
Utbildningsprogram för 
sjuksköterskor, 180 hp 
Kurs: 2VÅ60E 
Ht 2014 
Examensarbete, 15 hp 

                                                                                                                                                  
  
                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA 
PATIENTER MED MULTIRESISTENTA BAKTERIER 

- En intervjustudie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Annie Karlsson               
Emilia Fransson 



Titel Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
multiresistenta bakterier 
- en intervjustudie 

Författare Annie Karlsson & Emilia Fransson 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för Sjuksköterskor 

Handledare Kim Wallin 

Examinator Gunilla Lindqvist 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso-och vårdvetenskap 
35195 Växjö 

Nyckelord Erfarenhet, kunskap, multiresistenta bakterier, oro, sjuksköterska, 
smittoprevention, upplevelser 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Multiresistenta bakterier [MRB] är bakterier som skapat resistens (motstånd) mot 
antibiotika. Dessa är ett utbrett problem världen över då MRB gör det svårare att bota 
infektioner hos patienter. Patienter med MRB vårdas ofta utifrån särskilda bestämmelser inom 
den somatiska sjukvården. Som sjuksköterska finns restriktioner och särskilda rutiner som 
måste följas vid vård av patienter med MRB. Detta för att bland annat förhindra 
smittspridning. Då sjuksköterskan idag möter allt fler MRB-smittade patienter i vården är det 
viktigt att belysa hur sjuksköterskorna upplever vården av patienter med MRB. 
Syfte: att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med multiresistenta 
bakterier inom den somatiska vården. 
Metod: Kvalitativ intervjustudie där sju allmänsjuksköterskor ingick. Intervjumaterialet är 
transkriberat och analyserat utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) mall för 
manifest, kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet består av tre huvudkategorier; smittoprevention, kunskap och erfarenhet 
samt sjuksköterskans etiska förhållningssätt. Huvudkategorierna är i sin tur indelade i åtta 
subkategorier. Inom dessa kategorier framkommer sjuksköterskors olika upplevelser och 
känslor när de vårdar patienter med MRB. 
Slutsats: Studiens resultat visar att upplevelser av att vårda patienter med MRB till största del 
präglas av hur mycket kunskap och erfarenhet sjuksköterskan har. Det anses också 
problematiskt att upprätthålla en tillfredställande vård på lika villkor för MRB-smittade 
patienter som vårdas inom isoleringsvården. 
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INLEDNING 
	  

Multiresistenta bakterier [MRB] är idag ett av världens och sjukvårdens stora hot och 
klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom (SFS 2004:168). Hotet 
som ökningen av multiresistenta bakterier utgör har jämförts med det ifrån terrorism 
och kemiska utsläpp. Det har samtidigt beskrivits som en tickande bomb, redo att 
detoneras när som helst (Davies, 2011). 

Idag förekommer MRB allt oftare i vården (Woodford & Livermore, 2009). Då 
sjuksköterskan arbetar patientnära och vårdar patienter med MRB, vill vi som 
blivande sjuksköterskor belysa hur upplevelsen av att vårda dessa patienter ses ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Författarna vill med detta ta lärdom av studiens resultat för 
att sedan kunna sprida denna kunskap vidare.  
 
 

BAKGRUND 
	  

Multiresistenta bakterier 
Multiresistenta bakterier är bakterier som har muterat och utvecklat resistens 
(motstånd) mot ett eller flera sorters antibiotika. Egentligen är inte de multiresistenta 
bakterierna mer aggressiva än andra men om de koloniserat sig i kroppen är de 
svårare att behandla, eftersom ett, flera eller ibland samtliga antibiotika då blir 
verkningslösa (Melhus, 2010). Olika typer av multiresistenta bakterier är till exempel, 
ESBL (Extended-spectrum beta (β)-lactamase), MRSA (Meticillinresistenta 
Staphylokocker aureus), VRE (Vancomycinresistenta Enterokocker), CRE 
(Karbapenemresistenta Acinetobacter) och MRAB (Multiresistenta Acinetobacter 
baumannii) (Melhus, 2010).  

 
MRB ökar succesivt i världen, såväl som i Sverige (Woodford & Livermore, 2009). 
År 2009 beräknades det att ca 25000 människor dör i EU varje år till följd av MRB-
infektioner (European Centre for Disease Prevention and Control, 2009). Nya 
forskningsrön visar också att bara i USA avled år 2013 cirka 23 000 människor på 
grund av multiresistenta bakterier (US Department of Health and Human Services, 
2013). Sverige är än så länge relativt lindrigt drabbade men även här ses en ökning av 
de multiresistenta bakterierna varje år (Smittskyddsinstitutet, 2011). Enligt 
Smittskyddsinstitutets epidemiologiska årsrapport fanns år 2011, 7672 människor i 
Sverige diagnostiserade med ESBL-, MRSA- och VRE-resistens 
(Smittskyddsinstitutet, 2011). Samtidigt finns det ett stort mörkertal när det gäller 
antalet personer med bärarskap av multiresistenta bakterier. Bärarskap innebär att 
man har bakterierna i kroppen men att ingen infektion ännu brutit ut. Teoretiskt sett 
kan man gå hela livet med multiresistenta bakterier utan diagnos eller några som helst 
symtom. Detta innebär en stor spridningsrisk eftersom även bärare av MRB kan föra 
smittan vidare till andra utan att vara medvetna om detta (Åhrén & Larsson, 2014). 
När en person drabbas av multiresistenta bakterier och får en infektion innebär detta 
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att svårigheten att bota infektionen ökar markant och kan i värsta fall leda till döden 
(Abbo, Smith, Pereyra, Wyckoff & Hooton, 2012).	   
 
Spridning av de multiresistenta bakterierna sker på sjukhusen, men också i samhället 
(Tängdén, Cars, Melhus & Löwdin, 2010; Woodford & Livermore, 2009). MRB 
sprids på samma sätt som andra bakterier, d.v.s. genom direkt och indirekt 
kontaktsmitta (Melhus, 2010). Bakterierna sprids ofta via kontaminerade händer. De 
kan också överleva på kläder och andra materiella ting och på så vis spridas vidare 
trots att ingen direkt kontakt tagits. Bristande hygienrutiner bland såväl personal som 
patienter bidrar till smittspridning. Även nedsatt immunförsvar hos patienterna och 
det faktum att åtskilliga sjuka samlas tätt inpå varandra inom vården, är bidragande 
faktorer (ibid). 
 

Historik 
I slutet av 1920-talet inträffade en revolutionerande händelse inom vården. Alexander 
Fleming kom att uppfinna penicillinet, en typ av antibiotika som kunde häva 
bakterieinfektioner (Hollar, 2012). Allt fler, då vanliga och ofta dödliga infektioner 
som till exempel lunginflammation och tuberkulos kunde då botas och fler människor 
överlevde (Melhus, 2010).  
 
Bara några år efter den omvälvning som antibiotikan skapade, påträffades för första 
gången antibiotikaresistens hos bakterier (Grundmann, Aires De Sousa, Boyce & 
Tiemersma, 2006). Den ökade användningen av antibiotika ledde till att bakterier som 
helt nyligen kunnat botas med antibiotika nu utvecklade ett motstånd mot de, tidigare 
så potenta läkemedlen (Folkhälsomyndigheten, 2014). Då antibiotikan inte längre 
verkade på bakterierna skrev läkare ut andra sorters antibiotika till patienterna. Detta 
medförde att bakterierna utvecklades ännu mer till att skapa resistens mot fler sorters 
antibiotika. Detta har i dagens läge lett till att det ibland inte finns några 
antibiotikasorter kvar att använda då samtliga är verkningslösa (Hollar, 2012; Melhus, 
2013). Då sjukvården idag har gått tillbaka i utvecklingen på detta plan genom att 
bakterierna utvecklat resistens mot antibiotika, dör patienter smittade med vissa typer 
av MRB åter i infektioner likt i början av 1900-talet (World Health Organization, 
2004). 
 
Överanvändning av antibiotika, ofta bredspektrumantibiotika, bidrar till ökningen av 
multiresistenta bakterier. Detta då bakterierna utvecklas och muterar i högre grad 
desto mer antibiotika de utsätts för. Att man i många länder kan köpa 
bredspektrumantibiotika receptfritt vid enkla infektioner och förkylningar är en stor 
orsak till varför antibiotikaresistensen ökar (Holloway, 2011). 
 

Hygien 

Redan på 1800-talet uttryckte Florence Nightingale vikten av att sjuksköterskan såg 
till att patienternas omgivning och hygien togs om hand ordentligt. Hon betonade 
vikten av tvätt med varmt vatten, att desinfektionssprit skulle användas, och att 
patientrummen skulle vädras och så vidare. Många av dessa råd som tas upp i Notes 
on Nursing (Nightingale, 1946) kan ses i vården än idag, om än något modifierade i 
riktlinjer gällande vårdhygien (Moberg, 2007).  
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För att undvika smittspridning har särskilda planer och åtgärdsprogram tagits fram. I 
samtliga landsting finns regler för hur patienter med MRB ska behandlas. 
Behandlingen och åtgärderna kan handla om isolering, basala hygienrutiner, extra 
skyddsutrustning och särskilda städrutiner beroende på vilka bakterier det rör sig om 
och var i kroppen de har koloniserat (Socialstyrelsen, 2006). En bra handhygien som 
en del av basala hygienrutiner, bland såväl personal som patienter är dock det största 
och viktigaste steget i smittopreventionen (SOSFS 2007:19). På varje sjukhus ska det 
finnas en eller flera hygienansvariga sjuksköterskor. Dessa har bland annat i uppgift 
att se till att övrig personal är uppdaterade gällande hygienrutiner och att kunskap om 
hygienrutiner uppdateras årligen (Svensk förening för vårdhygien & 
smittskyddsläkarföreningen, 2000).  I Sverige har strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA) uppstartats efter 
initiativ från Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen. Detta nätverk utformades för att aktivt kunna arbeta för att minska 
antibiotikaresistensen i Sverige. STRAMA samarbetar även internationellt med andra 
organisationer för att minska spridningen av multiresistenta bakterier runt om i 
världen (Strama, 2014). 
 

Sjuksköterskans roll 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår 
följande kompetensområden: vårdmiljö, främjande av hälsa och förebyggande av 
ohälsa. Detta innebär bland annat att varje sjuksköterska har ett ansvar för att arbeta 
och följa riktlinjer som finns för att undvika smittspridning. Det innebär också att det 
är viktigt att vårdpersonalen har en fungerande kommunikation mellan varandra och 
att information till såväl patienter som anhöriga går fram, allt för att undvika att 
bakterierna sprids vidare (ibid).  
 

Bemötande  
I sjuksköterskans profession står att läsa att varje patient skall behandlas utifrån 
samma värdegrund (Socialstyrelsen, 2005). Patienter som smittats av MRB besitter 
samma rätt till ett likvärdigt bemötande och vårdande som vilken annan patient som 
helst (ibid). Forskning visar att det finns en risk att de patienter som är smittade med 
MRB segregeras i vården samt att de känner sig förbisedda av vårdpersonalen. Detta 
kan bero på utebliven kontakt eller minskade tillsyner av dessa patienter från 
sjuksköterskans sida (Seibert, Gabel-Speroni, Mi-Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014).	   

Endast ett fåtal studier (Lindberg, Skytt, Högmann & Carlsson, 2011; Seibert et al., 
2014) som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda MRB- smittade patienter 
föreligger. De studier som finns och beskriver sjuksköterskeperspektivet redogör att 
skillnader i upplevelser samt bemötande av patienter smittade med MRB, påvisats 
inom olika vårdkontexter. Generellt sett var infektionssjuksköterskor de som kände 
sig tryggast med att vårda MRB-smittade patienter (Lindberg et al., 2011). Seibert et 
al. (2014) beskriver att rädsla över att vårda patienter som bär på en smitta lätt kan 
uppkomma. Sjuksköterskan är då rädd för att föra smittan vidare, dels mellan 
patienterna men också att själva bli smittade och sedan föra den vidare till sina 
anhöriga (ibid).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
	  

Denna studie baseras på vårdvetenskap. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
vårdvetenskapen likt ett begrepp vilket analyserar och beskriver vårdandet med syfte 
att stärka och främja hälsa. Inom vårdvetenskapen existerar olika begrepp som 
tillsammans med medicinsk vetenskap utgör en grund för sjuksköterskeyrket (ibid). 
Vårdvetenskapen är en relativt ny vetenskap där fokus internationellt ligger på 
följande så kallade konsensusbegrepp; människan, hälsan, världen/omgivningen samt 
vårdandet. Dessa begrepp har dock gjorts mer specifika nationellt och på svenska 
pratar man om följande begrepp; livsvärld, lidande, välbefinnande, subjektiv kropp 
och vårdrelation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003)  
Studien kommer väsentligen baseras på följande vårdvetenskapliga begrepp: 
 

Livsvärld 
Enkelt förklarat brukar livsvärlden beskrivas som människans vardagsvärld och 
dagliga tillvaro. Livsvärlden uppmärksammas av den professionella sjuksköterskan 
för att kunna förstå och analysera patienten och dennes ageranden (Dahlberg et al., 
2003). Varje människa har en egen livsvärld. Med detta menas hur personen i fråga 
förstår sig själv och andra, men också hur denne upplever hälsa, sjukdom, vårdande 
och lidande. Genom att som sjuksköterska bli medveten om patientens livsvärld kan 
vården individanpassas för att stärka patientens hälsoprocess. Varje livsvärld är unik i 
och med att alla människor upplever och känner saker olika. Som sjuksköterska måste 
man därför visa engagemang och förmedla närvaro och trygghet för att kunna komma 
patienten närmare och därigenom anpassa vården efter detta (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 

Den vårdande relationen och det vårdande mötet 
Som sjuksköterska träffar man dagligen olika patienter och därigenom uppstår olika 
möten som antingen kan vara vårdande eller icke vårdande. En öppenhet och 
följsamhet inför patienten ligger också till grund för att skapa ett vårdande möte men 
även för att skapa en vårdande relation. Ett möte som inte är vårdande kan skapa en 
missgynnsam relation mellan sjuksköterska och patient. Detta kan också skapa 
lidande för patienten. Som sjuksköterska har man ett ansvar för att mötet med 
patienten ska bli vårdande och ska därför med hjälp av sin kunskap och erfarenhet 
åstadkomma detta (ibid). En vårdande relation ser till patienten och stödjer såväl 
hälsoprocessen som patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att 
utvecklas som sjuksköterska medför detta att man dels känner sig trygg i sitt 
vårdande, samtidigt som trygghet förmedlas till patienterna. Detta bidrar också till att 
hälsa och välbefinnande kan främjas och att relationen blir mer vårdande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Den vårdande relationen bygger på att sjuksköterskan ser till 
patientens behov och utifrån detta ger omsorg och beröring till patienten (Dahlberg et 
al., 2003). Att som sjuksköterska arbeta utifrån en professionell hållning innebär 
bland annat att sjuksköterskan är osjälvisk och går in i relationen utan att ta för givet 
att få ut något ur situationen för sin egen del. En otroligt viktig del i en vårdande 
relation är även att alltid vara fullt närvarande. Detta och att verkligen lyssna till 
patienten är ett utmärkt sätt för att skapa en respektfull och vårdande relation mellan 
patient och sjuksköterska (Dahlberg & Segesten, 2010) 
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Delaktighet 
Vårdpersonal och framför allt sjuksköterskor och läkare har ofta stor teoretisk 
kunskap om diverse sjukdomar, patienter och vårdande. Det är dock patienten själv 
som bär störst kunskap om sin egen kropp. Patientens delaktighet och kunskap om sig 
själv ses därför som en viktig resurs för sjuksköterskan och vårdprocessen (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Eftersom många MRB-smittade patienter är isolerade i vården 
(Åhrén & Larsson, 2014) är det extra viktigt att som sjuksköterska arbeta aktivt för att 
få dessa delaktiga i sin vård då de teoretiskt sett skulle kunna få mindre tillsyn 
(Socialstyrelsen, 2012). Tidigare forskning visar nästan uteslutande positiva aspekter 
då patienter upplevt att de blivit involverade och delaktiga i vården. Då 
sjuksköterskan spenderar mycket tid med patienterna blir det också en viktig del av 
dennes arbetsuppgifter att i den mån det går, engagera och uppmuntra patienten att 
vara delaktig och medverkande i sin vård (Petersson, 2009).  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
	  

Antalet patienter med multiresistenta bakterier ökar i samhället och finns bland 
majoriteten av de olika kontexterna inom vården. Detta anser författarna därför är ett 
väldigt aktuellt ämne att undersöka. MRB ses som ett av de största globala hoten 
inom sjukvården eftersom svårigheten att bota infektioner på grund av detta ökar 
markant. I sjuksköterskans profession ingår det att man skall arbeta för att minska 
smittspridning i vården. Samtidigt skall alla patienter vårdas utifrån samma villkor 
och värdegrund för att värna om respektive patients unika livsvärld.  
 
Med denna studie har författarna som förhoppning att identifiera vilka upplevelser 
som framkommer vid vård av patienter med MRB. Genom att undersöka detta önskar 
författarna sprida kunskap till sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor för att starta 
ett tankeresonemang i hur man själv vårdar. Genom att som sjuksköterska reflektera 
över både studiens resultat och hur man vårdar MRB-smittade patienter, är 
förhoppningen att detta även ska påverka patientupplevelsen av vården positivt.  
Författarna till denna studie tycker det är av stor vikt att belysa 
sjuksköterskeperspektivet inom detta ämne då patienter med MRB vårdas allt oftare 
inom den svenska sjukvården (Smittskyddsinstitutet, 2011). Tidigare forskning kring 
MRB berör till största delen medicinsk fakta om MRB och MRB-smittade patienters 
upplevelser av att leva med MRB. Bristen på studier utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv kan ge en skev bild av ämnet i fråga och detta vill författarna 
undvika genom att genomföra denna studie. Ett annat motiv till studien är att lyfta 
fram kunskapen om MRB för att förhoppningsvis kunna förbättra bemötandet och 
vården för MRB-smittade patienter.  
 

SYFTE 
	  

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
multiresistenta bakterier inom den somatiska vården. 	  
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METOD 
	   
Studien antar en vårdvetenskaplig, kvalitativ ansats utifrån en induktiv metod, vilket 
har valts för att beskriva och skapa förståelse för sjuksköterskors upplevelser kring 
vårdandet av patienter med MRB (Friberg, Segesten, Östlundh & Dahlborg-
Lyckhage, 2012). Semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på ett sjukhus i 
mellersta Sverige ligger till grund för studien och dess resultat. Intervjuer har valts då 
denna metod ger ett mer subjektivt utfall och i detta fall lämpar sig bäst i avseende till 
studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har under studien 
försökt sätta sin förförståelse åt sidan för att undvika att på något sätt rikta resultatet.	  
 

Datainsamling 
Respondenterna till denna studie valdes utifrån en blandning av lämplighetsurval och 
strategiskt urval (Trost, 2010).  Författarna fann kontaktuppgifter till samtliga 
avdelningschefer på det berörda sjukhuset och kontaktade dessa per telefon med 
information kring studien. Ett utskick med ytterligare information mailades ut till 
respektive avdelningschef (bilaga 1). Dessa chefer blev således nyckelpersoner som 
förmedlade information och kontakt vidare till sina anställda sjuksköterskor, som i sin 
tur vid intresse kontaktade författarna. Sammanlagt kontaktades författarna av tolv 
sjuksköterskor från sex olika avdelningar via mail. Ett svarsmail med ett missivbrev 
(bilaga 2) skickades sedan tillbaka till dessa personer. Sju av tolv sjuksköterskor från 
fyra olika avdelningar valdes sedan ut för att medverka i studien. Dessa sju valdes för 
att författarna ville ha en bredd på respondenturvalet med hänsyn till avdelning, kön 
och antal yrkesverksamma år som sjuksköterskor. En pilotintervju genomfördes vid 
ett tillfälle innan resterande intervjuer gjordes, detta för att se om frågorna som 
formulerats kunde svara an på studiens syfte. Pilotintervjun inkluderades inte i 
datainsamlingen då vissa av frågorna i intervjun inte vidrörde eller svarade på 
studiens syfte. Vissa frågor strukturerades därför om till resterande intervjuer. 
 

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterier för studiens respondenter var att de alla var legitimerade och 
yrkesverksamma allmänsjuksköterskor inom den somatiska vården. Samtliga 
respondenter skulle ha arbetat som sjuksköterskor i minst tre år samt någon gång 
kommit i kontakt med MRB. Författarna ansåg att samtliga inklusionskriterier 
behövdes för att kunna svara an på syftet. Detta då man efter tre år inom yrket som 
sjuksköterska oftast hunnit skaffa sig erfarenhet och förhoppningsvis kunskap om 
ämnet. I studien valdes att exkludera sjuksköterskor inom primärvården för att 
avgränsa antalet medverkande, samt för att långvarig kontakt med patienter med MRB 
inte anses vara lika stor inom denna kontext. Författarna valde också att exkludera 
specialistsjuksköterskor då syftet var att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser. En 
strävan från författarnas sida (som också uppfylldes) var att om antalet intresserade 
sjuksköterskor överskred det tänkta maxantalet på sju respondenter, skulle man välja 
respondenter med en så stor bredd som möjligt i förhållande till kön, ålder, avdelning 
och antal yrkesverksamma år som sjuksköterska.  
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Informanter 
Samtliga respondenter var allmänsjuksköterskor på ett sjukhus i mellersta Sverige. En 
man och sex kvinnor intervjuades, alla i olika åldrar mellan 25 till 58 år. 
Respondenterna hade varit yrkesverksamma sjuksköterskor mellan 4-28 år och 
arbetade på fyra olika avdelningar på sjukhuset. Avdelningarna var 
medicinavdelningar, kirurgavdelningar och en akutvårdsavdelning.  
 

Intervju 
En semistrukturerad intervjuguide användes med fyra breda frågor (bilaga 4) för att 
skapa bredd och förståelse för sjuksköterskornas upplevelser. Frågorna var 
formulerade och fastställda redan innan intervjuerna påbörjades. Samma öppna och 
breda frågor ställdes till samtliga respondenter. Endast följdfrågorna som ställdes 
varierade i viss omfattning. 
Alla respondenter valde själva tid och plats för intervjuerna. Sex av intervjuerna ägde 
rum på respondenternas arbetsplats under arbetstid. Den sjunde ägde rum hemma hos 
respondenten. Samtliga respondenter fick, förutom tidigare bifogad information kring 
studien per mail (bilaga 2), muntlig information innan intervjuerna påbörjades. 
Informationen omfattade att intervjun skulle spelas in med mobiltelefon vid 
godkännande från respondentens sida och att intervjun när som helst utan grund 
kunde avbrytas av respondenten. Samtliga sjuksköterskor skrev på ett godkännande 
om att delta i studien samt om att intervjun spelades in (bilaga 3). Intervjuerna 
genomfördes av båda författarna tillsammans och varade mellan 16-45 minuter. 
 

Analys 
Samtliga intervjuer granskades efter Lundman och Hällgren Graneheims (2012) mall 
för kvalitativ, manifest innehållsanalys (bilaga 6). Detta för att organisera samtliga 
intervjutexter för att lättare kunna hantera dessa. Insamlad data från intervjuerna har 
av författarna enskilt transkriberats för att sedan läsas igenom av båda författarna. 
Analys av transkriptionerna genomfördes tillsammans där meningsbärande enheter 
plockades ut. En meningsbärande enhet är meningar eller fraser från intervjuerna som 
innehåller information, väsentlig för studiens syfte. Dessa kondenserades (kortades 
ned) för att koncentrera det väsentliga i den meningsbärande enheten. Den 
kondenserade versionen kodades därefter för att belysa det centrala i resultatet. Då all 
insamlad data kodats framkom olika subkategorier. Ur dessa formulerades sedan tre 
huvudkategorier för att strukturera upp den data som framkommit ur intervjuerna. 
Subkategorierna och huvudkategorierna ligger till grund för studiens resultat. 
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Tabell 1. Exempel på genomförd innehållsanalys 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

När man går in till 
en isolerad patient 
gör man allt man 
ska göra och går 
inte in två gånger 
utan tar allt på en 
gång. Till andra 
patienter kanske 
man går in två 
gånger istället. Så 
man får ju en 
sämre insyn i dessa 
patienters 
livsvärld. 

När man går in 
till en isolerad 
patient gör 
man allt man 
ska göra. Färre 
tillsyner, får 
sämre insyn i 
livsvärlden 

Isolerade 
patienter får 
sämre 
tillsyn. 

Skyddsutrustning 
och 
isoleringsvård 
skapar distans 

Smittoprevention 

 

Etiska överväganden 
Inför studiens början och innan intervjuerna påbörjades gjordes en etisk 
egengranskning utifrån etikkommittén sydosts riktlinjer om studiens innehåll (bilaga 
5). Då samtliga frågor besvarats kunde författarna därigenom konstatera att studien 
inte innehöll några etiska risktaganden då inga känsliga personuppgifter angetts eller 
att studien kunnat skapa obehag för respondenterna. 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) har samtliga forskningsetiska krav 
uppfyllts: 

Informationskravet 
Information angående studiens syfte och undersökningsmetod gavs innan intervjuerna 
till samtliga respondenter. Informationen gavs både skriftligt (bilaga 2) och muntligt. 
Deltagandet i studien var frivilligt och kunde utan grund när som helst avbrytas av 
respondenterna.  

Samtyckeskravet 
Samtliga respondenter fick frågan om samtycke till medverkan i studien och 
inspelning av intervjuerna. Alla respondenter skrev under ett medgivande för 
medverkan innan intervjuerna påbörjades (bilaga 3).  

Nyttjandekravet 
Denna studie är avsedd att endast användas i forskningssyfte. I samband med att 
information gavs till respondenterna angav författarna att samtliga ljudfiler efter 
avslutad studie kommer raderas. Samtliga respondenter har erbjudits att få ta del av 
studiens slutresultat.  

Konfidentialitetskravet 
All konfidentiell data som använts i studien är avidentifierad. Inga namn eller annan 
information som kan kopplas till respondenterna har tagits upp i 
ljudfilerna/transkriberingarna eller övriga delar av studien (Helsingforsdeklarationen, 
2013). 
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Förförståelse  
Vid vetenskapliga studier är det av stor vikt att som författare försöka sätta sin 
förförståelse åt sidan, detta för att undvika att på något sätt rikta resultatet. I denna 
studie gjorde författarna detta genom att under studiens gång hela tiden reflektera över 
de individuella tolkningar som gjorts av materialet. Samtidigt försökte författarna 
sätta sina egna åsikter och erfarenheter åt sidan för att dessa inte skulle prägla 
resultatet av denna studie. Detta är dock inte helt genomförbart enligt Forsberg och 
Wengström (2013) då det är omöjligt att fullständigt bortse från individuella 
förförståelser. Författarna har själva stött på multiresistenta bakterier under sina 
respektive vårderfarenheter, därför fanns det redan innan studien påbörjades en egen 
bild av hur situationen såg ut. 
 
 

RESULTAT 
	  

Studiens resultat består av tre huvudkategorier och åtta subkategorier.  
Under intervjuerna framkom upplevelser och känslor från sjuksköterskornas sida. 
Respondenterna visade sig dela många upplevelser samtidigt som svaren på vissa 
frågor skiljde sig markant. Hur upplevelser framkom i vården av patienter med MRB 
menade respondenterna berodde på förmågan att kunna kontrollera sina egna känslor. 
Vissa av respondenterna valde att stålsätta sig i jobbiga situationer och inte påverkas 
av känslorna. Andra respondenter tog åt sig mer och det visade sig att dessa 
sjuksköterskors upplevelser istället speglade patienternas upplevelser och 
känslomässiga uttryck. 
 
 
Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier som presenteras under resultatet 

Kategori  Smittoprevention  Kunskap och 
erfarenhet 

Sjuksköterskans 
etiska förhållningssätt 

Subkategori  

 Frustration, 
maktlöshet och 
hjälplöshet 

Nonchalans och 
bristande respekt Bemötande 

Skyddsutrustning och 
isoleringsvård skapar 
distans  

Bristande kunskap och 
ovana 

Delaktighet  

Kommunikation 
 

Vårdande relation 
 

Smittoprevention 
En stor del av sjuksköterskans yrkesroll handlade om att förhindra smittspridning i 
vården. Att förebygga utbrott och spridning av multiresistenta bakterier blev därför ett 
naturligt samtalsämne som samtliga respondenter berörde under intervjuerna. 
Basala hygienrutiner var något som respondenterna uppvisade stort kunnande om. De 
flesta uppfattade att basala hygienrutiner som användande av handskar, förkläde och 
noggrann handhygien var en trygghet när de vårdade patienter. Att alltid använda sig 
av basala hygienrutiner gjorde att de flesta kunde känna lugn och att de inte hade 
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någon anledning till att grubbla eller oroa sig över att eventuellt bli smittade med 
MRB.  

”Alltså, när man använder sig av basala hygienrutiner så är det ju en säkerhet 
för sig själv, därför ser jag ingen anledning till att oroa sig över att bli 
smittad” (Respondent 3) 

 
Något som upplevdes positivt var att det idag finns tydliga riktlinjer och rutiner för 
hur patienter med specifika smittor ska behandlas. Riktlinjerna och rutinerna sågs som 
ett stöd att luta sig mot om sjuksköterskan kände sig osäker i vårdandet. Att gå in och 
uppdatera sig på PM gällande detta var därför vanligt förekommande hos alla 
respondenterna. Vissa riktlinjer ansågs av ett fåtal respondenter dock inte vara 
följbara fullt ut i verkligheten. Brist på personal, toaletter och enkelsalar på 
avdelningarna var orsaker till att man upplevde detta. Stress och tidsbrist ansågs även 
vara ett stort problem när det gällde att upprätthålla en bra smittoprevention av MRB. 
Stressen och tidsbristen menade respondenterna var ett riskmoment eftersom basala 
hygienrutiner och riktlinjer då kunde glömmas bort eller ignoreras.  
 

”PM, checklistor och rutiner gör arbetet lättare och hjälper oss mycket till en 
tryggare vård” (Respondent 1) 
 

Frustration, maktlöshet och hjälplöshet 
Något som nämndes flertalet gånger under intervjuerna var känslan av frustration i 
olika former. Frustration uppkom till exempel vid sena smittobesked. Ett exempel på 
detta var då en patient hade legat på en flersal och man senare fick besked om att 
patienten i fråga hade MRB. Detta skapade mycket extra oro bland de övriga 
patienterna då dessa informerades om MRB och blev tvungna att screenas. Samtidigt 
blev det mycket extrajobb för all vårdpersonal i och med att det var tvunget att 
omorganiseras, städas, utföras screeningar samt lugna och trösta oroliga patienter.  
Något som också upplevdes då MRB upptäckts i ett senare vårdskede och specifika 
riktlinjer för smittan i fråga inte hade följts, var dåligt samvete bland 
sjuksköterskorna.   
 
Känsla av maktlöshet och hjälplöshet var något som erfors av vissa respondenter.  
Dessa känslor uppstod när inga antibiotika ville verka på de multiresistenta 
bakterierna eller när stora utbrott av bakterier skedde på avdelningarna. 
Sjuksköterskorna uttryckte en önskan att kunna hjälpa patienterna men var i många 
fall maktlösa till att göra något. Det faktum att inga nya antibiotika har kommit sedan 
i mitten av 1980-talet var också en bidragande faktor till att maktlöshet upplevdes, då 
tilliten till antibiotikaforskningen minskat.  

 
"Antibiotikan har ju varit vårt trollspö när patienterna varit dåliga och så 
ibland står man där och inte kan göra något, då känner jag mig väldigt 
maktlös och hjälplös" (Respondent 1) 
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Skyddsutrustning och isoleringsvård skapar distans 
En känsla som var gemensam för samtliga respondenter var att man upplevde att 
skyddsutrustning skapade en extra distans mellan sig och patienterna. Respondenterna 
tyckte det var jobbigt att till exempel behöva använda munskydd då detta upplevdes 
som att man täckte för sitt ansikte. De uttryckte detta då de själva upplevde att man 
gärna ville se hela ansiktet på den man vårdar och de tänkte att patienterna kanske 
kände samma sak. Användandet av munskydd upplevdes därför onaturligt, konstlat 
och obekvämt.  
 

"Det kändes som att kontakten till patienten lite försvann där när man hade så 
mycket skyddsutrustning, att ibland inte kunna ha hudkontakt med patienten är 
jättejobbigt tycker jag" (Respondent 7) 

 
Vissa respondenter menade att många inte visste när man måste ta på sig specifik 
skyddsutrustning och därför klädde på sig allt som fanns för att skydda sig själva. 
Detta ansåg respondenterna skulle kunna leda till att patienten kände sig kränkt och 
att denne trodde att hen var smittsam och äcklig. Sjuksköterskorna menade att detta då 
skapade både en psykisk och fysisk distans mellan patient och vårdare. 
 
Något som behandlades mycket under intervjuerna var om vården visade skilja sig åt 
mellan MRB-patienter och patienter utan MRB-smitta och även hur man såg på detta i 
personalen. I de flesta av intervjuerna framkom att patienter som vårdas på enkelsal 
eller är isolerade fick mindre tillsyn än övriga patienter. Delvis föll sig detta naturligt 
men var i vissa fall avsiktliga val från sjuksköterskornas sida. Isolerade patienter 
visade sig få mindre tillsyn och sjuksköterskorna hade sämre överblick över dessa. De 
isolerade patienterna fick inte de spontana tillsynerna, den extra ”inkiken” eller den 
där naturliga hälsningen när folk passerade i korridoren, då dessa patienter låg med 
stängd dörr till sina rum. Sjuksköterskorna kunde känna dåligt samvete gentemot 
dessa patienter då det var ett medvetet val att inte gå in till patienten.  
 

"Det känns ju i hjärtat varje gång man går därifrån (isoleringssalen) och 
stänger dörren, det berör ju en helt klart" (Respondent 2) 

 
Det visade sig att personalen ibland undvek att gå till MRB-smittade patienter om de 
inte absolut måste. Orsaken till detta var bland annat lathet och bekvämlighet för att 
det var mer omständigt att behöva ta på sig extra skyddsutrustning och så vidare. 
Andra orsaker till minskad tillsyn var också tidsbrist och stress. Att sjuksköterskor 
upplevde att de faktiskt inte hade tid att ge tillräckligt mycket tillsyn till patienterna 
upplevdes som ett stort problem. Journalföring och dokumentation upplevdes stjäla 
tid som personalen mycket hellre skulle spendera med patienterna.  
 

”Vården i sig tror jag inte skiljer sig åt mellan patienterna, däremot får MRB-
smittade patienter inte det där lilla extra som andra patienter kanske får mer 
av som tillexempel tillsyn. Det tror jag beror på en kombination av tidsbrist, 
stress och kanske lite på grund av personkemin” (Respondent 1) 

 
De få gånger sjuksköterskan fick lite tid över i arbetet valde de flesta respondenter att 
gå till patienter där skyddsutrustning inte behövdes. Vissa av respondenterna valde att 
gå till dem som de kände behövde tiden mest, medan någon enstaka gick in till 
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isolerade patienter eftersom de ansåg att dessa patienter redan fick mindre tillsyn som 
det var.  
 
En genomgående känsla för alla respondenterna var att känna sympati för MRB-
smittade patienter. Mest påtagligt blev detta då patienterna var isolerade eller var 
tvungna att ligga på enkelsalar och dessa for illa av det. Personalen tyckte det var 
tungt och jobbigt att meddela beslut om isolering till patienterna och tyckte också att 
det var hemskt när patienterna mådde psykiskt dåligt av att isoleras och därigenom 
fick mindre tillsyn. 
 

”Alltså en del känner jag för att det är synd för dem att de ska vara mer 
ensamma och instängda. Det kan man ju känna är retfullt och det måste ju 
vara fruktansvärt så jag tycker verkligen det är synd om dem” (Respondent 5) 

 

Kommunikation  
Vikten av att kommunicera inom vårdlaget om var det fanns smitta var något som 
nämndes flera gånger under intervjuerna. Kommunikation var viktigt för att förhindra 
att smittan spreds. Information om eventuell smitta var något man som sjuksköterska 
alltid ville ta del av när man fick rapport då han/hon gick på ett nytt pass. Dessutom 
nämndes att personal som inte dokumenterar eller som inte läser mycket i journaler 
måste få muntlig information om smitta. Detta eftersom man i dagens läge inte får 
märka ut diverse smittor och risker på patientöversikter p.g.a. konfidentialitet. 
Ur intervjuerna framkom det också hur viktigt det är att som sjuksköterska förmedla 
information till patienterna. Att framföra information noggrant och sakligt var något 
som påverkade vårdrelationen positivt, då detta förbättrade öppenheten mellan patient 
och sjuksköterska. Att informationen till patienterna om till exempel rutiner kring 
MRB var bristande var något som kunde konstateras. Information om 
sjuksköterskornas användande av skyddsutrustning var också något som ansågs vara 
otillräckligt. Detta var något som respondenterna inte reflekterat över särskilt mycket 
men som samtliga ansåg vara av stor vikt att informera om. 
 

"Jag upplever att vi personal är jättedåliga på att informera patienterna om 
varför man använder sig av till exempel skyddsutrustning. Rent generellt är vi 
dåliga på att ge information" (Respondent 6) 

 
Många MRB-patienter som vårdas på sjukhus är dementa och behöver ständig 
påminnelse om hur de ska förhålla sig på avdelningarna, till exempel att de inte får 
dela toalett med andra patienter eller vistas tillsammans med andra i allmänna 
utrymmen. Att behöva upprepa information till dementa patienter med MRB visade 
sig kunna utgöra en risk att röja känsliga uppgifter om patienten i fråga. 
Sjuksköterskorna tyckte därför det var svårt att upprepa informationen till dessa 
patienter och samtidigt vara professionella för att skydda patientens sekretessbelagda 
uppgifter från andra. 
 

Kunskap och Erfarenhet 
Något som hade stor inverkan på vad man kände och upplevde när man vårdade 
patienter med MRB var kunskap och erfarenhet. Kunskap och erfarenhet visade sig 
skapa trygghet och ett större lugn när man vårdade patienter. Det visade sig att den 
oro vissa kände i början av sin sjuksköterskekarriär minskade avsevärt efterhand som 
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man lärde sig mer, kom in i rutiner och ju fler MRB-smittade patienter man vårdat. 
Tryggheten ökade också om det fanns trygga och stabila kollegor samt när det fanns 
en tydlighet i hur man skulle vårda patienter med specifika smittor. Ju längre 
respondenten hade arbetat som sjuksköterska desto mer reflekterade hen över hur man 
bemötte patienter med MRB och hur man vårdade dessa.  
 

"Jag tror att har man en kunskapsgrund i bakhuvudet så kan man slappna av 
och jobba på ett tryggare och lugnare sätt" (Respondent 7) 

 
Att ha en bred kunskapsgrund att luta sig mot som sjuksköterska och komplettera med 
information från vårdhygien, hygiensjuksköterskor, smittskyddsläkare och PM gjorde 
att de flesta arbetade tryggt. Sjuksköterskorna kunde då också vårda alla patienter lika 
utan att uppleva någon oro eller rädsla i sitt vårdande. Självsäkerhet och trygghet 
visade sig minska känslan av oro hos sjuksköterskorna.  
 

Nonchalans och bristande respekt  
När det gällde basala hygienrutiner och hur man följde dessa visade det sig att många 
ibland slarvade med detta. Slarvet berodde på tidsbrist, stress och nonchalans. Vissa 
nonchalerade risken med MRB-smitta då man tyckte att det fanns värre smittor att 
drabbas av som till exempel HIV och hepatit. Bristande respekt för multiresistenta 
bakterier ansågs av vissa respondenter vara ett problem. Att inte ha respekt för, och 
nonchalera risken med MRB menade respondenterna var en risk för smittspridning. 
För mycket respekt var heller inte bra enligt respondenterna då detta kunde leda till 
rädsla för att vårda patienter med MRB. Idealt tyckte man det var när man hade lagom 
mycket respekt för de multiresistenta bakterierna. 
 

”Man förminskar problematiken i det och på så vis slarvas det med 
användandet av de basala hygienrutinerna. Och så tänker man ”aja”, man 
blir lite nonchalant” (Respondent 4) 
 

Bristande kunskap och ovana 
Att inte ha kunskap om MRB under praktik i början av sina utbildningar till 
sjuksköterskor upplevdes jobbigt och obehagligt. Att inte veta hur smittan spreds och 
inte ha koll på hur man skulle hantera vissa saker skapade onödig oro och rädsla att 
själva bli smittade. Samtidigt var multiresistenta bakterier inte lika förekommande för 
tio år sedan som det är idag. Därför menade respondenterna att man inte pratade så 
mycket om MRB under deras utbildningar, och det fick inte samma mediala utrymme 
då som nu. Respondenterna upplevde att media idag kan vara en bidragande faktor till 
oro gentemot MRB. Hur MRB presenterats i media under de senaste åren har en stor 
betydelse på hur patienter ser på smittan. Media kan bidra till att oro skapas bland 
patienterna vilket respondenterna menade kan innebära problem för dem som 
sjuksköterskor. Detta då oroliga, ”pålästa” patienter kan vara svåra att lugna och 
därför kräver mer tid av sjuksköterskorna.  

Ovana av att vårda patienter med MRB visade sig kunna leda till att personal med 
bristande erfarenhet förstorade upp riskerna med en smitta och att det då blev mer 
upptrissat än vad det egentligen var. Detta ledde till ökad irritation och stress bland 
personalen. En av respondenterna ansåg att den kunskap om MRB som fanns på 
avdelningarna ofta var otillräcklig och behövde utvecklas. 
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“Jag upplever att det finns, med mig själv inräknad, en stor kunskapsbrist 
bland oss vårdare”(Respondent 6) 

 
En viss oro fanns hos sjuksköterskorna att sprida MRB-smitta vidare till familj och 
vänner, men att sprida smittan vidare till patienterna på avdelningarna var 
sjuksköterskans största rädsla. Då flera av de inlagda patienternas immunförsvar 
redan var nedsatt ansåg sjuksköterskorna att risken att patienterna skulle bli smittade 
var större än att de själva skulle bli smittade. Något som hos vissa respondenter kunde 
skapa oro var när nya smittor drabbade sjukhusets avdelningar. Dessutom nämnde en 
av respondenterna att hen ibland kunde känna oro för att bakterier, resistenta såväl 
som icke resistenta, i framtiden skulle kunna mutera. Respondenten tänkte att i och 
med detta skulle smittvägarna och platserna för bakteriekolonisation kunna förändras 
och där med utgöra ett ännu större hot. 
 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt  
Samtliga sjuksköterskor var överens om att alla patienter skulle vårdas lika och att 
detta var något som ingick i förhållningssättet som sjuksköterska. Vissa av 
respondenterna kände att det hjälpte att försöka tänka sig in i patientens situation eller 
tänka på hur man själv ville bli vårdad och sedan vårda utifrån detta.  

 
”Det kvittar egentligen vad patienten har för smitta eller diagnos, jag kan inte 
utgå från det när jag vårdar”(Respondent 3) 

	  

Bemötande  
Samtliga respondenter beskrev att de försökte bemöta alla patienter så likvärdigt de 
kunde men att svårigheter fanns när en patient smittad med MRB kom till 
avdelningen. Utebliven fysisk kontakt var ett samtalsämne som berördes under några 
av intervjuerna. Respondenterna ansåg det vara svårare att ta fysisk kontakt med en 
patient om man var medveten om att patienten hade MRB. Då skyddsutrustning 
användes kändes det konstigt att till exempel ta någon i handen med ett par handskar. 
Detta gjorde att sjuksköterskan istället lät denna kontakt med patienten utebli och 
endast vårdande samtal rådde därför. Detta gällde dock inte när man till exempel 
hjälpte patienten till toaletten då respondenterna ansåg att detta ingick i vårdandet på 
ett annat mer tydligt sätt. 
 

”Det blir nog lätt att man bara pratar med patienten och omedvetet undviker 
att ta på patienten för mycket” (Respondent 6) 
 

Delaktighet 
MRB-smittade patienters delaktighet i vården var något som flera av respondenterna 
inte reflekterat över särskilt mycket. De tyckte att delaktigheten i vården var dålig i 
allmänhet och att det lätt blev att sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal bestämde 
vilka åtgärder som skulle sättas in när en patient kom till avdelningen. De kände att 
den delaktighet de kom att tänka på var att patienten hade självbestämmanderätt och 
kunde avtacka sig en behandling eller ett ingrepp om de så önskade. I övrigt kände de 
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flesta respondenterna att delaktigheten var lika för samtliga patienter såvida 
patienterna inte själva ville vara mer eller mindre delaktiga. Om delaktigheten från 
patientens sida inte existerade ansågs det mest bero på andra faktorer än MRB, så som 
hög ålder eller vilket skick patienten var i. 
Vid isolering ansåg en del av respondenterna att delaktigheten kunde försvinna, då 
vårdpersonalen inte gick in till de isolerade patienterna lika ofta. Det berodde också 
på att sjuksköterskan ibland måste gå emot patientens egen vilja om denne till 
exempel inte ville läggas på isoleringssal och detta var en nödvändighet.  
 

"Det blir lätt att man bara "gör som man brukar" med alla patienter. På så vis 
glömmer man ibland att fråga vad patienten egentligen vill och patienterna 
blir inte delaktiga i sin vård" (Respondent 2) 
 

Vårdande relation 
Att ha en god relation till patienterna och samtidigt få en insyn i patienternas livsvärld 
var något samtliga respondenter ansåg vara av stor vikt för att kunna ge en så god 
vård som möjligt. Vissa av sjuksköterskorna tyckte att det var svårare att bygga en 
relation med patienter med MRB då dessa ofta var isolerade. Momentet att gå in där 
blev då större vilket gjorde att man inte gick in där lika ofta och när man väl var där 
inne gjorde man ”det man skulle” och gick sedan ut därifrån.  
 

"Isolerade patienter får ju inte samma spontana tillsyn när man inte "tittar 
till" dessa. Eftersom tillsynen blir mindre blir det förmodligen en sämre 
relation till dessa patienter” (Respondent 4) 
 

Några av sjuksköterskorna kände tvärtom. De tyckte att de fick en bättre relation till 
patienter som var isolerade, då de inte ville gå in där för ofta och istället var inne hos 
patienten en längre stund i taget. Respondenterna som ansåg detta tyckte också att 
man fick en bättre insyn i dessa patienters livsvärldar och att man kom dem närmare 
då kontakten med dessa patienter kunde bli personligare i och med att miljön är mer 
privat. 

"I en enkelsal blir det mer privat och man kommer närmare patienten, 
dessutom spenderar du oftast längre tid varje gång du är inne på en 
isoleringssal eller enkelsal och detta skapar en närmare relation" 
(Respondent 7) 
 

Något som påverkade relationen negativt mellan patient och vårdare var då patienter 
ljög eller förnekade MRB-smitta då de faktiskt var diagnosticerade med en form av 
MRB. Detta kunde skapa ilska hos sjuksköterskan som medförde att tilliten till 
patienten förstördes. Respondenten som upplevt detta menade att då patienten inte var 
sanningsenlig påverkades relationen men också vårdandet en aning negativt. Detta 
gällde inte minderåriga patienter eller patienter med demens eller förvirring.  
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DISKUSSION 
	  

Ur intervjuerna framkommer att de upplevelser som framkallar mest känslor präglas 
av sjuksköterskornas kunskap och erfarenheter av att vårda patienter med MRB. 
Känslor som oro, frustration samt maktlöshet var några av de fynd som framkom ur 
intervjuerna. 

	  

Metoddiskussion 
I denna vårdvetenskapliga studie väljer författarna att använda sig av en kvalitativ, 
induktiv metod då studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors subjektiva 
upplevelser av att vårda patienter med MRB. En kvalitativ- och induktiv metod 
lämpar sig bäst i detta sammanhang då ingen hypotes ligger till grund för studien, 
vilket annars gjort den mer kvantitativ och deduktiv (Cuadra, 2012). En kvantitativ 
studie lämpar sig dessutom bättre för studier som omfattar objektiva mätningar och 
statistik vilket denna studie inte gör. 

Intervjumetod valdes då denna metod är väl beprövad och lämpar sig bra vid 
kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan metod valts gjordes en 
artikelsökning i databaserna Cinahl och PubMed. Antalet artikelträffar var väldigt få 
och räckte därför inte till som litteraturstudieunderlag. Även andra litteraturtyper 
eftersöktes också men utan resultat. Då tidigare forskning om ämnet ur ett 
sjuksköterskeperspektiv ansågs vara otillräcklig uteslöts möjligheten att göra en 
litteraturstudie. En observationsstudie hade kunnat vara möjlig för att besvara studiens 
syfte, men då detta är mer tidskrävande och kräver erfarenhet från författarnas sida, 
valdes denna metod bort (Bell, 2006).  

Efter att ha utformat preliminära intervjufrågor som en semistrukturerad intervjuguide 
efter studiens syfte, genomfördes en pilotintervju för att se om frågorna kunde svara 
an på studiens syfte (Yin, 2007). Författarna upplevde att vissa av de utformade 
frågorna inte passade för studiens syfte och inte gav de svar med fokus på de 
upplevelser som önskades. Pilotintervjun inkluderades därför ej i resultatet. Frågor 
togs efter pilotintervjun bort eller modifierades och någon enstaka fråga tillkom. 
Ingen ny pilotintervju gjordes på grund av tidsbrist och att ett stort antal intresserade 
respondenter redan tackat ja till att delta i studien. Om någon intervju inte hade 
uppnått den kvalitet författarna önskat fanns fler respondenter att tillgå för att ersätta 
denna eller dessa intervjuer.  

Fyra breda frågor valdes av författarna att användas i intervjuerna (bilaga 4). Att 
använda fyra större frågor gav författarna en möjlighet att reflektera över vad 
respondenterna sade i intervjuerna och utifrån detta formulera följdfrågor. 
Följdfrågorna varierade något under respektive intervju vilket Kvale och Brinkmann 
(2009) menar faller sig naturligt då ingen intervju är den andre lik. Att samma 
följdfrågor inte ställts till samtliga respondenter kan dock ha lett till att resultatets 
tillförlitlighet påverkats negativt (Trost, 2010). Författarna anser att samtliga sju 
intervjuer erhåller en god kvalité då intervjuerna genomfördes utifrån samma 
intervjuguide. 

Till studiens urval av respondenter använde sig författarna av en blandning av 
lämplighetsurval och ett strategiskt urval. Detta gjordes för att få respondenter med 
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hjälp av de inklusions- och exklusionskriterier samt önskemål författarna hade (Trost, 
2010). De inklusions- och exklusionskriterier som författarna valt var att samtliga 
respondenter skulle vara legitimerade och yrkesverksamma sjuksköterskor som 
arbetat i minst tre år inom den somatiska vården. Annan kontext som till exempel 
primärvården uteslöts då vårdkontakten med MRB-smittade patienter inte ansågs vara 
lika stor inom denna kontext. Om andra kontexter inkluderats hade resultatet för 
studien kunnat bli annorlunda och tvetydligt. Om sjuksköterskor inom primärvården 
inkluderats hade resultatet förmodligen inte blivit lika överförbart inom den somatiska 
kontexten, då vårdtiden och bemötandet skiljer så mycket åt jämfört med en 
vårdavdelning. 

Nyckelpersoner i form av avdelningschefer kontaktades för att få hjälp med att sprida 
information om studien samt få tag i respondenter. Att använda nyckelpersoner kan 
göra så att urvalet styrs av avdelningscheferna och mer ”intressanta personer” därmed 
väljs ut. I detta fall anser författarna att detta inte skett då samtliga respondenter gett 
liknande svar på intervjufrågorna även om de inte förmedlats via nyckelpersoner, 
samtidigt som det slutgiltiga urvalet av respondenter gjordes av författarna själva 
(Trost, 2010). 

Innan intervjuerna skickades information i form av ett missivbrev ut till samtliga 
respondenter. Enligt Patel och Davidsson (2011) skall information skickas ut till 
respondenterna för att förbereda dem på studiens syfte i detta fall upplevelser kring 
vårdandet av MRB-smittade patienter. Utifrån det kunna ta ställning till ett eventuellt 
medverkande. Detta kan påverka studiens resultat positivt då varje respondent fått 
chansen att reflektera över möten där de stött på MRB. Det skulle också kunna 
påverka resultatet negativt då respondenterna får en möjlighet att ”försköna eller 
förvärra” sin bild av vårdandet. I detta fall tror författarna att resultatet inte påverkats 
då samtliga respondenter angav liknande svar under intervjuerna. Dock finns 
möjligheten fortfarande kvar att samtliga respondenter rent teoretiskt kan ha 
”förskönat” eller ”förvärrat” sina svar på intervjufrågorna.  

Ytterligare en önskan om en bred spridning bland respondenterna gällande ålder och 
antal yrkesverksamma år fanns hos författarna. Denna önskan uppnåddes och gav till 
synes resultatet en större tillförlitlighet. Författarna önskade ha med en eller flera 
respondenter från infektionsavdelningen då tidigare forskning visat att de känner sig 
mer trygga i att vårda MRB-smittade patienter (Lindberg, Skytt, Högmann & 
Carlsson, 2011). Tyvärr uppkom förhinder och denna intervju blev inte av. Då 
resultaten av tidigare forskning pekat mot att upplevelser hos sjuksköterskor som 
arbetar på infektionsavdelningar skiljer sig åt gentemot vad sjuksköterskor inom andra 
kontexter upplever, antar författarna att studiens resultat kunnat se annorlunda ut om 
denna sjuksköterska medverkat. 

Det slutliga antalet respondenter blev sju stycken allmänsjuksköterskor från fyra olika 
avdelningar. Detta anser Trost (2010) vara en lagom mängd för att få ihop tillräckligt 
med data till resultatet i en intervjustudie. Fördelen med att ha ett högre antal 
respondenter i denna studie var för att få spridningen från flera olika avdelningar på 
sjukhuset för att få ett mer generaliserbart resultat. Av studiens sju respondenter var 
en respondent man och de övriga sex kvinnor. Detta kan ha minskat tillförlitligheten i 
studien då mannens svar skilde sig något från de kvinnliga respondenternas svar.  

Samtliga intervjuer förutom en hölls på respektive respondents arbetsplats. Att låta 
respondenterna själva välja plats för intervjun kan få dem att känna sig mer trygga 
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menar Edvardsson och Wijk (2009). Att intervjuerna skedde på arbetsplatserna och 
dessutom under arbetstid kan dock göra att störande moment kan dyka upp. Under en 
av intervjuerna ringde telefonen för en respondent. Intervjun pausades en stund medan 
respondenten stängde av telefonen och intervjun sedan fortsatte.  Författarna anser att 
detta inte påverkade intervjun för att intervjun kunde fortskrida från där den avbröts. 

Båda författarna medverkade under samtliga intervjuer. Att ha två personer som 
intervjuar kan ses som en fördel menar Trost (2010) då personerna kan komplettera 
varandra och ställa följdfrågor till respondenterna. Att vara flera stycken som 
intervjuar kan göra situationen jobbig på så sätt att respondenten har mer än en person 
att svara till och kolla på. Dessutom kan det uppstå en sorts maktposition där det är 
”två personer mot en”. För att undvika ett maktövertag från författarnas sida 
anpassades intervjumiljön där en lugn och behaglig omgivning eftersträvades. 
Författarna upplevde inte att respondenterna kände att situationen var jobbig eller 
obekväm på grund av att det var två som förde intervjun. Intervjuerna blev till följd av 
detta istället mer naturliga och liknande mer samtal.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Att spela in intervjuer på detta vis 
kan påverka intervjuns utfall då respondenter ofta ter sig störas av detta. (Dalen, 
2007) Information angående inspelning där respondenterna kunde tacka nej till detta 
gavs innan intervjuerna genomfördes. Således har samtliga respondenter varit väl 
medvetna om detta innan de tackade ja till medverkan i studien. Genom att alla 
accepterat inspelning anser författarna att inspelningen inte påverkat resultatet 
märkbart då ingen ställt sig negativ till detta.  

Längden på intervjuerna varierade mellan 16 och 45 minuter. Längden på intervjuerna 
behöver inte påverka intervjuns kvalitet. En kortare intervju kan vara av högre kvalitet 
än en lång och så visade det sig vara i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2014). Då 
samtliga intervjuer erhöll liknande svar anses längden på intervjuerna inte ha någon 
större inverkan på kvaliteten och tillförlitligheten på intervjuerna. 

Författarna har under analysen av intervjumaterialet varit medvetna om sin 
förförståelse och har strävat efter att arbeta med ett öppet sinne för att inte styra 
resultatet. Forsberg och Wengström (2013) anser att om förförståelsen inte åsidosätts 
kan resultatet i värsta fall bli helt felaktigt. Författarna valde att genomföra en 
manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 
mall. Denna mall sågs av författarna vara den mest lämpade och mest tillförlitliga 
analysmetoden. En annan modell som kunnat användas för studien är ”Grounded 
theory” (Rosén, 2013). Denna analysmetod hade dock även påverkat hur 
datainsamlingen sett ut och ses av författarna som mer komplicerad och tidskrävande 
än Lundman och Hällgren Graneheims (2012) mall. Dessutom anser författarna att 
Lundman och Hällgren Graneheims mall är mer beprövad än ”grounded theory” 
samtidigt som det är Lundman och Hällgren Graneheims analysmetod som 
förekommit mest under författarnas utbildning. Detta gör att vald analysmetod får 
anses som ett bekvämlighetsval då denna metod anses vara mest lätthanterlig av 
författarna. 

Något som anses som positivt är att författarna hela tiden jobbat parallellt, både 
individuellt och i par. Detta är positivt då detta kan skapa diskussion och man får 
skapa sin egen tolkning och sedan jämföra dessa tolkningar. Dessutom kan man då 
stödja varandra och fungera som ett bollplank till varandra (Trost, 2010). Flera 
perspektiv vävs då in i tolkningarna av datamaterialet. Att problematisera och 
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tillsammans reflektera över fynden i resultatet anser författarna stärker studien. 
Ur det transkriberade intervjumaterialet kunde författarna se att ett antal ledande 
frågor hade ställts i några av intervjuerna. Ledande frågor kan påverka en studies 
tillförlitlighet negativt då intervjuaren kan leda respondenterna till svar som dessa 
kanske egentligen inte står för. Detta kan ske då respondenterna inte hunnit reflektera 
över den specifika frågan som ställs. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att 
ledande frågor tvärtom passar bra då syftet är att testa tillförlitligheten i respondentens 
svar, som då följdfrågor ställs. Genom att göra detta kan intervjuarens tolkningar där 
med bekräftas. Detta menar Kvale och Brinkmann (2009) ökar tillförlitligheten. Då de 
ledande frågorna i denna studie bestod av följdfrågor som handlade om att bekräfta 
svar som respondenterna gett tidigare under intervjuerna, anser därför författarna att 
detta i själva verket stärkt studiens tillförlitlighet. 

 

I resultatet har citat använts för att stärka studiens tillförlitlighet då dessa ordagrant 
beskriver respondenternas upplevelser utan tolkning från författarnas sida (Graneheim 
& Lundman, 2004). Författarna anser att studiens generaliserbarhet är hög och skulle 
kunna utföras på ett annat sjukhus med allmänsjuksköterskor och då få ett likvärdigt 
resultat då svaren från respondenterna liknar varandra trots att de arbetar inom olika 
kontexter inom den somatiska vården. 
 

Resultatdiskussion 
Pedro, Sousa-Uva och Pina (2014) som forskat på sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter med olika infektionssjukdomar, konstaterar att upplevelser som 
förekommer vid vård av patienter med HIV och AIDS också förekommer då patienter 
med MRB vårdas. Upplevelserna kan som i denna studie röra sig om oro och rädsla 
eller osäkerhet. Pedro et al. (2014) menar liksom respondenterna i denna studie att 
dessa upplevelser med största sannolikhet beror på stigma, feltolkningar och 
okunskap gällande MRB. 

 

Kunskap och erfarenhet präglar sjuksköterskors upplevelser av vården  
Kunskap och erfarenhet visar sig i föreliggande studie vara det som till största del 
ligger till grund för sjuksköterskans trygga och säkra vårdande. I en studie av 
Lindberg, Skytt, Högman och Carlsson (2011) bekräftas detta, och hur ett samband 
mellan kunskapsnivå, emotionell kompetens och respekt inför multiresistenta 
bakterier kan ses och påverka sjuksköterskan. Lugg och Ahmed (2008) beskriver att 
sjuksköterskors erfarenhet och kunskapsnivå har en stor roll i hur sjuksköterskan 
vårdar. Lindberg et al. (2011) uttrycker att sjuksköterskan påverkas av olika känslor 
när de vårdar patienter med multiresistenta bakterier. Känslorna kunde bestå av oro, 
rädsla och otrygghet och dessa framkom då erfarenhet och kunskap hos 
sjuksköterskor saknades (ibid). En känsla av oro och rädsla av att bli smittad eller 
smitta patienter framkommer även i föreliggande studie vid brist på kunskap och 
erfarenhet. Sjuksköterskan påverkas av dessa känslor och överanvändning av 
skyddsutrustning kan då istället bli ett sätt att skapa trygghet. Denna överanvändning 
av skyddsutrustning fungerar därför som en form av kompensation för avsaknad av 
kunskap. 
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Att överanvändning av skyddsutrustning förekommer i vården konstateras av 
Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt (2009), där de i en studie undersökte MRB-
smittade patienters upplevelser av vården. Ur studien framkom resultat där patienterna 
upplevde att vårdpersonal var så pass påklädda med diverse skyddsutrustning att de 
liknade dessa vid astronauter med rymddräkt. Om man jämför patienternas 
upplevelser i studien av Lindberg et al. (2009) med upplevelserna som förekom i 
föreliggande studie, konstateras att skyddsutrustningen kan skapa en distans som 
känns konstlad och distanstagande både från sjuksköterskors och patienters synvinkel.  

I föreliggande studie beskriver sig sjuksköterskorna känna en oro över att smitta andra 
patienter med MRB. Detta tyder på osjälviskhet, att sjuksköterskorna sätter 
patienterna i första hand men kan också som Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk 
och Nagle (2012) stödjer, tyda på okunskap gällande MRB. Tvärtom menar Lindberg 
et al. (2011) att om oron är större för att smitta andra patienter än att själva bli 
smittade tyder detta på stor kunskap. Oro från sjuksköterskornas sida i föreliggande 
studie om att vara rädda för att smitta patienterna, skiljer sig åt jämfört med tidigare 
forskning. Erasmus et al. (2009) påvisade i deras studie att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter i större utsträckning var mest oroliga för att själva bli smittade. 
Da Silva et al. (2010) fick i sin studie liknande resultat. Hela 92,8% av de 
sjuksköterskor som medverkade i studien upplevde rädsla för att bli smittade av 
MRSA. Detta kan dock bero på att studien utfördes i Sydamerika där kunskapen om 
multiresistenta bakterier är lägre än i Sverige (ibid). Således kan det konstateras att 
sjuksköterskors kunskapsnivå och den oro som upplevs hänger samman och bidrar till 
vad sjuksköterskan känner inför MRB.  

 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor anser att det är en utmaning när 
patienter smittade med MRB kommer till vården och är ”pålästa” om MRB. I många 
fall är den kunskap patienterna bär på baserad utifrån vad de hört och sett i media. 
Gill, Kumar, Todd & Wiskin (2005) bekräftar detta i sin studie där det visade sig att 
både patienter och sjuksköterskor fått sin kunskap om MRSA genom just media. 
Detta framkommer dock inte i föreliggande studie då sjuksköterskorna beskriver att 
de får sin kunskap genom vetenskapsbaserad forskning, erfarenhet och riktlinjer.  
 

Sjuksköterskans känsla av vanmakt 
Att ibland känna maktlöshet och hjälplöshet som sjuksköterska är vanligt i många 
kontexter och visar sig i föreliggande studie framkomma när sena smittobesked 
angående MRB uppkommer. Dessa känslor framkommer också då smittan sprids trots 
vidtagna åtgärder samt när antibiotika är verkningslöst. Kornhaber och Wilson (2011) 
skriver om hjälplösheten och maktlösheten som ofta infinner sig hos sjuksköterskor 
som vårdar svårt sjuka patienter. Att inte kunna hjälpa patienter, lindra deras lidande 
eller att inte få dem att må bättre anses vara otroligt frustrerande både för 
respondenter i föreliggande studie men också i tidigare forskning (ibid).  

Möjligheter och svårigheter vid isoleringsvård av patienter med MRB 
I föreliggande studie framgår att alla respondenterna hade som ståndpunkt att vårda 
alla patienter lika. Alla patienter har samma rättigheter i vården och detta skall därför 
eftersträvas av sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Detta är dock 
något som man från sjuksköterskornas sida inte når upp till enligt forskning som 
beskriver MRB-smittade patienters upplevelser av att bli vårdade (Skyman, Tunbergh 
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Sjöström & Hellström, 2010). Skyman et al. (2010) beskriver även i sin studie att 
MRB-smittade patienter upplever att de blir särbehandlade i vården.  Detta motsäger 
det som står skrivet i sjuksköterskans etiska kod samt föreliggande studies resultat där 
sjuksköterskorna visar på en strävan att uppnå lika vård till alla.  

I resultatet av denna studie framkommer det att isolerade patienter får mindre tillsyn 
och tid från sjuksköterskan än patienter som vårdas på flersalar. Evans et al. (2003) 
beskriver tvärtom att patienter i isoleringssalar i deras studie fick mer tid med 
sjuksköterskorna då sjuksköterskorna var inne i dessa salar en längre tid och istället 
gick in där färre gånger. Likt resultatet i studien av Evans et al (2003), upplevde en av 
respondenterna i föreliggande studie att hen faktiskt tillbringade mer tid med patienter 
som var isolerade eller låg på enkelsalar. Skyman et al. (2010) har visat patienters 
upplevelser av att vårdas i isoleringssal. I deras resultat upplevde patienterna sig 
instängda och kränkta för att personalen endast kom in när medicin eller annan 
”fysisk” vård skulle ges. Föreliggande studie visar på att sjuksköterskor drar sig för att 
gå in till isolerade patienter då det anses vara tidskrävande på grund av 
skyddsutrustning som ska användas, men även för att vissa sjuksköterskor ”inte vill”. 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan onödigt lidande uppkomma om patienten 
inte känner sig sedd. Att inte gå in till en patient bara för att det tar längre tid kan 
också resultera i en sämre relation mellan sjuksköterska och patient (ibid).  
 
Dahlberg och Segesten (2010) diskuterar svårigheter i att skapa relationer och nämner 
olika faktorer som kan försvåra detta. En av dessa faktorer som framkommer både i 
föreliggande studie och i Dahlberg och Segestens (2010) forskning, är isolering av 
patienter med MRB. Cassidy (2006) redogör i sin studie att sjuksköterskestudenterna 
upplevde både psykiska, fysiska och känslomässiga hinder vid isoleringsvård. De 
upplevde att det var svårt att kontrollera sina känslor och samtidigt utföra sitt arbete 
tillfredsställande. Likt studien av Cassidy (2006) spenderade vissa av respondenterna i 
föreliggande studie inte mycket tid med patienterna på isoleringssalarna, utan kom 
endast då patienten larmade eller medicin skulle ges. 
 
Över lag anser respondenterna att delaktigheten i vården är bristande. Ofta fattar 
vårdarna beslut angående vad som ska ske med patienterna utan att se till patienternas 
åsikt. Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2008) beskriver patienters behov av att få delta i 
sin vård. Patienterna i studien menar att de gärna vill få sin åsikt hörd innan 
sjuksköterskor eller läkare fattar beslut tillsammans med patienten. Bostick, Levine 
och Sade (2008) förklarar att sjuksköterskans etiska plikt kvarstår även då patienter 
isoleras. De förtydligar samtidigt hur viktigt det är att detta efterföljs och att man som 
sjuksköterska måste reflektera över detta för att kunna vårda etiskt korrekt. 
 

Slutsats 
Författarnas slutsats efter att ha genomfört denna studie är att sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda patienter med MRB, till största del beror på hur mycket 
kunskap och erfarenhet man har. Att i början av sin sjuksköterskekarriär känna 
otrygghet och oro vid vård av patienter med MRB är vanligt förekommande. Denna 
oro minskar dock allt eftersom ju mer erfarenhet och kunskap som inhämtas. 
Användning av skyddsutrustning är en annan faktor som gör att sjuksköterskorna kan 
arbeta tryggt och utan rädsla eller oro att själva bli smittade. 
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Att alla patienter skall behandlas lika var något som respondenterna tog upp. Detta 
visar sig dock i föreliggande studie och i tidigare forskning vara något som inte 
uppnås i vården. Detta då MRB-smittade patienter är en patientgrupp av flera 
patientgrupper som upplever särbehandling och segregation i vården. Angående 
isoleringsvård så upplever vissa respondenter att vården och relationen blir bättre och 
vissa att den blir sämre vid vård på isoleringssalar. Att uppnå en tillfredställande 
patientdelaktighet visar sig vara svårt att uppnå rent generellt och det faktum att 
patienter är isolerade försvårar detta än mer. När denna studie jämförs med tidigare 
forskning inom ämnet visar resultaten till största del vara överensstämmande. Några 
avvikande resultat kan dock urskiljas vilket av författarna anses vara helt naturligt då 
denna studie bygger på individuella och subjektiva upplevelser. 

 

Fortsatt forskning 
Denna studies resultat visade att oro och rädsla upplevdes då sjuksköterskorna 
saknade kunskap och erfarenhet om MRB. Avsaknad av kunskap om MRB och att 
vara i början av sin sjuksköterskekarriär eller vara sjuksköterskestudent, hänger i 
mångt och mycket ihop. Därför anser författarna att det skulle vara intressant att 
utföra en liknande studie på sjuksköterskestudenter för att kunna undersöka eventuella 
skillnader mellan erfarna och blivande sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter med MRB. 
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Bilaga 1 
Förfrågan om tillstånd för genomförande av intervjuer       

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin 5 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver 
just nu vår kandidatuppsats och studiens syfte är att undersöka allmänsjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter med Multiresistenta bakterier [MRB].  

Vi anser att det är av stor vikt att undersöka detta ämne eftersom det är ett stort och växande 
problem i sjukvården. Trots att Sverige är lindrigt drabbat, ökar spridningen av multiresistenta 
bakterier även här.  

Studien kommer baseras på intervjuer med legitimerade allmänsjuksköterskor som någon 
gång kommit i kontakt med Multiresistenta bakterier. Medverkan är frivillig och anonym.  

Vår önskan är att du/ ni sprider denna information till de allmänsjuksköterskor som arbetar i 
er verksamhet och därefter skickar ett svarsmail med namn, telefonnummer och mailadress på 
de som kan tänka sig medverka i vår studie senast torsdag vecka 46. Därefter kommer ett 
antal av de sjuksköterskor som valt att medverka, slumpmässigt att väljas ut för deltagande i 
studien 

De medverkande får själva bestämma tid och plats för intervjun, under veckorna 47-49. Mer 
information kommer lämnas ut till de blivande intervjupersonerna efter att vi mottagit svar om 
medverkan. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45- 60 minuter. Medverkan i studien kan avbrytas när som helst 
om den medverkande så önskar. 

Om så önskas får ni gärna ta del av studiens resultat då denna blivit godkänd. 

Med vänliga hälsningar 

 
Emilia Fransson 
Student 
Linnéuniversitetet Växjö 
076-8032687  
ef222fi@student.lnu.se 
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Bilaga 2 
Information om deltagande 
ATT VÅRDA PATIENTER MED MULTIRESISTENTA BAKTERIER 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som går i termin 5 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu 
vår kandidatuppsats och studiens syfte är att undersöka allmänsjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter med Multiresistenta bakterier.  
 
Du är inbjuden att delta i en intervju som ingår i studien, där frågor kommer ställas angående 
Multiresistenta bakterier. Läs noga igenom all information nedan, innan ditt beslut att delta. 
 
Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och kommer utföras två studenter. Du har möjlighet att 
bestämma vart och när intervjun äger rum, eller, om du föredrar, kan studenterna föreslå en plats och 
datum.  
 
Intervjun kommer spelas in genom mobiltelefon eller dator för dokumentation. Detta material 
kommer behandlas konfidentiellt och endast studenterna till denna studie kommer ha tillgång till 
materialet. Medverkan är anonym och inga namn kommer därför nämnas under intervjun.  
 
Medverkan i intervjun/studien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan krav på motivering.  
Om du vill medverka i intervjun, skriv vänligen under ditt medgivande och ta med till intervjun.  
 
 
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information, vänligen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar
 

 

Emilia Fransson 
Student 
Linnéuniversitetet Växjö 
076-8032687  
ef222fi@student.lnu.se 
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Universitetsadjunkt 
Linnéuniversitetet Växjö 
0470-76 78 09 
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Bilaga 3 
Medgivande att medverka i denna studie 

Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått den information som givits mig 
angående medverkan i intervju och i denna studie.  

Jag förstår att mitt medverkande är frivilligt och kan avslutas när som helst utan krav 
på motivering. Jag vet att intervjun kommer spelas in och att inga namn kommer 
nämnas under denna.  

Jag har fått möjligheten att ställa frågor.  

Jag samtycker till att delta i denna studie och för intervjumedverkan 

 

Deltagare 

 

_______________________________
Namn 

 
_______________________________
Signatur 

 
_______________________________
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student 

 

_______________________________
Namn 

 
_______________________________
Signatur 

 
_______________________________
Namnförtydligande  

 



	   	  
	  

	  

Bilaga 4 
Intervjuguide 

 

• Kan du berätta om första gången du kom i kontakt med Multiresistenta 
bakterier? 
 

Vart skedde detta möte? Hur såg det ut? Vad upplevde och kände du då? 

 

 

• Hur upplever du det är att vårda en patient med MRB? 
 

Vad upplever du när du får veta att en patient har MRB? Tankar och känslor? 

Är det någon skillnad om du får reda på smittan i ett senare skede då du redan vårdat 
patienten? 

 

• Hur upplever du att en MRB-smittad patients delaktighet i sitt vårdande 
är jämfört med en patient som inte är smittad med MRB? 
 

Om delaktigheten skiljer sig, vad känner du inför det? Hur gör du som 
sjuksköterska för att få patienten mer delaktig? Varför? Hur upplever du 
isoleringsvård/vård på enkelsal påverkar vården och patiendelaktigheten? 

 

 

• Finns det något i vården som skiljer sig åt mellan en MRB-smittad 
patient och en ”vanlig patient”? 

 

Vad upplever du kring detta? 
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Bilaga 6 
Exempel 2 på genomförd innehållsanalys	  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det blir ju tyvärr så att 
man inte är hos de här 
patienterna (MRB-
smittade patienter) mer än 
nödvändigt om de är 
isolerade. Delaktigheten 
och insynen i livsvärlden 
påverkas då negativt, det 
är ganska givet, inte alls 
acceptabelt dock.  

Är inte hos 
dessa patienter 
mer än 
nödvändigt. 
Påverkar 
delaktigheten 
och insynen i 
livsvärlden 
negativt. 

Delaktighet och 
insyn i 
livsvärlden 
påverkas 
negativt av 
isolering.  
 
 
 
 
 

Delaktighet Sjuksköterskans 
etiska 
förhållningssätt 

Den (patienten) måste ju 
känna sig mindre delaktig, 
att man får mindre 
kontakt om folk hela tiden 
kommer in med 
avskärmande 
skyddsdräkter. 

Måste känna sig 
mindre delaktig 
om folk kommer 
med 
skyddsdräkter. 

Det är ju värre när man 
går in till de patienter med 
MRB där man måste ha 
munskydd eller 
ansiktsmask och glasögon 
och skydd så här. Då får 
du ju en väldigt 
opersonlig relation. De ser 
inte ens hur man ser ut. 

Värre när man 
måste ha 
munskydd eller 
ansiktsmask och 
glasögon. Får en 
opersonlig 
relation. 

Relationen 
påverkas 
negativt på 
grund av 
skyddsutrustning 

Vårdande relation 

Jag tror nog att det är de 
patienterna som har MRB 
och ligger på enkelsalar 
som man skapar bäst 
kontakt med rent 
livsvärldsmässigt och just 
att relationen blir 
vårdande.  

Patienterna som 
har MRB och 
ligger på 
enkelsalar 
skapar man bäst 
kontakt med och 
relationen blir 
vårdande. 

Relationen blir 
mest vårdande 
för patienter på 
enkelsalar 

	  


