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Abstrakt 

 

Utmaningar i vårdpersonalens möten med patienter som 

drabbats av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

 

Bakgrund: Ökande användning av antibiotika har resulterat i att bakterier blivit 

resistenta mot antibiotika. Staphylococcus aureus är en vanligt förekommande 

hudbakterie som orsakar de flesta sårinfektionerna och har utvecklat en resistens mot 

meticillin.  

Syfte: Syftet var att beskriva utmaningar i vårdpersonalens möten med patienter 

som drabbats av MRSA. 

Metod: En litteraturstudie där resultatet av 9 studier med kvalitativ ansats har 

sammanställts. Sökningarna gjordes i databaserna CiNAHL, MEDLINE, PubMed, 

PsykInfo och Scopus samt manuellt.     

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier och nio underkategorier. 

Kategorierna är: behov av kunskap, hinder för följsamhet i vården, belastningar i den 

dagliga vården, att sträva efter en god vård för patienter med MRSA  

Konklusion: Kontinuerlig utbildning och följsamhet av riktlinjer som 

implementerats av ansvarig sjuksköterska möjliggör ett bättre smittskyddsarbete och 

en ökad patientsäkerhet. För att klara av utmaningar som kan finnas i vården av 

patienter som drabbats av MRSA och för att kunna utföra god omvårdnad, är det 

viktigt att vårdpersonal strävar efter att upprätthålla god hälsa hos sig själva. 

 

Nyckelord: MRSA, utmaningar, vårdpersonal, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Abstract 

 

Challenges in the health care staff’s encounters with patients 

affected by Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

 

Background: Increased use of antibiotics has made many of the bacteria resistant. 

Staphylococcus aureus is a common bacterium on the skin and causes the most of 

the wound infections, it has developed a resistance towards methicillin.  

Aim: The aim was to describe challenges in health care staff’s encounters with 

patients affected by MRSA. 

Method: A literature study where the results of nine studies with qualitative 

approach are compiled. The searches were performed in the databases CiNAHL, 

MEDLINE, PubMed, PsykInfo, Scopus and manually.  

Result: The result is presented in four categories and nine subcategories. The 

categories are: The need for knowledge, Barriers for compliance in care, Strain in the 

daily caregiving, To strive for a good care for patients with MRSA  

Conclusion: Continuous education and compliance with guidelines that is 

implemented by the responsible nurse enables improved infection control and 

increases patient safety. To manage challenges that appear while caring for patients 

affected by MRSA and to be able to accomplish good caregiving, it is important that 

health care staff strives to maintain good health for themselves.  
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Bakgrund 

 

Penicillinets uppkomst.  

Dödligheten i sjukdomar orsakade av mikroorganismer var i Sverige hög under 1800-

talet för att under 1900-talets början minska markant (Statistiska centralbyrån 

2010). Denna minskning var resultatet av sanitära struktureringar gjorda på 

samhällsnivå i form av vatten- och avloppsutbyggnad samt avfallshantering. Med 

åtgärderna minskade smittspridningen och till följd av detta minskade även 

infektionssjukdomarna (Willner 2005 s. 49). Alexander Flemings upptäckt av 

penicillinet år 1928 innebar att sjukdomar orsakade av bakterier, som tidigare inte 

haft någon bot, nu kunde behandlas och dödligheten minskade ytterligare 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

 

Ökad användning av antibiotika 

Enligt Socialstyrelsens statistik om läkemedel har användandet av antibiotika 

minskat i Sverige, främst hos små barn och äldre personer (2016). Globalt sett har 

användandet av antibiotika ökat och mellan 2000 och 2010 ökade användningen 

med 30%. Omkring 20% av all antibiotikaanvändning sker inom slutenvården, 

resterande mängd ges ut genom receptförskrivning eller via annan försäljning utan 

recept. Boskap, svin och fjäderfän ges i delar av världen antibiotika vid uppfödningen 

för att optimera produktionen och tillgodose den ökande befolkningens behov av 

mat. Djur kan bära på resistenta bakterier som kan överföras till människor via 

direktkontakt eller via kött, mejeriprodukter och ägg. Ökningen av 

antibiotikaresistenta bakterier beror på ökad användning av antibiotika hos 

människor och djur. En ytterligare faktor till spridning av antibiotikaresistenta 

bakterier är det ökade resandet mellan länder och kontinenter. Lunginflammation 

var år 2013 orsaken till nästan en miljon dödsfall hos barn under fem år och 

efterfrågan på antibiotika växer för att kunna motverka lunginflammationer och 

sepsis. Med adekvat behandling kan många dödsfall förhindras (Center for Disease 

Dynamics, Economics & Policy [CDDEP] 2015).



2 
 

Antibiotikaresistens 

Resistensutvecklingen startade redan då antibiotikan började användas (Lowy 2003). 

Resistens innebär att bakterier har utvecklat en förmåga att stå emot effekten av 

antibiotika, vilket beror på mutationer som uppstår i gener hos bakterier och som 

ibland kan föras vidare till andra bakterier. En bakterie kan erhålla flera typer av 

resistens mot olika antibiotika, vilket försvårar och reducerar 

behandlingsalternativen av bakterien (European Centre for Disease Prevention and 

Control [ECDC] 2015). Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande 

folkhälsoproblem vilket ökar sjukligheten och dödligheten. Problemet gör att 

sjukvården ställs inför ökade kostnader i form av längre vårdtider och kostsammare 

läkemedel. Förutom försvårad behandling av bakterieinfektioner försvåras 

antibiotikaanvändandet vid till exempel operationer där infektionsrisken är hög. 

Genom åtgärder som förhindrar smittspridning kan behovet av antibiotika reduceras 

(Folkhälsomyndigheten 2016a). World Health Organisation [WHO] beskriver 

antibiotikaresistens som en följd av den mängd antibiotika som används och att 

resistensen kan fortlöpa genom utbyte av genetiskt material mellan olika bakterier 

(2015). Antibiotikaresistens är ett globalt problem och resistenta bakterier kan 

förekomma och cirkulera både bland människor och djur, i mat och dryck, och det 

genetiska utbytet påverkas av den globala handeln och folkomflyttningar (WHO 

2014a). I några höginkomstländer där det införts riktlinjer för antibiotikabruk och 

vaccinationer har antibiotikaresistensen minskat (CDDEP 2015). 

Folkhälsomyndigheten förutspår att fallen av antibiotikaresistens kommer att öka i 

Sverige och likaså kostnaderna för vården (Folkhälsomyndigheten 2016b). I Europa 

kostar antibiotikaresistensen 1.5 miljoner euro varje år (CDDEP 2015).  

 

Staphylococcus aureus 

Gula stafylokocker, Staphylococcus aureus (S. aureus), upptäcktes på 1880-talet och 

är en vanlig bakterie i normalfloran hos människan. S. aureus är en potent bakterie 

som kan orsaka hud- och sårinfektioner. Innan behandling var möjlig med penicillin 

var dödligheten av infektioner orsakade av S.aureus cirka 80% (Skinner & Keefer, 

1941). S. aureus finns i nässlemhinnan och på huden, samt i sårskador 

(Folkhälsomyndigheten 2016c). S. aureus är den vanligaste orsaken till infektioner i 

sår och sprids lätt inom vården, främst via personalens händer (Thorstad, Sie & 
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Andersen 2011). S. aureus är ökänd för sin förmåga att utveckla resistens mot 

antibiotika (Chambers & De Leo 2009). 

 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA. 

Meticillinresistenta S. aureus (MRSA) är en grupp av S. aureus som är resistenta mot 

penicilliner och andra penicillinliknande antibiotika, däribland meticillin 

(Folkhälsomyndigheten 2016c). Vissa MRSA-stammar är vanligare som orsak till 

samhällsförvärvad MRSA-infektion medan andra är vanligare inom vården 

(Chambers 2001). Infektioner av dessa bakterier kan inte behandlas med vanliga 

antibiotika utan vården måste använda sig av dyra intravenösa preparat som ger 

svåra biverkningar för patienten (Folkhälsomyndigheten 2016c). Infektioner 

orsakade av MRSA anses som allmänfarliga, vilket innebär att ansvarig läkare är 

skyldig att anmäla sjukdomen enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). I en studie 

framkom att det var vanligare med MRSA hos patienter som vårdades i ett palliativt 

skede än hos övriga patienter på sjukhuset (Schmalz, Strapatsas, Alefelder & Grebe 

2016). WHO listar bakterier som är vanliga orsaker till vård-och samhällsrelaterade 

infektioner och som inverkar negativt på befolkningens hälsa, däribland MRSA 

(2014b). Förekomsten av MRSA har minskat i Europa, Kanada och USA och en 

minskning har börjat i Sydafrika till följd av striktare riktlinjer gällande 

antibiotikaanvändning. I afrikanska länder söder om Sahara, latinamerikanska 

länder och Australien ökar dock förekomsten av MRSA. I Indien har en kraftig ökning 

av MRSA skett med 29% mellan 2009 och 2014 (CDDEP 2015). Prevalensen av 

MRSA är förhållandevis låg i Norden jämfört med övriga länder (Fang, Fröding, Gian, 

Hæggman, Tollström, Ullberg & Nord 2016; Otter & French 2010). I Sverige 

sammanställer Folkhälsomyndigheten data kring förekomsten av MRSA och de 

påvisade en ökning på omkring 30% av bakterien under 2015 jämfört med 2014. 

Ökningen kan till delvis härledas till flyktingar som kommit till Sverige från områden 

med högre förekomst av MRSA, samt utlandsresor (Folkhälsomyndigheten 2016c). 

 

Vårdrelaterade infektioner 

På sjukhus förekommer några av de farligaste och mest svårbehandlade 

infektionerna, som ett resultat av intensiv användning av antibiotika (CDDEP 2015). 

Vårdrelaterade infektioner förebyggs av vårdpersonal som utför basala hygienrutiner 
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(Folkhälsomyndigheten 2016d). Basala hygienrutiner omfattar god handhygien, 

användning av skyddsutrustning och arbete enligt vårdrutiner (SOSFS 2015:10). 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) innebär att patienter ska vårdas så att de 

upplever trygghet och respekt. I smittskyddslagens kapitel om isolering (SFS 

2004:168) framgår att patienter med MRSA kan isoleras om de inte väntas kunna 

förhålla sig till insatser för att undvika smittspridning och då risken finns att andra 

människor drabbas av samma smitta. Dessutom ska vårdgivaren se till att vården 

utförs med god hygien och detta innebär enligt Folkhälsomyndigheten (2016d) att det 

måste finnas riktlinjer och kunskap kring vårdhygien. I en interventionsstudie 

(Sopirala et al 2014.) visades en minskning av infektioner av sjukhusrelaterad MRSA 

som ett resultat av ett utbildningsprogram. Vårdpersonal beskriver att god 

tillgänglighet till skyddsutrustning, teamwork och utbildning var av betydelse för ett 

bra smittskyddsarbete (Silva, Carvalho, Canini, Cruz, Simões & Gir 2010). 

 

Vårdpersonalens möten med patienter som drabbats av MRSA 

Sjuksköterskor som varit i kontakt med MRSA beskriver en oro över att själva bli 

smittade och över de konsekvenser som kan uppstå vid bärandet av MRSA. 

Sjuksköterskorna uttrycker att vårdmiljön är ett hinder i omvårdnaden av patienter 

med MRSA, och förklarar även att brist på personal och tid är ett hinder i arbetet 

(Thorstad, Sie & Andersen 2011). En studie visar att det finns bristande kunskap 

gällande MRSA och hygienrutiner, samt att kunskapsnivån varierar hos 

sjuksköterskorna (n=329) beroende på arbetslivserfarenhet och ålder. 87% av 

sjuksköterskorna ansåg att de hade tillgång till riktlinjer för att hantera MRSA medan 

tio procent inte visste om det fanns några sådana riktlinjer (Lindberg, Lindberg, 

Skytt, Högman & Carlsson 2011). Brist på kunskap beskrivs som ett hinder i 

smittskyddsarbete (Bender et al 2015). 

 

Problemformulering 

Ovanstående studier visar att det finns utmaningar i mötet mellan vårdpersonal och 

patienter som drabbats av MRSA. Vid artikel- och informationssökningen inför 

denna litteraturstudie visade det sig att ämnet är ett område med begränsad 

kvalitativ forskning. Som sjuksköterska är sannolikheten stor att möta patienter, 

anhöriga och kolleger som bär på resistenta bakterier, var än man kommer att arbeta. 
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MRSA innebär stora kostnader för hälso-och sjukvården och det är av värde att förstå 

att det är ett allvarligt problem på samhällsnivå. Därför anser vi att det är viktigt att 

sammanställa resultaten från den befintliga kvalitativa forskningen kring detta ämne. 

Kännedom om vårdpersonalens utmaningar i möten med patienter som har drabbats 

av MRSA bidrar till ökad kunskap och förståelse för problemområdet hos 

sjuksköterskan, vilket i sin tur bidrar till en säkrare vårdmiljö för både patienter och 

vårdpersonal i sin profession. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva utmaningar i vårdpersonalens möten 

med patienter som drabbats av MRSA. 

 

Metod 

Litteraturstudien grundas på studier med kvalitativ ansats. Studier med en kvalitativ 

ansats ger en beskrivning av hur något fenomen är, detta kan göras med hjälp av att 

sätta ord på deltagarnas tankar, ord som sedan tolkas och sammanställs av forskarna 

(Olsson & Sörensen 2011 ss. 106, 160). Studier med kvalitativ metod innebär att 

läsare kan få en ökad förståelse för någons livssituation, men de kan vara svåra att 

förverkliga i den kliniska omvårdnaden. För att kunna tillämpa kvalitativ forskning i 

vårdverksamhet behöver man utgå från att ju fler studier som undersökt en 

företeelse, desto högre blir graden av kunskap. För vårdpersonal är det viktigt att 

använda sig av ny kunskap som kvalitativa studier bidrar med. Det är viktigt att 

bedöma kvaliteten på studier och när det gäller evidensen av kvalitativa studier bör 

resultaten ses som ett ledsagande verktyg inom vården (Friberg 2012 ss. 121–122). 

 

Sökmetoder 

Sökningar av artiklar till litteraturstudien skedde både manuellt och via databaserna 

CiNAHL, MEDLINE, PubMed, PsykINFO och Scopus. Först gjordes en övergripande 

sökning för att ta reda på hur mycket forskning som finns inom ämnet. Sökorden som 

användes var: MRSA, methicillin-resistant staphylococcus aureus, nursing, 

qualitativ*, nurse* och experienc*. Begränsningar lades till som årsintervall 2005–

2016 och Peer Reviewed. I CiNAHL hämtades ämnesorden methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus med major heading. Nursing journals valdes vid sökning i 
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PubMed, subject area var nursing och document type var article i databasen Scopus. 

Manuell sökning via referenslistor bör används som komplettering till sökmotorerna 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011 s.88) och detta gjordes för att söka fler studier, då 

det finns ett begränsat antal empiriska studier med kvalitativ ansats som svarar till 

litteraturstudiens syfte. Resultatet av sökningarna presenteras i en söktabell, se 

bilaga 1. 

 

Urval 

Ett inklusionskriterium för urval av studier till litteraturstudien har varit att de ska 

innehålla kvalitativt resultat. Det förekommer studier med både kvantitativt och 

kvalitativt resultat och i de fallen har endast den kvalitativa resultatdelen, med 

relevans som svarar mot syftet, inkluderats i litteraturstudien. Språket som studierna 

skulle vara skrivna på var engelska, då den mesta vetenskapliga forskningen som 

publiceras skrivs på engelska (Östlundh 2012 s. 76). Då det är vårdpersonalens 

utmaningar i möten med patienter som drabbats av MRSA som denna studie vill 

belysa är patientens eller chefers perspektiv och erfarenheter exkluderade i de studier 

där det förekommit. Vårdpersonalen som deltar i studierna är sjuksköterskor med 

grund- och specialistutbildning, vårdbiträden, undersköterskor, volontärarbetare, 

administrativ personal med patientkontakt och läkare. Begränsningar i kön, ålder 

eller arbetslivserfarenhet har inte gjorts. Litteraturstudien ämnar visa på erfarenheter 

från vårdpersonal världen över, var studierna utförts har därför inte varit avgörande. 

Vårdkontexten har inte heller varit begränsande. Studier om problematik vid vård av 

patienter med andra multiresistenta bakterier har exkluderats.  

 

Efter sökningar i databaser med hjälp av sökmetoder och urvalskriterier lästes 

abstrakt för att kunna skapa en överblick och se vilket material som sökningarna 

genererade. Alla studier som överensstämde med denna litteraturstudies syfte 

kvalitetsgranskades och därmed fastställdes vilka som skulle presenteras i resultatet. 

Kvalitetsgranskningen omfattade huruvida ett tydligt problem och syfte var uttryckt, 

vilken metod som har använts samt vad resultatet visar (Friberg 2012 ss. 138–139). 

Inför granskningen av studier valdes en bedömningsmall av Olsson och Sörensen 

(2011 s. 286) för att bedöma kvaliteten. Kvalitetsgranskningen av studierna som 

denna litteraturstudiens resultat grundas på genomfördes av båda författarna till 
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studien på lika sätt, då detta ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson 2012 s. 

490). Bedömningsmallen som användes modifierades av författarna för att 

underlätta granskningen, ändringen i mallen bestod av att påståendet ‘patienter med 

lungcancerdiagnos’ byttes ut mot antal intervjuade vårdpersonal, se bilaga 3.  

 

Till att börja med hade 10 studier valts ut. Efter kvalitetsgranskningen uteslöts en 

studie då den inte svarade mot syftet. I en studie består den kvalitativa datan av svar 

på en öppen fråga i en enkät. En presentation av de utvalda studierna samt resultatet 

av kvalitetsgranskningen visas i bilaga 2.  

 

Analys 

De studier som valdes ut efter sökarbetet och kvalitetsgranskningen har analyserats i 

fem olika steg enligt Fribergs modell och därefter presenterats i litteraturstudiens 

resultat. Studierna numrerades 1–9 för att underlätta det fortsatta arbetet. Det första 

steget innebar att studierna lästes i sin helhet för att skapa en övergripande känsla 

över vad studien handlar om. I steg två riktade författarna in sig på resultaten i 

respektive studie för att ta fram nyckelfraser och noggrannare undersöka vad 

resultaten innehöll samt avgöra vad som var relevant. Det tredje steget utfördes på 

två sätt; en sammanställning av resultatens viktigaste delar som skrevs ned på papper 

och en översättning med hjälp av lexikon. I det fjärde steget jämfördes studiernas 

resultat med varandra och liknande relevanta resultat delades in i kategorier och 

underkategorier, författarna identifierade fyra kategorier med tolv underkategorier. 

Steg fem innebar att resultaten från studierna presenterades under varje kategori, en 

process som innebar att textrader fick flyttas fram och tillbaka tills dess att de 

överensstämde med kategorierna (jfr. Friberg 2012 ss.127–129). 

 

Arbetet med litteraturstudien har följt en tidsplan och fördelats jämt mellan 

författarna. Inledningsvis var sökandet av studier uppdelat, urval och 

kvalitetsgranskning skedde både enskilt och gemensamt. Författarna läste resultaten 

från studierna, lyfte fram huvudområden som jämfördes och skapade kategorier 

tillsammans. Varje seminarium förbereddes gemensamt och båda parter har burit 

lika stort ansvar över att alla delar finns med och är väl beskrivna, samt att texten 

som skrivs är av akademisk karaktär.  
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Forskningsetik 

Vid allt vetenskapligt arbete är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiken. För att 

förstå forskningsetik krävs kunskap om de principer och normer som används av 

forskare (Kjellström 2012 s. 70). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor kan forskning endast accepteras om den genomförs med respekt för 

mänskliga rättigheter och människors värde (SFS 2003:460). Det är även lagstadgat i 

personuppgiftslagen hur personuppgifter som kan framkomma i forskningen skall 

hanteras (SFS 1998:204). Världsläkarförbundet (World Medical Association [WMA]) 

har sammanställt etiska principer gällande forskning som innefattar människor i 

Helsingforsdeklarationen. Deklarationens principer innebär att studier ska 

tillförsäkra respekt för de individer som deltar och deras hälsa och att syftet med 

studierna ska vara att förbättra tillvägagångssätt vid behandling, prevention och 

diagnostik. Forskning får inte gå före deltagarnas rättigheter och forskaren som 

genomför studien har ansvar över att deltagarnas integritet, självbestämmande och 

personliga uppgifter skyddas. Den som deltar i en studie har när som helst rätt att 

avbryta sitt deltagande (WMA 2013). I en litteraturstudie ökas trovärdigheten om 

studierna som använts i resultatet genomgått etikprövning. Ett krav var att studierna 

som litteraturstudiens resultat bygger på var etiskt granskade. Framgår det inte om 

etikprövning skett kan den aktuella tidskriftens etikpolicy kontrolleras (Wallengren & 

Henricson 2012 s. 492). I en studie i litteraturstudiens resultat framgår att någon 

etikprövning inte ansågs som nödvändig. I två studier framkommer inte huruvida 

någon etikprövning genomförts och i dessa fall har vi vänt oss till tidskriftens 

etikpolicy för att kontrollera att krav på etiska ställningstaganden ställts. Under 

arbetet med litteraturstudien har författarnas kunskap om ämnet ökat och 

diskussioner har hållits kontinuerligt om de etiska aspekterna i studierna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Resultat 
Analysen av studierna resulterade i fyra kategorier med tolv underkategorier, se 

tabell 1. Resultatet presenteras i löpande text med referenser. 

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Behov av kunskap - Bristande kunskap och behov av 

utbildning  

- Bristande patientinformation 

- Vikten av att erhålla egen 

information 

Hinder för följsamhet i vården - Bristande rutiner  

- Bristande hantering av riktlinjer 

- Brister i vårdmiljön  

Belastningar i den dagliga vården - Hinder i den patientnära 

omvårdnaden 

- Att vårda patienter med MRSA är 

tidskrävande 

- Oro och osäkerhet 

Att sträva efter en god vård för 

patienter med MRSA 

- Vikten av att ta ansvar 

- Att arbeta för ett gott smittskydd 

- Planering och motivation som 

drivkraft 

 

Behov av kunskap 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal beskriver bristande kunskap och 

behov av utbildning, bristande patientinformation och vikten av att erhålla egen 

information.  

 

Bristande kunskap och behov av utbildning  

Vårdpersonal beskriver att de har olika kunskapsnivåer gällande MRSA (Lines 2006; 

Easton, Sarma, Williams, Marwick, Phillips & Nathwani 2006; Lindberg, Carlsson & 

Skytt 2014; Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm & Fossum 2016). Kunskap 
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om smittvägar och riskfaktorer för spridning av MRSA beskrivs av vårdpersonalen 

som begränsade (Lines 2006; Easton et al. 2006). De har vetskap om att MRSA är 

allvarligt men de har svårt att exakt beskriva MRSA (Lines 2006; Hill, Evans, 

Cameron, Rogers, Risa, Kellie, Richardson, Anderson, Goldstein & Guihan 2013). 

Specificerad kunskap om MRSA-smittspridning saknas och avsaknaden av denna 

kunskap skapar oro och ängslan (Lines 2006; Lindberg et al. 2014; Andersson et al. 

2016). Vårdpersonalen har svårt att skilja på kolonisering och infektion av MRSA 

(Hill et al. 2013). Evidensbaserad kunskap gällande behandling och vikten av 

följsamhet saknas enligt vårdpersonalen (Lines 2006; Hill et al. 2013) för att 

säkerställa en likvärdig kunskapsnivå hos vårdpersonalen (Easton et al. 2006; 

Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen 2014). Specialistsjuksköterskor upplever att 

övrig vårdpersonal inte har kunskap om förfarandet vid screening (Randle & Bellamy 

2011). Utbildning och möjlighet till kontinuerlig utbildning beskrivs som viktigt av 

vårdpersonalen (Easton et al. 2006; Lindberg et al. 2014; Seibert et al. 2014; 

Andersson et al. 2016). Vem som förmedlar kunskapen anses av sjuksköterskorna 

vara viktigt, önskvärt är om den förmedlas av specialister (Andersson et al. 2016). I 

två av studierna beskriver vårdpersonalen att om de inte har tillräckligt med kunskap 

själva är det svårt att ge kunskap vidare till patienterna (Hill et al. 2013; Lindberg et 

al. 2014). Brist på information beskrivs av vårdpersonal som ett hinder i 

omvårdnaden (Morrow, Griffiths, Rao & Flaxman 2011). I en studie beskriver 

sjuksköterskorna att information, kunskap och antal patienter de vårdat tidigare är 

nyckelfaktorer för skapandet av deras erfarenhet. Sjuksköterskor beskriver att med 

goda kunskaper behöver omvårdnaden av patienter med MRSA inte vara mer 

komplicerad än omvårdnad av andra patienter, och ju mer kunskap de förvärvar 

desto bättre känner sjuksköterskorna att de kan ta hand om patienterna (Andersson 

et al. 2016). I en studie beskriver vårdpersonalen att relationen till patienten 

förbättras med ökad kunskap (Lindberg et al. 2014). 

 

Bristande patientinformation 

Vårdpersonal beskriver att det är viktigt att hålla patienten informerad om 

infektionen och om varför vissa rutiner används (Seibert et al. 2014). De beskriver att 

det är viktigt att kommunikationen med patienten sker med en öppen dialog (Hill et 

al. 2013; Seibert et al. 2014). Vårdpersonalen beskriver att det finns situationer där 
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de inte klarar av att svara på frågor om MRSA som de får av patienten (Hill et al. 

2013). Att förmedla information till patienten på ett lättbegripligt sätt upplevs som 

svårt (Hill et al. 2013; Lindberg et al. 2014). Kontinuerlig information till patienten 

om dennes hälsoläge är av vikt för fortsatt omvårdnad (Andersson et al. 2016). 

Vårdpersonalen anser att det behövs förbättrade metoder att utbilda patienterna på, 

för att säkerställa att patienterna förstått hur de själva ska kunna förebygga 

smittspridning (Hill et al. 2013; Lindberg et al. 2014). Vårdpersonalen beskriver att 

existerande patientinformation är för komplicerad och att ett utbildningsmaterial ska 

vara enkelt och kortfattat. Att utbilda patienter om MRSA och dess följder ses som en 

utmaning, då det är ett komplext ämne (Hill et al. 2013). I en studie anser 

sjuksköterskorna att patienten inte fått korrekt information om MRSA, att patienten 

ignorerades. Med ökad kunskap och information beskriver sjuksköterskorna att de 

kan göra ett, i deras egna ögon, bättre arbete (Andersson et al. 2016). 

 

Vikten av att erhålla egen information 

Vårdpersonalen beskriver att viktig information om MRSA och hur personalen ska 

hantera patientnära situationer behövs för att undvika smittspridning (Easton et al. 

2006; Hill et al. 2013; Seibert et al. 2014; Andersson et al. 2016). I en studie beskriver 

sjuksköterskorna att korrekt information om hur MRSA smittar är centralt för att de 

ska känna sig säkra i omvårdnaden av patienterna. Möjligheten att fråga specialister 

om MRSA uppskattas av sjuksköterskorna (Andersson et al. 2016). Det är svårt att ta 

reda på huruvida en patient fortfarande bär på smittan, då patienten kan antyda att 

en läkare sagt det, men uppgifter om detta saknas i dokumentationen (Seibert et al. 

2014). Uppdaterad information om aktuellt hälsoläge hos patienterna beskrivs vara 

viktigt för vårdpersonalen (Easton et al. 2006; Morrow et al. 2011; Andersson et al. 

2016). Vårdpersonalen skildrar en medvetenhet om olikheter i 

informationstillgänglighet mellan sjukhus och vårdhem angående MRSA-status hos 

patienter. De beskriver att sjukhus och vårdhem använder olika metoder för 

screening av patienter med MRSA (Morrow et al. 2011). 
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Hinder för följsamhet i vården 

Litteraturstudiens resultat visar att brister i rutiner, brister i hanteringen av riktlinjer 

och brister i vårdmiljön utgör delar av vårdpersonalens utmaningar i vård av 

patienter drabbade av MRSA. 

 

Bristande rutiner 

Rutiner i arbetet med patienter som drabbats av MRSA upplevs som viktigt för att 

inte sprida smittan vidare (Seibert et al. 2014; Andersson et al. 2016). 

Vårdpersonalen känner en oro för korskontamination via instrument och utrustning 

som befunnit sig i isoleringsrum och beskriver att de behöver bli bättre på att rengöra 

föremål som de ofta använder (Seibert et al. 2014). De beskriver att bakterier finns 

överallt och att det ständigt finns en risk för smittspridning mellan patienter och 

personal (Seibert et al. 2014; Andersson et al. 2016). En i vårdpersonalen förklarar att 

de måste se till att inte heller smittar patienterna med något (Seibert et al. 2014). 

Vårdpersonalen beskriver att rutiner och riktlinjer som finns måste följas av de som 

arbetar på avdelningen. Svårigheter ses i hur ansvaret för förebyggande åtgärder 

gällande hygien ska axlas (Lindberg et al. 2014). Följsamheten bland sjuksköterskor 

när det gäller basala hygienrutiner beskrivs som både en överförsiktig användning av 

skyddsutrustning (Andersson et al. 2016) men även att rutinerna inte följs av alla 

(Lines 2006; Hill et al. 2013). I en studie skildrar vårdpersonalen en bristande 

följsamhet till basala hygienrutiner. Ökad noggrannhet vid inskrivning behövs, då det 

är vårdpersonalens ansvar att uppmärksamma om någon bär MRSA och att föra den 

informationen vidare inom personalgruppen (Seibert et al. 2014). Sjuksköterskorna 

beskriver att det är ett stressmoment att vårda patienter med MRSA utan att vara 

insatta i rutinerna (Andersson et al. 2016). Vissa anser dock att det inte finns några 

hinder i smittskydd då de ser förebyggande åtgärder och handhygien som ett 

standardmoment (Seibert et al. 2014). 

 

Bristande hantering av riktlinjer 

Grunden för omvårdnaden av patienter som drabbats av MRSA beskrivs kräva 

kunskap om smittskydd. Avsaknaden av riktlinjer för behandling och omvårdnad av 

patienter med MRSA skapar en känsla av okunskap och rädsla hos sjuksköterskorna 

(Andersson et al. 2016). I en studie beskriver vårdpersonalen att det finns ett stabilt 
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system för hantering av MRSA-patienter i slutenvården, men inte när patienten 

skrivits ut från sjukhuset (Randle & Bellamy 2011). Sjuksköterskorna vet inte var 

riktlinjerna återfinns. De beskriver att det är viktigt att riktlinjer finns för hur arbetet 

ska genomföras samt att de följs av alla som möter patienterna. Viktigt är även att de 

riktlinjer som finns är lättillgängliga för all vårdpersonal och att de uppdateras 

kontinuerligt. Detta skapar en trygghet hos vårdpersonalen, då de uttrycker en oro 

över dålig följsamhet och att patientsäkerheten påverkas (Andersson et al. 2016). I en 

annan studie anser en sjuksköterska att en striktare och en mer entydig metod 

behövs för att öka följsamheten av riktlinjer (Seibert et al. 2014). Riktlinjer och PM 

används av sjuksköterskorna för att de ska uppdatera sig i aktuell information om 

MRSA (Andersson et al. 2016). Hur sjuksköterskorna använder sig av riktlinjer i sitt 

arbete visar sig vara olika, allt ifrån att de inte vet att det finns riktlinjer till att de 

alltid ska använda sig av riktlinjerna. Vikten av följsamhet till riktlinjerna visar sig 

vara dålig vid behandling av MRSA med nässpray, trots att sjuksköterskorna inser 

vikten av behandlingen (Lines 2006). Riktlinjer om behandling, screening och 

uppföljning av patienter med MRSA saknas enligt vårdpersonalen i Randle och 

Bellamys studie (2011). Brist på kommunikation mellan vårdpersonal, patient och 

anhöriga beskrivs som ett hinder för att genomföra smittskyddsåtgärder enligt 

riktlinjerna och kan orsaka mycket problem (Seibert et al. 2014). Sjuksköterskor 

berättar hur andra inte följer riktlinjer för smittskydd och att de inte vill skvallra på 

varandra, även om de är oroliga över att infektionen ska spridas. De anser att det är 

chefens ansvar att se till att riktlinjer följs (Andersson et al. 2016). Vårdpersonal 

beskriver att några i personalgruppen inte följer riktlinjerna utan är mer intresserade 

av att ”köra sitt eget race”, ett problem som anses reflektera organisationens 

arbetskultur (McClean, Tunney, Parsons, Gilpin, Baldwin & Hughes 2012). Brister i 

patienthanteringen uppges av vårdpersonalen bero på brister hos cheferna (Randle & 

Bellamy 2011; McClean et al. 2012). I en studie framgår att vårdpersonalens goda 

arbete inom smittskydd grundas på medvetenhet och följsamhet av riktlinjer 

(Morrow et al. 2011). 

 

Brister i vårdmiljön 

Vårdpersonalen beskriver att olika vårdinrättningar har olika förutsättningar för att 

bedriva isoleringsvård. Detta skapar ett behov av att rutiner och riktlinjer görs 
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individuellt så att de passar inrättningen (Lindberg et al. 2014). I en studie som 

gjordes på ett vårdhem lyfter vårdpersonalen fram svårigheten i att arbeta med 

patienter med MRSA, då vårdhemmet inte var byggt för detta ändamål samt att 

patienterna ofta var demenssjuka. Risken för återkolonisering hos dessa patienter 

anses som hög (McClean et al. 2012). Den fysiska omgivningen på avdelningarna 

beskrivs spela stor roll i om riktlinjer och rutiner ska kunna följas. Placering av 

tvättställ är väsentligt för att utföra handtvätt. Likaså är tillgången på enkelsalar 

väsentligt för att utföra isoleringsvård (Lines 2006; Seibert et al. 2014; Andersson et 

al. 2016). Patienter med MRSA beskrivs begränsa tillgången på rum som andra 

patienter kan placeras i (Seibert et al. 2014) och det framkommer att bristen på 

enkelsalar är ett stressmoment (Andersson et al. 2016). I en studie beskriver 

vårdpersonal avsaknad av passande skyltar att hänga upp vid isolering (Seibert et al. 

2014). 

 

Belastningar i den dagliga vården 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal upplever hinder i den patientnära 

omvårdnaden, att vården av MRSA-patienter är tidskrävande och att MRSA skapar 

en rädsla och oro hos vårdpersonalen. 

 

Hinder i den patientnära omvårdnaden 

Vårdpersonalen beskriver skyddskläder som ett hinder vid vården av patienter med 

MRSA. De beskriver att en barriär uppstår mellan patient och vårdare, en barriär mot 

att beröra eller trösta patienter på grund av att de bär skyddsutrustning och de är 

medvetna om att patienten kan smitta. Vårdpersonalen beskriver att de inte får 

samma kontakt med patienter som har MRSA som med andra patienter (Seibert et al. 

2014). Medvetenhet om att patienter känner sig ensamma och isolerade finns, men 

sjuksköterskan är i situationen oförmögen att hantera detta (Andersson et al. 2016). 

Vårdpersonalen beskriver att spontana besök hos isolerade patienter försvåras 

(Seibert et al. 2014). 

 

Att vårda patienter med MRSA är tidskrävande 

Eradikering av MRSA hos patienterna beskrivs av vårdpersonal som tidskrävande 

(McClean et al. 2012). Försiktighetsåtgärder rapporteras som en anledning till 
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tidsfördröjningar och en sjuksköterska förklarar att det innebär extraarbete att 

undersöka om en patient har haft MRSA tidigare (Seibert et al. 2014). 

Sjuksköterskorna beskriver att det tar längre tid att genomföra striktare rengöring 

och rutiner jämfört med det vardagliga arbetet. I kombination med stress leder det 

till att smittskyddsarbetet förbises och misstag kan ske. Samtidigt finns en oro över 

att orsaka smittspridning mellan patienter (Andersson et al. 2016). I en studie 

beskriver vårdpersonalen att omvårdnaden av patienter med MRSA som isolerats är 

svårare i förhållande till övriga patienter, då vårdpersonalen vet att det är mer 

tidskrävande (Seibert et al. 2014). 

 

Att ta på sig handskar och förkläde, tvätta händer både före och efter det att vårdaren 

besökt en isolerad patient, samt att rengöra utrustning och instrument som befunnit 

sig i dennes rum, beskrivs som tidskrävande. Bristen på personal och den ökade 

tidsåtgången vid omvårdnad av patienter med MRSA är en utmaning för 

sjuksköterskan, som förklarar att isolerade patienter har behov av hjälp från två 

vårdare - en som betraktas som kontaminerad och en som är ren. De extra momenten 

tar tid och sinkar effektiviteten (Seibert et al. 2014). I en studie av McClean et al. 

(2012) beskriver vårdpersonalen att de känner sig stressade i arbetet och vissa anser 

att patienter med MRSA är tidskrävande, samtidigt som andra anser att det är 

hanterbart. 

 

Oro och osäkerhet 

Vårdpersonalen beskriver att det skapas känslor av oro och osäkerhet vid vård av en 

patient med MRSA (Lindberg et al. 2014; Andersson et al. 2016). Det finns en oro 

över att MRSA-preventionen inte utförs rätt av några i personalen på grund av deras 

attityder (McClean et al. 2012). Konflikter kan uppstå i arbetsgruppen då en del 

personal inte vill delta i vården av patienter som drabbats av MRSA på grund av oron 

över att själva smittas av MRSA eller att föra med sig smittan hem (Seibert et al. 

2014; Andersson et al. 2016). 
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Att sträva efter en god vård för patienter med MRSA 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen beskriver vikten av att ta ansvar, 

att arbeta för ett gott smittskydd, samt planering och motivation som drivkraft när 

det gäller utmaningar i möten med patienter som drabbats av MRSA. 

 

Vikten av att ta ansvar 

Osäkerhet kring var en patient initialt smittats med MRSA innebär att 

vårdpersonalen känner att det är svårt att ta något större ansvar över att det kan bero 

på deras egen vårdhantering (Morrow et al. 2011). Utbildning hör till 

sjuksköterskornas ansvar, de anser att de är skyldiga att försäkra sig om att deras 

kunskap förs vidare (Lines 2006). Sjuksköterskorna i en studie beskriver att de har 

ett ansvar för att undervisa undersköterskor, patienter och närstående och att var och 

en har ansvar för att vara inlästa på aktuella riktlinjer (Andersson et al. 2016). All 

vårdpersonal uttrycker att förbättringar är nödvändigt i samspelet mellan patienter 

och vårdare (Lindberg et al. 2014). De beskriver att det finns ett behov av att ta till sig 

ansvaret för smittskyddsåtgärder på alla organisatoriska nivåer. Sjuksköterskorna 

beskriver att de känner sig som förebilder och att de har ansvar över sitt 

professionella förhållningssätt (Lines 2006; Andersson et al. 2016).  

 

Att arbeta för ett gott smittskydd 

Vårdpersonalen beskriver att de funderar mer på var patienten smittats av MRSA, än 

på den faktiska omvårdnaden. De uppfattar oftast att MRSA-smittans källa inte är på 

deras arbetsplats (Morrow et al. 2011; McClean et al. 2012) och beskriver att de själva 

gör ett gott preventivt arbete och lägger ansvaret för smittan på andra instanser 

(Morrow et al. 2011). Motiverande faktorer för att utföra ett gott smittskyddsarbete är 

enligt personalen den personliga säkerheten och rädslan för stigmatisering eller 

skuldbeläggande från allmänhet och media. Andra faktorer är en önskan om att 

tillhandahålla vård av hög kvalitet och att få uppmuntran från specialistteam inom 

infektionsprevention eller från chefer. Vårdpersonalen beskriver att de som arbetar 

tätt inpå varandra utarbetar starka gemensamma åsikter kring vad de anser vara ett 

bra smittskyddsarbete (Morrow et al. 2011). De anser att de gör sitt bästa för att 

förhindra smittspridning. I en studie av Seibert et al. (2014) beskrivs att 
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vårdpersonalens negativa attityder gentemot följsamhet av skyddsåtgärder kan ha 

betydelse för patientsäkerheten. 

 

Planering och motivation som drivkraft  

En sjuksköterska beskriver att planering är en metod för att minska tidsbelastningen 

och öka patientsäkerheten vid vård av patienter med MRSA. Den arbetsledande 

sjuksköterskan ser till att en neutropen patient inte vårdas av en sjuksköterska som 

vårdar någon med MRSA. Vårdpersonal beskriver att det inte innebär något större 

problem att planera arbetet kring en isolerad patient. Det framkommer att 

personalens uppfattningar om MRSA både är av positivt och negativt slag. Ansvar för 

patienter med MRSA beskrivs påverka vårdpersonalen positivt, samt motiverar dem 

till att utföra förebyggande åtgärder gentemot smittspridning (Seibert et al. 2014). I 

en annan studie beskriver sjuksköterskorna att patienter med MRSA kan ses som en 

tillgång och att vården känns utmanande och sporrande vid dessa situationer, vilket 

gör att det anses som kul att vårda patienter med MRSA (Andersson et al. 2016). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva utmaningar i vårdpersonalens möten 

med patienter som drabbats av MRSA. Resultatet av litteraturstudien mynnade ut i 

fyra kategorier: behov av kunskap, hinder för följsamhet i vården, belastningar i den 

dagliga vården och att sträva efter en god vård för patienter med MRSA.  

 

Resultatdiskussion 

 
Behov av kunskap  

Resultatet i litteraturstudien visar att vårdpersonal upplever behov av kunskap. De 

beskriver att de har bristande kunskap och ett behov av utbildning. En studie visar att 

personalens [n=139] kunskap om att MRSA kan smitta via deras händer, är god 

(Pedro, Suosa-Uva & Pina 2014). En interventionsstudie av Velez, Becker, Davidson 

och Sloand (2015) visar hur kunskapsnivån ökas hos personalen med en enklare 

powerpointutbildning. I litteraturstudiens resultat framkommer det att 

vårdpersonalen önskar kontinuerlig utbildning och lättillgänglig kunskap om MRSA. 

Kunskap om MRSA och erfarenhet beskrivs av vårdpersonal i litteraturstudien vara 
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av stor vikt och kan leda till mer förståelse för patienten. Detta styrks av en studie där 

vårdpersonalen rapporterar att kunskap om MRSA är viktigt (Slyne, Phillips & Parkes 

[n=414] 2012). I litteraturstudiens resultat framgår att vårdpersonal känner 

osäkerhet gällande hur de ska förmedla information till patienter. Detta bekymmer 

styrks i en studie (Hill, Hogan, Cameron, Guihan, Goldstein, Evans & Evans [n=210] 

2014) där vårdpersonalens förtroende för sin egen kunskap varierar och att med mer 

evidensbaserad kunskap så underlättas patientundervisningen. I en studie av 

Robinson, Edgley och Morrell (2014) beskriver sjuksköterskor som utbildats i ett 

utbildningsverktyg för patientundervisning att det är ett effektivt sätt att förmedla 

kunskap och information på. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att 

kontinuerlig utbildning och ökad kunskap om MRSA stärker vårdpersonalen i 

undervisning och omvårdnad av patienter drabbade av MRSA, och därmed 

möjliggörs en god patientsäkerhet. 

 

Hinder för följsamhet i vården 

Resultaten i litteraturstudien visar att vårdpersonalen upplever hinder för följsamhet 

i vården. De saknar riktlinjer att förhålla sig till vad gäller vård av patienter med 

MRSA. I en tvärsnittsstudie visar resultatet att sjuksköterskorna agerar i enlighet 

med de befintliga riktlinjerna (Pedro et al. [n=139] 2014). I en annan studie beskriver 

patienterna att det är viktigt att vårdpersonal följer de riktlinjer som finns. 

Patienterna lägger märke till att en del av vårdpersonalen saknar kunskap om basala 

hygienrutiner (Andersson, Lindholm & Fossum 2011). Resultatet i litteraturstudien 

visar att rutiner och riktlinjer behövs för att patientarbetet skall utföras på ett säkert 

sätt. En studie har tagit fram nationella evidensbaserade riktlinjer för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner. Studien visar att vårdpersonal kan minska risken för 

infektion hos patienterna genom att använda dessa vid kliniskt arbete och innefattar 

bland annat basala hygienrutiner (Loveday et al. 2014). I litteraturstudiens resultat 

menar vårdpersonalen att inte alla följer smittskyddsåtgärderna samtidigt som andra 

överdriver. En studie visar att mindre än 40% av vårdpersonalen [n=270] 

rapporterar att de alltid, eller oftast, följer riktlinjer gällande smittskydd (Askarian, 

Shiraly & McLaws 2005). Samma studie visar att en tredjedel av vårdpersonalen 

aldrig fått utbildning i smittskydd och att de sjuksköterskor som hade rätt slags 

kunskap är mer benägna att uppvisa positiva attityder till riktlinjer, jämfört med de 
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som erhållit felaktig kunskap eller ingen kunskap alls. Litteraturstudiens resultat 

visar att det finns en oro för att föra MRSA vidare mellan patienter eller att själv bli 

smittad och att de behövde bli bättre på att följa riktlinjer samt att rengöra föremål, 

vilket ofta glömdes bort. En observationsstudie visar att den genomsnittliga tiden för 

att desinficera händerna innan vårdpersonal [n=830] vidrörde patienter var 15,3 

sekunder, trots att 30 sekunder är den rekommenderade tiden (Korhonen, Ojanperä, 

Puhto, Järvinen, Kejonen & Holopainen 2015). En slutsats av litteraturstudiens 

resultat är att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det är vanligt att 

vårdpersonal inte följer riktlinjer, likväl som många uppger att de inte fått någon 

utbildning alls gällande smittskydd. En annan slutsats av litteraturstudiens resultat 

är att god följsamhet av riktlinjer kan minska risken för smittspridning och får 

vårdpersonalen att känna sig mindre osäkra när de möter patienter med MRSA.  

 

Belastningar i den dagliga vården 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal beskriver belastningar i den dagliga 

vården. De beskriver att skyddsåtgärder, såsom att tvätta händerna noggrant både 

innan och efter patientkontakt, använda handskar och förkläde samt att rengöra 

instrument, var något som kunde innebära extraarbete för vårdpersonalen. I en 

studie av Martin et al. utförd på två sjukhus i Kalifornien undersöks tidsåtgången för 

att använda skyddskläder vid både MRSA och VRE. Resultatet visar att 45 000 

timmar per år ägnas åt detta (2016). Litteraturstudiens resultat visar även att 

vårdpersonalen är medvetna om att patienter känner sig åsidosatta när de 

isoleringsvårdas. I en studie av Barrat, Shaban och Moyle undersöks patienters 

upplevelser av att vara isolerade. Patienterna beskriver att isoleringsvård påverkar 

relationen till vårdpersonalen och att skyddskläder upplevs som en barriär från 

vårdpersonalens sida (2010). I litteraturstudiens resultat beskrivs oro hos 

vårdpersonalen över att själva bli smittade eller att ta med sig smittan hem, vilket 

bidrar till en ökad motivation för att utföra smittskyddsarbete. Den motiverande 

faktorn bekräftas i en studie där det även framkommer att användandet och byte av 

handskar varierar beroende på hur hög risken är att själva bli smittade av MRSA och i 

vilken grad de känner sig rena (Jang et al. [n=153] 2010). En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är av största vikt att sjuksköterskan motiverar 
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sina medarbetare till att använda skyddskläder trots ökad tidsåtgång, och att 

synliggöra och reflektera över den barriär som patienterna kan uppleva. 

 

Att sträva efter en god vård för patienter med MRSA 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal beskriver utmaningar i strävan efter 

en god vård för patienter med MRSA och ett gott smittskyddsarbete. Att attityder 

spelar roll som hinder för följsamhet när det gäller smittskydd styrks i en 

observationsstudie av Song, Stockwell, Floyd, Short och Singh (2013 [n=9580]). 

Litteraturstudiens resultat visar även att vårdpersonal inte tror att de själva kan ha 

del i smittspridningen utan skyller detta på andra. Att vårdpersonalens händer är en 

stor källa till smittspridning rapporteras i en annan observationsstudie (Bingham et 

al. 2016 [n=1564]). Vårdpersonalen i litteraturstudiens resultat anser att de strävar 

efter att utföra ett gott smittskyddsarbete. En slutsats av litteraturstudiens resultat är 

att ett gott smittskyddsarbete bygger på kunskap, följsamhet samt förmågan att ta 

ansvar och förståelse för varför smittskyddsarbetet skall göras för att öka 

patientsäkerheten. I detta arbete har sjuksköterskan en viktig funktion som bärare 

och förmedlare av evidensbaserad kunskap. 

 

Antibiotikaresistens utsätter samhället för omfattande påfrestningar. Ökad 

antibiotikaresistens kan få stora ekonomiska konsekvenser för samhället, för vården 

och för individen (ReAct 2012). I EU, Island och Norge uppmättes år 2007 en ökning 

med cirka 2.5 miljoner extra vårddygn relaterat till antibiotikaresistenta infektioner, 

till en kostnad på över 900 miljoner euro samt en övergripande samhällskostnad på 

1.5 miljarder euro (ECDC 2009). Världshälsoförsamlingen enades 2015 om en global 

plan för hantering av antibiotikaresistenta bakterier. I planen finns fem strategiska 

mål; öka medvetenheten, stärka kunskapsnivån, minska smittspridning med 

förebyggande åtgärder och hygien, minska användandet av antibiotika, och öka 

investeringarna i nya läkemedel (WHO 2015). Litteraturstudiens samlade resultat 

visar på utmaningar för sjuksköterskan i mötet med patienter drabbade av MRSA. 

Behov av kunskap krävs för att ge information både till patienter och personal, för att 

förstå och hantera smittskyddsarbetet och förstå vikten av de riktlinjer som är 

uppsatta. Implementering av riktlinjer för hygien vid MRSA innebär till viss del en 

förändring av en hel organisation. Det är därför mycket viktigt på vilket sätt 
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implementering genomförs. Kotter (1996 ss. 43–164) beskriver en process i åtta steg 

för en lyckad och hållbar förändring i en organisation. Steg ett handlar om att skapa 

en medvetenhet om behov av förändring. I steg två medvetandegörs behovet av 

förändringen och när det gäller att implementera den krävs en målinriktad ledare. 

Steg tre handlar om att skapa en vision, och en bra vision handlar om att generera en 

förståelse för varför det är så bra att göra förbättringen. I steg fyra gäller det att 

förmedla ut sin vision på ett tydligt vis. Steg fem innebär att undanröja hinder för 

förändringsarbetet. Steg sex tar upp vikten av att planera och genomföra kortsiktiga 

förbättringar, detta skapar ett engagemang hos personalen och håller visionen vid liv. 

Det som utmärker steg sju är fortsatt förändring och att fler medarbetare utbildas för 

att kontinuerligt föra förändringarna vidare. Det åttonde steget i Kotters process 

handlar om att förankra nya inställningar i arbetsplatskulturen. Att skapa riktlinjer 

för omvårdnad av patienter med MRSA är att göra ett förändringsarbete. Det krävs 

specificerad kunskap om vad som behöver göras och när, hur smittskyddsarbete ska 

bedrivas och hur omvårdnaden påverkar vårdpersonalen på ett känslomässigt plan. 

Kotters process med åtta steg till en hållbar förändring kan vara användbar i arbetet 

med att implementera patientsäkra riktlinjer i vården av patienter drabbade av 

MRSA. 

 

Utmaningar som tidsbrist, stress, oro och osäkerhet i det dagliga arbetet med 

patienter drabbade av MRSA kan vara ett hot mot sjuksköterskans hälsa. Watsons 

teori om transpersonell omsorg handlar bland annat om att sjuksköterskan i 

omvårdnaden av patienter påverkas av samspelet dem emellan och att 

sjuksköterskan måste värna om sin egen hälsa för att kunna engagera sig i den 

vårdande relationen med patienten (Wiklund Gustin & Lindvall 2012 ss. 261–269). 

Det innebär att sjuksköterskan måste ta hand om sig själv för att ha kraft att arbeta 

med en hållbar förändring i vården av patienter drabbade av MRSA. Enligt ICN:s 

etiska kod skall sjuksköterskan utarbeta riktlinjer som främjar god omvårdnad, god 

arbetsmiljö, ha ett etiskt förhållningssätt och utarbeta system för att skydda patienter 

och anhöriga samt värna om sig egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2014). En 

möjlig slutsats utifrån Kotters förändringsprocess, Watsons teori och ICN:s etiska 

kod, som är av betydelse för omvårdnad, är att sjuksköterskan är skyldig att utarbeta 

riktlinjer för en god omvårdnad, att ledningen på de olika vårdinrättningarna har 
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ansvar över att det finns möjlighet för ett kontinuerligt lärande i enlighet med WHOs 

globala plan, att hålla visionen levande, samt att sjuksköterskan måste ha omsorg om 

sig själv på grund av de utmaningar som kan förekomma i vården av patienter 

drabbade av MRSA. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals utmaningar i möten 

med patienter som drabbats av MRSA. Då MRSA kan leda till allvarliga konsekvenser 

både för individer och för samhället, är det ett viktigt ämne att belysa inom 

omvårdnad. En litteraturstudie är ett sätt att sammanfatta den forskning som i 

dagsläget finns (Friberg 2012 s. 135) och denna litteraturstudie önskar skapa intresse 

för, och ökad kunskap om, vård av patienter drabbade av MRSA. De studier som 

valdes grundas på kvalitativ metod för att kunna påvisa utmaningar som 

vårdpersonalen upplever. Generellt sett är kvalitativa studier mångsidiga och 

anpassas efter insamlingen av data för att kunna begripa helheten (Polit & Beck 2016 

s. 463). Under artikelsökningen upptäcktes att det inte fanns så många studier med 

kvalitativ ansats, ur vårdpersonalen perspektiv, vilket gör att det finns en risk att 

litteraturstudien inte uppfattas som trovärdig då materialet blev för litet (Friberg 

2012 s. 134). Det begränsade antalet studier som återfanns gjorde att våra 

begränsningar i vårdkontext, årsspann och vilka som deltog i respektive studie fick 

breddas. Forskning och vetenskapliga resultat förändras med tiden (Östlundh 2012 s. 

74) och årsspannet för studierna i litteraturstudien blev elva år, vilket kan tyckas vara 

en lång tidperiod i förhållande till det aktuella ämnet. Hade vi inkluderat kvantitativa 

studier eller undersökt MRSA ur ett patientperspektiv kan det tänkas att antalet 

studier för analys ökat och tidsspannet kunnat minskas. Författarna valde ändå att 

bibehålla syftet med att belysa utmaningar för vårdpersonal i möten med patienter 

som drabbats av MRSA, då vi ansåg att det var av vikt att studera vårdpersonalens 

perspektiv.  

 

Författarna valde att inkludera studier där deltagarna var läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden, volontärarbetare och administrativ vårdpersonal med 

patientkontakt. Detta för att de har kontakt med patienter med MRSA och kan dra 

lärdom av varandras erfarenheter. Hade vårdkontextet begränsats till kommunala 
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äldreboenden är det möjligt att mer specifik kunskap kunnat fås fram. MRSA är ett 

globalt problem, författarna valde därför att inte exkludera studier från något land 

eftersom att det behövs empiri från hela världen. Studierna som litteraturstudiens 

resultat bygger på är utförda i Storbritannien, USA och Sverige, tre västerländska 

länder med förhållandevis god ekonomi och bra sjukvård jämfört med många så 

kallade utvecklingsländer. Det hade varit önskvärt om studier hade gjorts i fler länder 

för att visa på olika kulturers syn på utmaningarna vid möten av patienter drabbade 

av MRSA. I studierna som presenteras i resultatet framkommer inte alltid vilket kön 

deltagarna har, och då det generellt sett är fler kvinnor än män som arbetar i 

omvårdnadssituationer kan resultatet ha påverkats av detta. Sökningarna gjordes i 

flera databaser, då detta stärker trovärdigheten (Henricson 2012 s. 473) och 

sökningarna gjordes utifrån ämnesorden som ingår i beskrivningen av studiens syfte 

(Karlsson 2012 s. 108). Litteraturstudiens syfte har modifierats under arbetets gång, 

från ett smalt syfte till ett något bredare. En förändring av syftet kan enligt Henricson 

(2012 s. 473) göra att man hamnar i tidsbrist och inte hinner söka studier. Detta 

undveks genom att bibehålla de studier vi redan funnit.  

 

För att kvalitetssäkra en litteraturstudie med kvalitativ ansats används termen 

trovärdighet. Kvalitetsgranskningen genomfördes först av båda författarna 

tillsammans, sedan på varsitt håll och därefter jämfördes resultatet, just för att öka 

trovärdigheten (Wallgren & Henricson 2012 s. 485, 491). En bedömningsmall från 

Olsson och Sörensen (2011) modifierades (antal personer med lungcancerdiagnos 

byttes mot antal vårdpersonal) och användes vid granskningen. Analysen av de 

inkluderade studierna skedde i fem steg utifrån Fribergs metod (2012 ss. 127–129). 

De nio inkluderade studierna numrerades för att författarna till litteraturstudien på 

ett enkelt sätt skulle kunna diskutera dem sinsemellan. Resultaten översattes med 

hjälp av lexikon för att sedan jämföras och kategoriseras. Resultatet i 

litteraturstudien blev fyra kategorier med tolv underkategorier och för att de olika 

resultaten från studierna skulle placeras under rätt kategori fick de byta plats några 

gånger under arbetets gång. Författarna valde ut resultat på olika sätt och värderade 

relevans olika, vilket var en fördel när de sedan skulle sammanställas eftersom det 

kunde säkerställa att alla relevanta resultat beskrivits. Författarna till denna 
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litteraturstudie anser att syftet har uppnåtts, samtidigt som resultatet visar på ett 

behov av ytterligare forskning inom detta område.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Några av studierna saknade tydlig information om huruvida någon etisk granskning 

gjorts. Författarna sökte därför i tidskriften som publicerat studierna, där det framgår 

att tidskriften kräver av artikelförfattare att de måste tänka etiskt. Enligt 

Helsingforsdeklarationen bör forskningsresultat som är av medicinsk karaktär och 

inte prövats i en etiknämnd avstå publicering (CODEX 2016). Under 

litteraturstudiens gång har författarna översatt från engelska och trots strävan efter 

att vara noggranna för att undvika språkliga missförstånd, kan sådana ha uppstått. 

Författarna hade viss förförståelse av MRSA-problematiken vilket skapade intresse 

och engagemang för ämnet, något som även det kan ha påverkat resultatet i denna 

litteraturstudie. Författarna har försökt att vara värdeneutrala vid 

sammanställningen av resultatet och undvikit att låta arbetet påverkas av den 

kunskap vi haft om MRSA sedan tidigare. Pålitligheten i studier stärks när författare 

begrundar sin förförståelses innebörd (Priebe & Landström 2012 s. 46).  

 

Konklusion 

Som sjuksköterskor kommer vi att ställas inför utmaningar i mötet med patienter 

som drabbats av MRSA. Följsamhet till riktlinjer varierar och i resultatet 

framkommer att vårdpersonalen menar att de inte erhållit någon utbildning gällande 

smittskydd. Det som hindrar och belastar vårdpersonalen anses i resultatet vara den 

ökade tidsåtgången av att följa smittskyddsåtgärder, och det som motiverar 

vårdpersonalens följsamhet är rädslan för att själva bli smittade av MRSA. 

Kontinuerlig utbildning och ökad kunskapsnivå samt god följsamhet av riktlinjer när 

det gäller MRSA stärker vårdpersonalen i omvårdnaden, och möjliggör även en ökad 

patientsäkerhet. Det är viktigt att sjuksköterskan motiverar sina medarbetare till att 

följa riktlinjerna, då ett gott smittskyddsarbete bygger på kunskap, följsamhet och 

förmågan att ta ansvar, samt förståelse för varför smittskydd utförs. Sjuksköterskan 

ansvarar över omvårdnaden och har som uppgift att implementera riktlinjer (jmf. 

Kotter 1996 ss. 43–164), öka följsamheten samt att förmedla evidensbaserad kunskap 

till sina kollegor. Likaså måste sjuksköterskan värna om sin egen hälsa för att klara av 
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dessa utmaningar (jmf. Wiklund Gustin & Lindwall 2012 ss. 261–269). 

Antibiotikaanvändandet kommer att fortsätta orsaka problem i samhället, infektioner 

som tidigare kunde botas kommer att bli dödsorsak för många, och MRSA är bara en 

av många multiresistenta bakterier. Författarna till litteraturstudien upplever att mer 

forskning behövs om vårdpersonalens utmaningar i omvårdnaden av patienter 

drabbade av MRSA, och om hur man förbättrar följsamhet till basala hygienrutiner 

och andra smittförebyggande åtgärder, då detta är den viktigaste metoden för att 

minska spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom vården.   
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and suggestions 

Att undersöka 
vårdpersonals 
attityder gentemot 
MRSA, deras 
uppfattning av 
utmaningar och 

hinder vid prevention 
och förslag till 
smittprevention.  

Deltagare: 26 
vårdpersonal varav  
16 sjuksköterskor, 1 
läkare, 6 
undersköterskor och 
2 stödpersonal, från 

ett sjukhus 
Inklusionskriterie: 
Direktkontakt med 
patienterna eller 
arbete som krävde 
att de gick in till 
patienten. 
Ålder: >18 år 
Kön: 24 kvinnor 2 
män 
 

Tidskriftens riktlinjer 

anger etiska 
överväganden.  

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Studiens tidsspann: 
september-oktober 

2012 
Intervjutid: ca 30 min 
Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Resultatet delas in i teman.  
 

Studien visar att ansvar över 
vården ansågs positivt. Det 
fanns en oro över att själv bli 
smittad eller föra smittan 
vidare. Tidsbrist ansågs som 
orsak till icke-adekvat 
hygienrutin och alla följde 
inte riktlinjerna. Behov av 
mer utbildning. Svårt att 
kommunicera med isolerade 
patienter.  

Hög 
(Grad 1) 



 

 
År,  
författare, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2016 
 

Andersson, H. 
Andreassen 
Gleissman, S. 
Lindholm, C.  
Fossum, B. 
 
Sverige 

Experiences of 
nursing staff caring 
for patients with 
methicillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus  

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter med 
meticillin-resistenta 
bakterier i Sverige. 

Deltagare: 15 
vårdpersonal, varav 8 
sjuksköterskor och 7 
undersköterskor, 
utvalda av deras chef 
från sjukhus och 
äldreboenden i 
Stockholm 
Inklusionskriterie: 
Deltagarna skulle ha 
vårdat minst en 
patient med MRSA 
Ålder: 22–61 år 
Kön: alla kvinnor 
 

Etiskt godkänd.   

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Studiens tidsspann: 
anges ej 
Intervjutid: anges ej 
 

Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys och 
med hjälp av 
OpenCode.  

Resultatet delades in i tre 
teman: känna sig okunnig, 
rädd och osäker, känna sig 
kompetent och säker, känna 
sig stressad och utarbetad.  
 

Desto mer kunskap 
sjuksköterskorna förskansade 
sig om MRSA, desto mer 
positiv var deras attityd till att 
vårda patienter med MRSA. 

Hög 
(Grad 1) 

 



 

Bilaga 3: Modifierad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstact (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1 av 3 2 av 3 3 av 3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antal intervjuade vårdpersonal Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat (citat, kod, teorier etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytnig till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Övrensstämmande med resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng max 48 P P P p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     

 

(Källa Olsson & Sörensen 2011) 


