligt bilaga 1, 2 och 3. 

Manuella sökningar utfördes utefter vetenskapliga artiklars referenslistor. Tillgängliga 

abstract från kvalitativa artiklar lästes och bidrog med ytterligare två artiklar till studien då 

dessa svarade på vårt syfte (artikelnummer 3 och 4 i artikelmatrisen, bilaga 4). Artikel 

nummer fyra beställdes. 

 

7.2 Urval 
7.2.1 Inklusionskriterier 

Peer- rewied för att garantera vetenskaplig kvalité. Studien skulle vara gjord i en vårdkontext 

och personerna i studien skulle bära på MRSA. Då ämnet visade sig vara outforskat valdes 

inklusionskriterier för exempelvis år, ålder och kön bort. När intresset är att studera 

människors upplevelser bör kvalitativa studier användas (Friberg, 2012). Artiklarna i 

litteraturstudien skulle därav ha en kvalitativ ansats för att spegla valt syfte.  

 

7.3  Kvalitetsgranskning 
För att kunna identifiera passande studier krävs att kvaliteten i studierna granskas (Friberg, 

2012). Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa studier avseende bedömning av 

artiklarnas kvalitet användes (bilaga 5). Mallen gav en struktur på granskningen där studiens 

kvalité utifrån forskningsprocessens alla steg granskades. Exempelvis besvarades frågor som 

”Finns det ett tydligt problem formulerat?” och ”Vad är syftet?”. Granskningen utfördes 

individuellt. Efter den individuella granskningen jämfördes omdömena och diskuterades tills 

konsensus uppstod i gruppen. Då frågorna besvarats med ett ”Nej” diskuterades konsekvensen 

av detta i förhållande till studiens kvalité grundligt. Då vi ansåg att frågorna i 

granskningsmallen inte var lika mycket värda i förhållande till varandra använde vi oss inte av 

ett poängsystem för att kunna bedöma artiklarna. Svaren på frågorna i granskningsmallen 

diskuterades istället noggrant och artiklarna tilldelades omdömena; låg, medel eller hög. 

Totalt åtta artiklar granskades vilka finns med i artikelmatrisen (bilaga 4). Dessa åtta 

inkluderades i analysen. 
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7.4 Analys 

Eftersom artiklarna som valts till arbetet hade en kvalitativ ansats valde vi en beskrivande 

metasyntes, enligt Friberg (2012), till vår analys. Enligt Friberg (2012) är grunden för att 

skapa en metasyntes av redan publicerade forskningsresultat att författaren vill generera en ny 

helhet, ett nytt resultat på en högre abstraktionsnivå. Analysarbetet går från helhet till delar till 

en ny helhet. Delarna skapas när artiklarnas resultat hackas sönder med intentionen att finna 

bärande aspekter av betydelse för syftet. Enligt Friberg (2012) bör valda artiklar läsas flertalet 

gånger med fokus på resultatdelen för att få grepp om vad de handlar om. Sedan bör 

studiernas huvudsakliga fynd urskiljas. Dessa fynd sammanförs sedan i en schematisk 

översikt för att få en tydlig bild över alla studier. Likheter/ skillnader i de olika studierna förs 

samman och nya övergripande teman skapas. Det är av vikt att hålla studiens syfte i minnet 

under hela analysprocessen för att inte hamna på avvägar (Friberg, 2012). 

 

Vi läste våra valda artiklar ett flertal gånger. Därefter analyserade vi artiklarna var för sig med 

fokus på vald artikels resultatdel. Initialt lästes resultatdelen flera gånger för att skapa en bild 

av helheten. De resultat i artikeln som svarade an mot syftet markerades med olika färgkoder 

som stod för nyckelfynd och en grov indelning i tilltänkta teman. De enskilt sammanställda 

materialen jämförde och diskuterade vi sedan med varandra fram tills konsensus uppstod. 

Vi började då med att gå igenom vad som var lika och vad som skiljde sig åt i våra respektive 

analyser. Det visade sig att merparten av nyckelfynden i analyserna överensstämde med 

varandra. Till stora delar var även nyckelfynden sorterade i teman på ungefär samma sätt, 

även om vi benämnt temana olika. Vi fortsatte med att gå igenom samtliga nyckelfynd för att 

försäkra oss om att de svarade an mot litteraturstudiens syfte. De nyckelfynd som inte svarade 

på syftet exkluderades från analysen. Därefter klipptes respektive artikels nyckelfynd ut. 

Nyckelfynden från varje artikel fördes därnäst över till varsitt pappersark efter att de översatts 

från engelska till svenska. Detta för att sammanställa och få en överblick över materialet som 

sedan skulle analyseras. Liknande nyckelfynd från de olika artiklarna fördes sedan samman i 

olika grupper. Efter att ingående ha diskuterat vad de olika grupperingarna av nyckelfynd 

handlade om bildades nya övergripande teman samt subteman. De tre temana som bildades 

finns presenterade med respektive subtema under resultatdelen i litteraturstudien. De teman 

som utkristalliserades var: ”Rutinernas inverkan på patientens upplevelse av vården”, 

”Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen” och Patientens känslomässiga 

upplevelse av att vara infekterad med MRSA.”  
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7.5 Tabell 1 Exempel på analysarbetet 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Andra verkade 

opåverkade och 

uppskattade att få ett 

enkelrum. 

 
Rutinernas inverkan på 

patientens upplevelse av 

vården. 

Positiva upplevelser av 

isoleringsvård. 

Att behöva be om dryck 

eller en dusch påverkade 

upplevelsen av hur lite 

kontroll patienterna kände 

att de hade på sjukhuset. 

Påverkad delaktighet 

och självständighet. 

 

De flesta patienter 

förklarade att de hade 

blivit dåligt informerade 

eller inte informerade alls. Patientens upplevelse av 

mötet med 

vårdpersonalen. 

Informationsbrist 

 

 

 

Personalens följsamhet 

till gällande rutiner  

Deltagarna observerade att 

personalen var 

inkonskvent med 

användandet av basala 

hygienrutiner. 

De uttryckte känslor av att 

känna sig kränkta, orena 

och rädda. 
Patientens känslomässiga 

upplevelse av att vara 

infekterad med MRSA.  

Känslomässig reaktion 

 

 

Social stigmatisering 
Deltagarna beskrev sina 

känslor i metaforer som 

att ha pesten och förstod 

hur det skulle kännas att 

vara HIV positiv. 

 

 

7. 6 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden göras innan den systematiska 

litteraturstudien påbörjas. De menar även att det är viktigt att välja studier som fått tillstånd 

från etisk kommitté alternativt där noggranna etiska överväganden gjorts. Av de valda 

artiklarna hade alla fått ett godkännande av en etisk kommitté.  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det angeläget att forskaren klargör sin förförståelse 

via de personliga erfarenheter som på ett betydelsefullt vis påverkat analysen. Med 

förförståelse ämnas den kunskap forskaren har inom området som ska studeras. På grund av 

våra tidiga erfarenheter av patienter med MRSA inom vården diskuterade vi vår förförståelse 

med varandra grundligt både innan och genom hela arbetet. Detta för att ha ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till forkningsprocessens samtliga delar.  
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8 RESULTAT  
Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån de tre temana: Rutinernas inverkan på patientens 

upplevelse av vården, Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen, 

Patientens känslomässiga upplevelse av att vara infekterad med MRSA . Temana följs av 

studiens subteman. 

 

8.1 Rutinernas inverkan på patientens upplevelse  

I detta tema beskriver patienterna upplevelser som uppkommer till följd av vårdens rutiner vid 

vård av patienter infekterade med MRSA. Temat är uppbyggt av tre subteman; Känslan av att 

bli särbehandlad, påverkat social samspel och påverkad självständighet samt positiva 

upplevelser av isoleringsvård. 

 

8.1.1 Känslan av att bli särbehandlad 

Patienterna upplevde att kontakten med vården förändrades och att vårdkvalitén äventyrades 

efter att blivit infekterade med MRSA (Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Lindberg, Carlsson, 

Högman & Skytt, 2009). Ibland upplevde patienterna som var bärare av MRSA att de blev 

nekade adekvat vård eller behandling för deras primära sjukdom på grund av sitt bärarskap 

(Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). En rutin som påverkade patienternas upplevelse av 

att inte vårdas på samma sätt som andra var att ständigt behöva informera sjukvården om sin 

MRSA infektion. Oavsett vad testresultatet från MRSA odlingen visade kände sig patienterna 

tvungna att tala om för all vårdpersonal att de bar på MRSA och detta upplevdes som ett 

påtvingat ansvar (Lindberg et al., 2009). Känslan av att särbehandlas förstärktes genom att 

exempelvis ha en gul triangel på dörren som symboliserade smitta, men även personalens 

användande av handskar och andra skyddskläder vid all kontakt (Webber, Macpherson, 

Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012).  

 

8.1.2 Påverkat socialt samspel och påverkad självständighet 

Att hela tiden vara begränsad till sitt rum till följd av isoleringsvård påverkade patienterna 

som bar på MRSA. Isoleringen utmynnade i negativa effekter i form av minskat dagligt 

samspel med övriga patienter på avdelningen (Baratt et al., 2010; Madeo, 2001; Webber et al., 

2012). Denna begränsning upplevdes som kränkande och inskränkte på självständigheten. Att 

exempelvis tvingas be om dryck eller en dusch visade på hur lite kontroll patienterna 

upplevde sig ha på sjukhuset (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010). 
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Rutinerna kring MRSA upplevdes även påverka interaktionen mellan patienterna som bar på 

MRSA, personalen och andra patienter (Webber et al., 2012) och skyddskläderna upplevdes 

som en barriär vilken hindrade samspelet med vårdpersonalen (Barratt et al., 2010). 

 

8.1.3 Positiva upplevelser av isoleringsvård 

Trots många negativa upplevelser av rutinerna kring MRSA fanns det en del patienter som 

upplevde att isoleringen var positiv då den gav dem integritet, tröst och större frihet från 

rutiner (Barratt et al., 2010; Madeo, 2001; Newton, Constable & Senior, 2001). Att få ett 

enkelrum upplevdes som positivt (Madeo, 2001; Webber et al., 2012). 

Hur den fysiska miljön i rummet var upplevdes också som viktigt. Att exempelvis ha 

möjlighet att ha dörren på glänt, höra och se andra i korridoren eller att ha tillgång till radio 

och TV (Barratt et al., 2010). En tillfredställande utsikt från rummet var också betydelsefull 

då det gjorde att patienterna kände sig mindre isolerade (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 

2010). 

 

If you have got something to look at and the sun is shining, that is 100% 

great…If you have got a view it does not do anyone any harm on their own. 

(Baratt et al., 2010) 

 

8.2 Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen 
I detta tema beskriver patienterna upplevelser rörande vårdpersonalens agerande och hållning. 

Temat är uppbyggt av tre subteman; Personalens sätt att informera patienterna, personalens 

följsamhet till gällande rutiner och personalens förhållningssätt till patienten. 

 

8.2.1 Personalens sätt att informera patienterna 

Många gånger upplevde patienterna att informationen antingen helt enkelt uteblivit eller varit 

knapphänt och patienterna lämnades med en känsla av att inte veta tillräckligt (Skyman et al, 

2010;Madeo, 2001; Lindberg et al., 2009). Patienterna upplevde sig ha blivit överösta med 

information vid ett och samma tillfälle utan att faktiskt förstå den och personalen gav dubbla 

budskap vilket uppfattades som problematiskt (Lindberg et al., 2009; Rohde & Ross- Gordon, 

2012;Skyman et al., 2010). Det blev därmed svårt att förlita sig på den tvetydiga 

informationen (Lindberg et al., 2009; Skyman et. al., 2010). Utan samstämmighet bland 

personalen upplevdes mötet med vårdgivarna som negativt (Lindberg et al., 2009; Rohde & 
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Ross-Gordon, 2012). Eftersom patienterna med en MRSA infektion kände sig ofullständigt 

informerade stod de därför oförstående inför diverse rutiner och föreskrifter som följde med 

vården av en person med MRSA. Utan förklaring och information särbehandlades patienterna 

utan att veta varför (Skyman et al., 2010).  

Vid de tillfällen som patienterna upplevde informationstillfällena som positiva gavs 

informationen på ett genomtänkt och planerat sätt vilket tillfredsställde patienterna och 

rustade dem för att hantera sin situation (Baratt et al., 2010; Lindberg et al., 2009; Rohde & 

Ross-Gordon., 2012). Personalens tålamod och tid för patientens frågor var ovärderlig för 

patienten och personalens patientutbildning och information lade grunden till hur personen 

med MRSA upplevde och ställde sig till diagnosen (Rohde & Ross- Gordon, 2012)  .  

 

8.2.2 Personalens följsamhet till gällande rutiner  

Patienterna med MRSA registrerade att personalen inte följde de strikta hygienrutinerna och 

föreskrifterna och noterade slarv. Exempelvis uppmärksammades att personalens användning 

av basala hygienrutiner tillämpades inkonsekvent (Andersson, Kalin & Fossum, 2009; Baratt 

et al., 2010; Webber et al., 2011). Patienterna upplevde en nonchalans mot diagnosen och ett 

oprofessionellt förhållningssätt gentemot dem själva. Personalen tycktes sakna adekvat 

kunskap och därutav brast följsamheten till gällande rutiner och diagnosens smittsamhet 

försummades (Andersson et al., 2009 & Skyman et al., 2010). 

 

8.2.3 Personalens förhållningssätt till patienten 

Personalens engagemang för patienterna upplevdes som otillräcklig då personalens agerande 

gav patienterna en känsla av att vara bortglömda och inte gavs någon uppmärksamhet 

(Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012; Newton et al., 2001). Detta förstärkte känslan av 

isolering och utsatthet (Newton et al., 2001).  

 

8.3  Patientens känslomässiga upplevelse av att vara infekterad med 
MRSA 

I detta tema beskriver patienterna som bär på MRSA sina känslor förenat med diagnosen. 

Temat är uppbyggt av två subteman; Social stigmatisering och patientens känslomässiga 

reaktioner.  
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8.3.1 Social stigmatisering 

Patienterna kände en negativ emotionell påverkan av att vara bärare av MRSA och en 

påverkan på patienternas självbild beskrivs. Ord som upprepande användes för att beskriva sin 

situation var exempelvis att känna sig ”Stigmatiserad” (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 

2010; Rhode & Ross-Gordon, 2012; Webber et al., 2012) ”infekterad”, ”oren” eller 

”smittsam” (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2010; Lindberg et al., 2009; Madeo, 2001; 

Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012) och jämförelser med att vara HIV-positiv, spetälsk 

eller pestsmittad framkom (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2010; Lindberg et al., 2009). 

Skuld, skam och att känna sig annorlunda var andra beskrivningar för upplevelsen av 

fenomenet (Skyman et al., 2010 & Webber et al., 2012).  

 

I`ve felt sort of like a plague victim… I first thought about it like a modern 

HIV somehow… I felt guilty… (Lindberg et al., 2009) 

 

8.3.2 Patientens känslomässiga reaktioner 

Isoleringsvården var en källa till negativa känsloreaktioner hos patienterna i studierna. Till 

följd av isoleringen uppstod känslor av rädsla, frustration, ledsamhet, psykisk stress och 

försummelse (Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012), liksom känslor av depression och 

inåtvändhet (Webber et al., 2012). Även brist på fullständig information resulterade i liknande 

känslor som oro, frustration och rädsla (Andersson et al., 201; Barratt et al., 2010; Lindberg et 

al., 2009). Att inte veta exakt hur smittan överförs var en annan anledning till den upplevda 

rädslan (Andersson et al., 2011). En del av patienterna i studierna tog dock inte så allvarligt på 

diagnosen och därför påverkade diagnosen inte patienternas känslor nämnvärt. Eftersom 

patienterna kunde vara smittade utan att ha några symtom på att vara sjuka var det svårt att 

inse allvaret och låta sig påverkas (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Newton et 

al., 2001; & Webber et al., 2012). Patienters kände även ilska och frustration gentemot 

sjukvården eller vårdpersonalen på grund av att eventuellt ha smittats på sjukhuset 

(Andersson et al., 2011;Newton et al.,2001). 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion  
Vår studies syfte visade sig vara relativt outforskat. Detta var förvånande då gemene man idag 

pratar om ”sjukhussjukan” och då media, både nu och då, rapporterar om ämnet. Att forskning 
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relaterad till vårt syfte skulle finnas kände vi oss säkra på. Vi ville belysa personers 

upplevelser av att bära på MRSA i en vårdkontext, det visade sig dock vara ett begränsat antal 

artiklar som behandlade detta ämne. Då studiens syfte var att spegla upplevelser begränsade 

vi studien till att endast innefatta kvalitativa artiklar. Detta ser vi som en styrka då en 

kvalitativ ansats speglar fenomenet på bästa sätt.  

 

Efter en tids sökning efter passande artiklar upptäckte vi att användbara artiklar återkom i de 

tre valda databaserna och att inga nya artiklar fanns att få. De åtta valda studierna hade alla 

etiskt godkännande och höll kvalité för att inkluderas efter granskning och diskussion. En av 

studierna bedömdes som ”låg” men inkluderades då den visade sig vara innehållsrik och 

passande för studiens syfte. Artikeln hade bland annat ett etiskt godkännande från kommitté, 

var kvalitetsgranskad, hade ett noga presenterat urval och innehöll hänvisningar till 

råmaterial. Dock saknades bland annat diskussion angående studiens styrkor och svagheter. 

Samtliga valda artiklar speglade vårt valda fenomen och höll sig strikt till att innefatta 

patienters upplevelser i en vårdmiljö, på sjukhus eller hälsocentral. Ett distinkt avgränsat syfte 

tror vi kan ge en mer noggrann beskrivning av ett fenomen.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att bedömningen av en studies överförbarhet 

underlättas av en noga presenterad beskrivning av urval, datainsamling, analys och kontext. 

Graden av överförbarhet är dock upp till läsaren själv att avgöra. I litteraturstudiens 

artikelmatris, bilaga 4, finns urvalet noga beskrivet. Syftet avgränsar studien till att innefatta 

studier från en vårdkontext och där samtliga personer är bärare av MRSA. 

Sökningsförfarandet och analysen är noga presenterat för att kunna replikeras. Detta anser vi 

stärka litteraturstudiens överförbarhet.  

Litteraturstudiens resultat pekar på att personer som är bärare av MRSA i en vårdkontext 

upplever sin situation på ett liknande sätt. Även om förekomsten av MRSA i de olika länderna 

skiljer sig åt är upplevelsen av att bära på MRSA liknande oavsett land. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) menar att trovärdigheten i litteraturstudiens resultat stärks om resultatet i 

de olika studierna är relativt likvärdiga, oavsett kontextuella skillnader. Trovärdigheten i 

litteraturstudien torde därför öka. 

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att forskning som inkluderas i litteraturstudien bör 

vara aktuell för att inte minska studiens trovärdighet. Ambitionen var till en början att arbeta 

med färsk forskning från 5 år tillbaka i tiden. Då ämnet var outforskat valde vi dock att helt ta 
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bort tidsbegränsningen för att inte missa relevanta studier för vårt valda fenomen. En 

tidsbegränsning hade säkerhetsställt att den mest aktuella forskningen bearbetats vilket nu inte 

kan garanteras. Detta ser vi som en svaghet i studien.  

 

Under arbetets gång ville vi kvalitetssäkra vårt arbete. Varje artikel bör läsas ett flertal gånger 

för att generera en övergripande förståelse av materialet (Forsberg & Wengström, 2013). Vi 

läste därför både artiklarna och sedan artiklarnas resultatdel flertalet gånger. För att styrka 

trovärdigheten i resultatet valde vi att granska och analysera artiklarna både enskilt och 

tillsammans tills konsensus uppstod. Detta för att inte påverkas av varandra och för att kunna 

nå fram till en mer tillförlitlig ömsesidig förståelse för ämnet. Polit och Beck (2012) menar att 

när två forskare analyserar oberoende av varandra minskas risken för felkällor samtidigt som 

analysen fördjupas. 

För att nå fram till ett gediget resultat lät vi analysprocessen ta tid och tillät oss att få tid till att 

fundera och ändra i sorteringen av nyckelfynden innan de tre huvudtemana blev synliga. Det 

som till en början kändes som oövervinnerligt blev plötsligt hanterbart då temana framträdde 

allt tydligare under analysens gång. Vi ansträngde oss för att hålla oss neutrala till materialet 

och inte påverkas av våra tidigare erfarenheter av MRSA eller vår förförståelse i ämnet. Både 

positiva och negativa upplevelser av att vara bärare av MRSA har lyfts i studien. Exempel på 

analysprocessen finns presenterad i tabell 1 för att stärka studiens trovärdighet. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att vara MRSA bärare i en vårdkontext. 

Tre teman synliggjordes och presenterades som: Rutinernas inverkan på patientens upplevelse 

av vården, Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen samt Patientens 

känslomässiga upplevelse av att vara infekterad med MRSA. 

Vår litteraturstudies resultat visar att personer som bär på MRSA ofta känner sig otillräckligt 

informerade och starkt känslomässigt påverkade då de exempelvis upplever oro, rädsla, 

frustration och en känsla av stigmatisering. Liknande resultat visar även studien av Burnett et 

al. (2010) som beskriver att patienter upplever en brist på information. Mac Donald (2008) 

pekar också på brister i vårdpersonalens information till patienten. Tingström (2011) menar 

att alla patienter har rätt att få den information som krävs för att själva ta ansvar för sin 

sjukdom och stärka sin hälsa.  
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Informationsbristen som personerna i vårt resultat vittnar om, tror vi, sprider ringar på vattnet. 

Upplevelsen av att vara bärare av MRSA blir mer negativ än behövligt då dessa personer 

saknar förståelse för sin situation och för vårdpersonalens rutiner. 

Litteraturstudiens resultat visar att om vårdpersonalen avsätter tid för information förbättras 

patienternas upplevelse av att vara bärare av MRSA i en vårdkontext. En tillförlitlig 

patientinformation lindrar lidandet hos personerna som är bärare av MRSA (Jolley, 2008). 

Mac Donald (2008) visar liknande resultat och menar att information på ett professionellt sätt 

ger patienterna möjlighet att ta kontrollen i sina liv.  

 

Litteraturstudien visar även att personalens förhållningssätt upplevs som icke professionellt då 

personerna som bär på MRSA upplever en nonchalans och en brist på bekräftelse från 

vårdpersonalen. Detta resulterar i känslor av att känna sig bortglömd och mer utsatt. Då 

vårdpersonalen däremot ger personen tid och tålamod för frågor, upplevs det som ovärderligt 

för personerna som bär på MRSA. Resultatet påvisar även att information som ges på ett 

genomtänkt och planerat sätt upplevs värdefullt och underlättande för personerna att hantera 

sin situation. Burnett et al. (2010) visar att vårdpersonalen agerar ouppmärksamt och visar 

ointresse för att kommunicera med personer som bär på MRSA. Det konstateras även att en 

bra relation och kommunikation med vårdpersonalen förbättrar kunskapen och därmed 

upplevelsen för personer som bär på MRSA.  

 

Litteraturstudien visar att personerna som bär på MRSA upplever en brist på information och 

förståelse samt en god relation till vårdpersonalen. Detta tror vi kan leda till ett lidande för 

personen och kan förstås utifrån Erikssons (1994) omvårdnadsteori. Enligt denna teori uppstår 

ett av de största lidandena om en meningsfull relation människor emellan saknas. Om 

sjuksköterskan inte ser en patients behov av information och förståelse kan ett vårdlidande 

uppstå. Då människans lidande inte bekräftas förvärras lidandet.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan patienter dräneras på energi och välbefinnande när 

vårdaren verkar kall och oengagerad eller rent av upplevs tycka illa om patienten. En 

fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient är därför nödvändig för att 

kunna stärka patientens hälsoprocess och lindra lidande.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att små åtgärder som att få ett eget rum med tillfredställande 

utsikt samt tillgång till telefon, radio och tv är betydelsefullt för personer med MRSA i 

isoleringsvård. Vårdpersonalens tid, tålamod och engagemang för personer drabbade av 
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MRSA underlättar även deras situation. Vi tror att om vårdpersonalen har en holistisk syn på 

patienten kan upplevelsen av att bära på MRSA i en vårdkontext förbättras. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att med patientens livsvärld i fokus kan en öppenhet skapas för hur 

patienten hanterar sin sjukdom samt hur hälsa och lidande upplevs av patienten. Ett 

livsvärldsperspektiv tror vi därför är betydelsefullt för att förbättra upplevelsen för personen 

med MRSA samt för att lindra dennes lidande. Att utgå från att alla lider är dock en fara. 

Även om litteraturstudien visar att flertalet patienter känner sig märkta och orena blir några 

personer inte alls blir påverkade av att vara bärare av MRSA i en vårdkontext. Eftersom 

livsvärlden är unik bör mötet med patienten därför präglas av en lyhördhet för den specifika 

patienten och situationen. Med tydlig information och ett professionellt bemötande där 

patientens livsvärld uppmärksammas tror vi att en stor del av de negativa känsloreaktionerna 

som patienterna i studien vittnar om kan reduceras avsevärt.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) finns tydliga 

beskrivningar avseende sjuksköterskans ansvar för information, bemötande och utbildning. 

Sjuksköterskan ska dessutom själv hålla sig ajour med aktuell forskning.  

Även International council of nurses (2005), ICN, har riktlinjer för sjuksköterskan. I ICNs 

etiska kod (2005) står det bland annat att sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda 

individen får information. Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande samt lindra bördan genom lämpliga åtgärder samt med en 

helhetssyn på patienten.  

 

 

10 SLUTSATS 
Litteraturstudiens resultat tyder på att adekvat information till personer som bär på MRSA är 

en viktig förutsättning för att kunna förbättra dessa personers upplevelser av vården. Vid 

ofullständig information uppstår känslor som oro, frustration och rädsla. Resultatet visar även 

att då informationstillfällena upplevdes positiva, gavs informationen på ett genomtänkt och 

planerat vis. Då vårdpersonalen gav personerna som bar på MRSA tålamod och tid för frågor 

upplevdes det som ovärderligt. Allt som oftast upplevde dock personerna en nonchalans och 

brist på bekräftelse från vårdpersonalen och en god mellanmänsklig relation saknades. 

 

Hur vårdpersonal informerar och bemöter personer drabbade av MRSA anser vi lägga 

grunden till hur personerna upplever och ställer sig till att bära på MRSA. Om personerna får 
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förståelse och kunskap om sin diagnos samt bemöts på ett professionellt sätt tror vi att 

upplevelsen av diagnosen samt rutinerna kring MRSA skulle uppfattas som mindre negativa. 

Bristen på information och vårdpersonalens oproffessionella bemötande leder till ett lidande 

hos personer drabbade av MRSA och känslan av utsatthet och utanförskap förstärks. För att 

minska detta lidande och denna utsatthet resultatet i studien vittnar om anser vi att livsvärlden 

behöver bekräftas. 

 

I relation till resultatet i studien kan slutsatsen dras att sjuksköterskan inte uppfyller kraven 

som återfinns i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor fullt ut. 

Kompetensbeskrivningen avser dock svenska sjuksköterskor. Hur detta resultat kan relateras 

till andra länders kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor är oklart. 

 

10.1 Kliniska implikationer 
Varje sjukhus bör ha en inarbetad handlingsplan vid kontakt med en person som bär på 

MRSA. Vid vård av en person med MRSA bör avdelningen kontakta sjukhusets 

hygiensjuksköterska för att vara uppdaterad med de senaste föreskrifterna.  

Vårdpersonalen behöver tillgodose patienters psykiska och fysiska behov och verifiera att 

patienter tar till sig och förstår den givna informationen. Vårdpersonalen behöver också se till 

att den fysiska miljön är tillfredställande för patienterna och då speciellt för de som är 

isolerade.  

  

10.2 Förslag på fortsatt forskning 
Vi anser att det behövs fler studier som fokuserar på livssituationen hos personer som bär på 

MRSA. Därför hoppas vi att vår studie genererar i nya frågeställningar rörande exempelvis: 

 Vårdpersonalens förhållningssätt mot personer som bär på en MRSA infektion. 

 Personer med MRSA och deras familjemedlemmars upplevelse av den förändrade 

situationen. 

 Rutinerna kring information till personer med MRSA. 

Mer forskning i ämnet behövs och kunskapen om MRSA i vården behöver fördjupas för att 

kunna lindra lidandet hos personer med MRSA.  
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