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Abstrakt 

Bakgrund: MRSA är i dagens samhälle ett globalt problem. Denna bakterie 

producerar ett enzym, vilket gör en del antibiotiska läkemedel verkningslösa. 

Flertalet MRSA-infekterade patienter upplever negativa känslor till följd av 

infektionen. Dessa tros orsakas av bristande kunskap hos både sjuksköterskor och 

patienter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser och 

erfarenheter av att vara MRSA-infekterad.  

Metod: I litteraturstudiens resultat har 9 artiklar med kvalitativ ansats 

sammanställts. Dessa har analyserats med inspiration från det beskrivande 

metasyntestänkandet. Databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Scopus användes 

vid sökning av artiklar.  

Resultat: Patienternas upplevelser vid en MRSA-infektion var komplexa. Känslor av 

skuld, stigmatisering och att vara smittsam återkom upprepade gånger. Varierande 

kunskapsnivåer beträffande MRSA påvisades också hos patienterna. Anpassningen 

till infektionen upplevdes ofördelaktigt påverka möjligheten till ett normalt liv. 

Information erhållen från vården ansågs otillräcklig och vårdpersonalen upplevdes 

även agera oprofessionellt i vissa situationer.  

Konklusion: Ökad kunskap och förståelse för MRSA-infekterade patienter kan 

bidra till att en god omvårdnad möjliggörs. För att understödja en mer 

personcentrerad omvårdnad bör eventuellt upplevda skillnader i relation till genus 

och ålder beforskas. 

 

Nyckelord: MRSA, patientupplevelser, omvårdnad, erfarenheter.  

 

  



 
 

Abstract 

Background: MRSA is a global problem in today's society. This bacterium produces 

an enzyme, making some antibiotic drugs ineffective. Most patients infected with 

MRSA experience negative emotions as a result of the infection. The lack of 

knowledge of both nurses and patients are believed to be causing these emotions. 

Aim: The purpose of this literature review was to illuminate patients' perceptions 

and experiences of being infected with MRSA. 

Method: 9 articles with a qualitative approach have been compiled in this review. 

These have been analyzed with inspiration from descriptive meta-synthesis method.  

The search for articles was performed in the databases of Cinahl, Medline, PubMed 

and Scopus. 

Results: The result shows that patients' perceived the MRSA infection as complex. 

Feelings of guilt, stigma and being contagious recurred repeatedly. Varying levels of 

knowledge regarding MRSA were also detected. Adaptation to the infection was 

perceived as an unfavorably affect to the possibility of a normal life. Information 

obtained from the care was considered inadequate and nursing staff were 

experienced to act unprofessional. 

Conclusion: Increased knowledge and understanding of patients' infected with 

MRSA can make a good healthcare possible. Any perceived differences in relation to 

gender and age should be further studied in order to contribute a more person-

centered healthcare.  

 

Keywords: MRSA, patient perception, nursing care, experience. 
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Bakgrund 

Sedan antibiotikaerans begynnelse har bakterier anpassat sig och utvecklat 

motståndskraft. Denna evolution av antibiotikaresistens har ägt rum och äger rum 

framför våra ögon (Sköld 2006, 132). På 1940-talet lanserades de allra första 

penicillinerna, efter denna upptäckt ansågs infektioner som tidigare inneburit döden 

vara behandlingsbara. Under denna period var samtliga bakterier sensitiva gentemot 

penicillin och läkemedlet brukades vanligen i allt för ringa doser, frekvent, på vida 

indikationer och ibland enbart i förebyggande syfte (Ericson och Ericson 2009, 32).  

 

Meticillin resistenta staphylococcus aureus 

De första stammarna av Meticillin resistenta staphylococcus aureus (MRSA) 

framkom under 1960-talet. Initialt var det framförallt ett problem beträffande 

vårdrelaterade infektioner, men under det senaste årtiondet har även 

samhällsförvärvad MRSA ökat markant (WHO 2014, 19).  Infektioner orsakade av 

denna bakterie är i dagens samhälle ett globalt problem och vid flera sjukhus i både 

USA och Europa ger den upphov till omkring 50 % av alla staphylococcus aureus (S. 

aureus) infektioner. I Japan utgör denna stam över 90 %, medan den orsakar mindre 

än 1 % i de nordiska länderna och Holland. MRSA producerar ett enzym, 

betalaktamas, vilket gör en del antibiotiska läkemedel verkningslösa genom att skada 

dess struktur (Ericson och Ericson 2009, 33 och 300). Den smittar genom 

direktkontakt, vanligen via vårdpersonalens kontaminerade händer samt genom 

kontakt med gravt kontaminerade ytor (Tarzi et al. 2001, 250). MRSA orsakar i regel 

ingen skada på friska individer, men om den kommer in i kroppen kan en 

svårbehandlad infektion uppstå (Easton et al. 2009, 213). Den trivs i hud och 

slemhinnor och kan där framkalla abscesser eller bölder. Allvarligare infektioner 

uppstår om bakterien kommer in i blodbanan eller benvävnad (Ericson och Ericson 

2009, 33). När en infektion orsakas av MRSA finns risk att lämplig behandling 

fördröjs och infektionen kan kräva ett antibiotikum med fler biverkningar, som är 

dyrare och ger sämre behandlingsresultat. Detta resulterar i att MRSA-infektioner 

blir mer svårbehandlade än vanliga S. aureus-infektioner, med förhöjd risk för 

komplikationer och högre dödlighet som följd (Strama 2010, 6). 
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskan ansvarar för en god och säker omvårdnad av patienter. Kvaliteten på 

den avgörs bland annat av bemötandet, utförandet av omvårdnadsinsatser och 

kompetensen (Willman 2013, 6). En god omvårdnad av hög kvalitet kan möjliggöras 

genom att sjuksköterskan alltid visar respekt för patientens värdighet, integritet och 

självbestämmande, samt genom att bemöta dem med uppmärksamhet och ett öppet 

sinne för den utsatthet som beroendet av vård innebär. Dessa handlingar minskar 

patientens lidande och främjar även känslor av hopp, mening och förtroende (SSF 

2014, 4).  Flertalet sjuksköterskor önskar erhålla mer kunskap om MRSA och 

uttrycker att det finns stora förbättringsmöjligheter beträffande förståelsen för 

infektionen. De anser att ökad kunskap kan bidra till förhöjd livskvalitet hos MRSA-

infekterade patienter samtidigt som adekvata smittskyddsåtgärder kan bidra till 

minskad spridning av bakterien (Wolf et al. 2008, 345-346). Duncan och Dealey 

(2007, 38) förklarar ytterligare att sjuksköterskor måste ansvara för att MRSA-

infekterade patienter tillhandahålls korrekt och relevant information under hela 

vårdtiden.  

 

Patientupplevelser 

Flertalet MRSA-infekterade patienter har visats uppleva höga nivåer av stress, rädsla, 

ilska, ångest och oro. Dessa negativa känslor orsakas bland annat av bristande 

kunskap om infektionen hos både sjuksköterskor och patienter, samt genom att 

åtskilliga MRSA-infekterade upplever sig stigmatiserade (Easton et al. 2009, 213; 

Hamour et al. 2003, 124-125). Vid denna infektion tros stigmatiseringen grunda sig i 

den förhöjda kännedomen om MRSA hos familj, vänner, arbetskollegor och 

vårdpersonal som ofta visats vara bristfällig eller felaktig, samt i den ökade 

infektionsförekomsten. Somliga patienter uttrycker till och med att upplevelserna vid 

MRSA påminner om vad personer med HIV eller lepra upplever. För att förhindra 

ytterligare stigmatisering och negativa emotioner är det därför essentiellt att 

medvetenheten om MRSA balanseras med korrekt kunskap. Detta krävs för att de 

MRSA-infekterade patienterna inte också ska lida av samhällsenlig och psykologisk 

stigmatisering (Mozzillo, Ortiz och Miller 2010, 132-134).  

 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående kunskaper finner vi att MRSA idag utgör ett växande hot för 
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både människor inom sjukvården och ute i samhället. Med hänsyn till att 

sjuksköterskan skall kunna förse dessa patienter med en god omvårdnad av hög 

kvalitet finner vi det därför angeläget att denne erhåller ökad förståelse för 

patienternas upplevelser av att vara MRSA-infekterad. Syftet med denna 

litteraturstudie är således att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av att 

vara MRSA-infekterad.  

 

Frågeställningar 

- Vilka upplevelser av att vara MRSA-infekterad förekommer bland patienter? 

- Hur upplever MRSA-infekterade patienter lärandet om infektionen? 

- Vilka upplevelser och erfarenheter har MRSA-infekterade patienter av 

sjukvården? 

- Hur påverkar en MRSA-infektion patienters vardagliga liv? 

 

Metod 

Definitioner 

MRSA-infekterad 

Att vara MRSA-infekterad skiljer sig ifrån att enbart vara MRSA-koloniserad eller 

smittad. Trots skillnader benämns samtliga patienter, både de koloniserade, smittade 

och infekterade som MRSA-infekterade i denna litteraturstudie. Avsikten med detta 

är att förenkla för läsaren och undvika förvirring. 

 

Bärarkort 

I svensk smittskyddslag anges MRSA som en allmänfarlig sjukdom och för att 

förebygga smittspridning riktas därför åtgärderna till den infekterade. Detta innebär 

att den infekterade är skyldig att informera om sin MRSA till andra människor som 

denne kommer i sådan kontakt med att betydligt ökad risk för smittoöverföring 

uppkommer (SFS 2004: 168). Samtliga svenska patienter i litteraturstudien använder 

ett så kallat bärarkort vid utlämnandet av information om infektionen. 

 

Sökmetoder 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Scopus. Sökorden som 

användes var ”MRSA”, ”methicillin resistant staphylococcus aureus”, ”colonization”, 
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”experiences”, ”patient experience”, ”patient experiences”, ”patients perceptions”, 

”adaption” och ”psychological”. Dessa sökord kombinerades med den booleska sök-

operatorn AND och avgränsades med bland annat publikationsdatum mellan 2000-

2014 samt att tidskriften tillämpade ett peer review system. För en mer detaljerad 

översikt (se tabell 1, bilaga 1). Valet av sökord och sökteknik motiverades utav 

Östlundhs (2012, 60-69) beskrivning av att sökord på bästa sätt skall beskriva det 

valda problemet eller ämnet samt att förkortningar även bör sökas på hela ord. Hon 

förklarar även att booleska sök-operatorer, såsom AND, OR och NOT, är lämpade vid 

sökningar innehållande mer än ett sökord.  

 

Urval 

Kvalitativa studier betraktar helheten av ett specifikt fenomen och inte enbart dess 

delar. Utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att människor kan ta del av 

varandras inre världar genom språket (Olsson och Sörensen 2011, 100-101). Av den 

anledningen användes enbart kvalitativa artiklar, eftersom målet med 

litteraturstudien var att förbättra förståelsen kring patienters totala upplevelse och 

erfarenhet av att vara MRSA-infekterad.  

 

Inklusionskriterier för litteraturstudien innefattade: Kvalitativa, empiriska artiklar 

utgivna mellan år 2000-2014, artiklar som beskriver patienters upplevelser eller 

erfarenheter av att vara MRSA-infekterad, deltagare ≥18 år, artiklar där deltagarna 

besitter personliga erfarenheter av att vara MRSA-infekterad, både patienter som 

vistas på sjukhus och de i hemmet, artiklar skrivna på engelska eller svenska och 

vetenskapliga artiklar som är peer reviewd.  

 

Exklusionskriteriet för litteraturstudien innefattade: artiklar där upplevelserna eller 

erfarenheterna av att vara MRSA-infekterad endast fokuserade på isolering. Eftersom 

MRSA är ett globalt fenomen som kan infektera båda könen avgränsades inte 

artikelsökningarna varken med avseende på land eller kön.  

 

En selektion av de artiklar som påträffats vid artikelsökningen genomfördes med 

hjälp av en urvalsprocess vilken delades in i fyra steg. I första steget av processen 

inkluderades artiklar med titlar som korresponderade med litteraturstudiens syfte. 

Andra steget i urvalet omfattade en genomgång av artikelns abstrakt, där artiklar 
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selekterades baserat på kopplingen mellan abstrakt och litteraturstudiens syfte. 

Under det tredje steget utfördes genomläsning av hela artikeln och innehållet 

värderades beträffande hur väl detta korresponderade med litteraturstudiens 

inklusions- och exklusions kriterier men även om resultatet replikerade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. I det fjärde och sista urvalssteget 

kvalitetsgranskades de artiklar som gått vidare från tidigare steg, detta genomfördes 

med hjälp av två olika modeller för granskning. Den första som användes var de 

förformulerade frågorna Friberg (2012, 126) beskriver (se bilaga 2). Därefter 

användes Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod (se bilaga 3). Sammanfattningsvis granskades 9 stycken artiklar (se 

tabell 2, bilaga 4).  

 

Analys 

Det insamlade datamaterialet analyserades med inspiration från det beskrivande 

metasyntestänkandet. Friberg (2012, 123-129) förklarar att en beskrivande 

metasyntes sammanfattar de artiklar som analyserats med minsta möjliga 

omtolkning, alltså utförs enbart en sammanställning av artiklarnas handlingar. En 

sådan analys kan skildras i fyra olika steg. Steg ett innebär att resultatet i varje 

enskild utvald artikel läses igenom åtskilliga gånger. Vid detta steg beslutas även vad 

som är viktigast i resultatet i relation till de egna frågeställningarna. I det andra 

steget formas en överskådlig sammanställning av varje artikels resultat för att göra 

det som skall analyseras överblickbart. Tredje steget innebär att likheter och olikheter 

av det analyserade materialet urskiljs. Material med likheter sammanförs och skapar 

nya huvudteman, potentiellt skapas även subteman till dessa. Slutligen, i det fjärde 

steget när analysen är klar, redovisas det nya resultatet på ett begripligt och läsbart 

sätt. 

 

Dessa fyra steg har bearbetats och sammanställts i litteraturstudien. En översiktlig 

tabell över huvudteman och subteman redovisas i resultatet (se tabell 3). 

 

Forskningsetik 

Arbeten som verkställs under högskoleutbildning på grundnivå behöver inte ansöka 

om ett forskningsetiskt tillstånd (SFS 2003: 460). Däremot har enbart artiklar med 

forskningsetiskt tillstånd eller med ett etiskt resonemang inkluderats i 
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litteraturstudiens resultat. Detta eftersom Kjellström (2012, 70) beskriver att 

forskningsetik medverkar till att skydda de personer som deltar i studierna. Hon 

menar att den baseras på respekt för andra individer, samt en grundläggande avsikt 

att ta dem på allvar. 

 

Den medicinska forskningens primära avsikter är att få förståelse för sjukdomars 

förlopp, påverkan och orsaker (WMA 2013). Intentionen med denna litteraturstudie 

var att öka förståelsen för MRSA-infekterade patienters upplevelser och genom det 

främja dessas människovärde. Sarvimäki och Stenblock-Hult (2008, 130) förklarar 

att människovärdet både bygger på rätten till personlig integritet samt rätten till 

självbestämmande. Om individen har ett värde i sig, måste denne ha rätten att leva 

som en unik individ med rätt att fatta egna beslut utifrån sina egna värderingar. 

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultat presenteras i form av fyra teman. Var och en utav dessa 

utgörs av två till tre subteman, vilket redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 3. Översikt över teman och subteman: 

Tema Subtema 

Upplevelsen av att vara MRSA-

infekterad 

Att vara smittsam 

Emotionella och fysiska upplevelser 

Stödjande faktorer 

Upplevelsen av lärandet Information  

Kunskap  

Okunskap 

Upplevelsen av sjukvården Vårdpersonalen 

Vården 

Upplevd påverkan på det vardagliga 

livet 

Anpassning 

Omgivningens reaktioner 

Begränsningar i vardagen 

 

Upplevelsen av att vara MRSA infekterad 

Att vara smittsam 
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Samtliga patienter förklarade att MRSA blev deras nya identitet. De upplevde sig 

märkta av infektionen på grund av det existerande kravet att alltid informera 

vårdpersonal om deras MRSA. Exempelvis uttryckte ett föräldrapar rädsla över att 

deras barn skulle uppfattas som smittsam när barnets MRSA-status togs upp på 

dagiset (Barratt, Shaban och Moyle 2010, 55; Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 

431). Studier visade att flertalet patienter betraktade sig som smittsamma, några 

upplevde detta som chockerande och många använde benämningar som spetälsk eller 

pestsmittad när de beskrev sig själv (Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49; 

Barratt, Shaban och Moyle 2010, 55; Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104). 

Patienter tog även upp att de efter denna erfarenhet trodde sig veta hur det var att 

leva med HIV (Lindberg et al. 2009, 273). De upplevde sig som ett hot för 

omgivningen och var mest rädd för att smitta någon annan. Känslan av att vara en 

fara för familj, vänner, andra patienter och arbetskollegor beskrevs som traumatisk 

och ångestframkallande (Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49; Barratt, Shaban 

och Moyle 2010, 56; Criddle och Potter 2006, 26; Webber et al. 2012, 45). 

Patienterna i Skyman, Sjöström och Hellströms (2010, 104) studie förklarade att de 

kände sig ledsna över att de orsakat rädsla i deras omgivning. Flera upplevde även 

skuld och skam i relationen till sin partner. De som var föräldrar och hade barn som 

smittats med MRSA upplevde mer omfattande skuldkänslor, även om smittkällan 

inte kunnat bekräftas (Lindberg et al. 2009, 273). 

 

”Det kändes som om jag var en vandrande infektion och att jag var väldigt farlig” 

(Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49).   

 

Emotionella och fysiska upplevelser  

Fenomenet av att bli infekterad med MRSA är komplext och en unik erfarenhet för 

varje enskild patient, det är därför svårt att beskriva. Många faktorer påverkar den 

individuella erfarenheten, såsom upplevelser av tidigare sjukhusvistelser, personliga 

övertygelser och personlighetsdrag (Criddle och Potter 2006, 25). Patienterna 

diskuterade de emotionella omständigheterna som uppstod vid MRSA-diagnosen. En 

rad olika känslor uppmärksammades såsom ilska, ångest, oro, rädsla, depression, 

frustration och skam i samband med stigmatisering (Rohde och Ross-Gordon 2012, 

3-4). Oro- och ångestnivåerna varierade dock avsevärt mellan patienterna (Criddle 

och Potter 2006, 26). Flertalet upplevde förvirring och overklighetskänslor i samband 
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med MRSA-diagnosen (Webber et al. 2012, 45). Att få diagnosen beskrevs av många 

som en traumatisk upplevelse vilket orsakade ett chockliknande psykologiskt trauma. 

De MRSA-infekterade patienterna angav också känslor av skam och nedstämdhet. 

Det fanns även patienter som kände sig opåverkade, de hade uppfattningen att MRSA 

som problem överskattades och att detta inte kunde skada dem (Andersson, 

Lindholm och Fossum 2011, 49).  

 

”Det kändes som att jag gick under… det kändes fruktansvärt och hemskt” 

(Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49-50). 

 

En patient betraktade MRSA-infektionen som tillfällig otur (Skyman, Sjöström och 

Hellström 2010, 104). Andra såg smittan som något de skulle tvingas acceptera och 

några ville vara positiva och hoppades på ett botemedel. Det fanns även de som 

uttryckte att detta kunde vara något positivt, som en ny start på livet (Andersson, 

Lindholm och Fossum 2011, 51). Somliga uttryckte däremot att MRSA innebar 

psykiska påfrestningar. De upplevde exempelvis att livet blivit väldigt komplicerat, 

ångest över att göra fel, rädsla för bakterier, olustkänslor och osäkerhet (Lindberg et 

al. 2009, 273). Patienterna uttryckte även att infektionen gav känslor av att vara 

smutsig (Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49; Webber et al. 2012, 45; 

Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104; Lindberg et al. 2009, 273). De kände sig 

ofta kränkta, rädda och nedstämda och uppfattade sig inte som andra vårdtagare. 

Upplevelser av stigmatisering var även vanligt förekommande (Skyman, Sjöström och 

Hellström 2010, 104; Newton, Constable och Senior 2001, 277; Webber et al. 2012, 

45). Denna stigmatisering upplevdes av patienter i Rohde och Ross-Gordons (2012, 

4) studie som att den infekterade rullade runt i smuts hela dagarna, aldrig tvättade 

sig samt att denne hade flera öppna och äckliga sår. 

 

”Den svåra situationen som jag befann mig gjorde att jag nästan kände mig 

hopplös... som om jag var oren och inte lämpad att vara tillsammans med sjuka 

människor… jag kände mig skyldig” (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104). 

 

En röd tråd uppmärksammades i patienternas berättelser om upplevelserna av 

MRSA, både fysisk smärta och emotionella omständigheter togs upp. En kombination 

av smärta, aha-upplevelser och inre sökningar efter strategier beskrevs för att hjälpa 
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dem lära sig om och anpassa sig till MRSA. Samtliga graderade också att den fysiska 

smärtan mellan svår och grav både före och efter diagnosen (Rohde och Ross-Gordon 

2012, 3). Patienterna reflekterade mycket lite över deras MRSA eftersom den fysiska 

upplevelsen varierade beroende på hur infektionen uppenbarade sig. De förklarade 

att MRSA hade negativa effekter på sårläkningen och orsakade smärtsamma, 

illaluktande och svårläkta bölder (Lindberg et al. 2009, 273). 

 

”Jag insåg tillslut att jag kanske hade MRSA ändå… även fast det inte syns” 

(Webber et al. 2012, 45).  

 

Stödjande faktorer 

Uppfattningar och förståelse för MRSA hos patienternas familjer var betydelsefulla 

för hur de värderade och accepterade infektionen (Criddle och Potter 2006, 26).  I 

Rohde och Ross-Gordons (2012, 5-6) studie upplevde samtliga patienter att andra 

människor hjälpte dem igenom deras MRSA. Flera upplevde också att andlighet och 

böner hjälpt. Relationen till gud och böner vägledde dem att acceptera och anpassa 

sig till prövningarna de genomgick. Det gav dem även styrkan att uthärda smärtan 

och den emotionella berg-och dalbanan som infektionen innebar.  

 

”Det är skönt att ha människor runt omkring dig som är dig nära och som du kan 

prata med om du har någon fundering… oavsett om det är en vän eller 

familjemedlem” (Rohde och Ross-Gordon 2012, 5).  

 

Upplevelsen av lärandet 

Information 

Information erhölls från läkare, media och internet (Andersson, Lindholm och 

Fossum 2011, 50). Patienter upplevde framförallt att deras sociala nätverk, internet, 

tryckt media och sjukvårdspersonal var de viktigaste informationskällorna. Det 

framkom även att vårdpersonal, familj och vänner var viktiga komponenter i 

lärandeprocessen. Ofta var det dem som lade grunden för patienternas fortsatta 

inlärning om sjukdomen och tycktes även påverka patienternas attityder och tilltro 

till vad de lärde sig om infektionen (Rohde och Ross-Gordon 2012, 3-5). Patienterna 

ansåg att vårdpersonalen gav inadekvata upplysningar och reflekterade därför över 

hur de mottagit informationen om denna givits annorlunda (Lindberg, Carlsson och 
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Skytt 2014, 432). I Criddle och Potters (2006, 25-26) studie kritiserades även 

personalens tillvägagångssätt när de gav information. En patient hade dragit 

slutsatsen att den bristande informationen från sjuksköterskorna berodde på 

otillräckliga kunskaper. De flesta i studien av Lindberg et al. (2009, 275) upplevde 

däremot att vårdpersonalen gav betryggande svar på deras frågor. 

 

”Ingen engagerade sig i att ge mig någon information… min kunskap om MRSA är 

därför densamma som tidigare… ingenting” (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 

104).  

 

Lärandet var främst självstyrt, erfarenhetsmässigt och i vissa fall transformerande 

(Rohde och Ross-Gordon 2012, 3). Patienter uttryckte en önskan om att förstå sin 

MRSA situation och värderade korrekt information som förbättrade deras kunskap 

och hjälpte dem hantera situationen (Barratt, Shaban och Moyle 2010, 56). Enligt 

Criddle och Potters (2006, 25-26) studie påverkades patienternas upplevelser av 

vilken information som givits och på vilket sätt den gavs. Patienterna ansåg att 

broschyrer var lärorika, men att dessa dock inte kunde ses som någon ersättning för 

verbal information. De patienter som fick en verbal förklaring kände minst oro och 

signifikansen av MRSA upplevdes lägre. Enligt tidigare studier ansåg flertalet 

patienter att dem fått för lite, inadekvat eller ingen information alls. Somliga 

upplevde även att för mycket information gavs vid ett och samma tillfälle. Några 

ansåg dock att dem erhållit adekvat information (Skyman, Sjöström och Hellström 

2010, 104; Lindberg et al. 2009, 275; Criddle och Potter 2006, 25). I de fall där flera 

informanter var involverade erhöll patienterna dubbla budskap vilket upplevdes 

förvirrande (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104; Lindberg et al. 2009, 275). 

Enligt studien av Criddle och Potter (2006, 26) användes ibland pseudonymer för att 

beskriva MRSA, detta bidrog till den negativa och konfunderande bilden. Den 

bristande informationen bidrog även till att patienterna hade alltför lite kunskap om 

organismen och var förvirrade. 

 

”Jag vill alltid veta allt… det jobbigaste var att alltid få så mycket motsägande 

information” (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104-105). 
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Kunskap 

Samtliga deltagare var överens om att lärandet var ett viktigt steg i att öka kunskapen 

om MRSA, det påverkade även deras anpassning till infektionen. Hos de flesta 

uppstod lärande och kunskap efter diagnosen ställts (Rohde och Ross-Gordon 2012, 

3). Patienternas kunskapsnivåer gällande infektionen och dess smittvägar varierade, 

men alla visste dock att dem hade en smittsam sjukdom (Andersson, Lindholm och 

Fossum 2011, 50). Kunskapen och förståelsen för MRSA var det fundamentala för 

deras upplevelser av att vara infekterad (Barratt, Shaban och Moyle 2010, 56). De 

flesta patienterna i Webber et al. (2012, 44) studie kunde dock ge en ytterst liten 

förklaring om MRSA. I en studie av Rohde och Ross-Gordon (2012, 3-4) var alla 

medvetna om MRSA och/eller stafylokocker, men de saknade detaljerad kunskap om 

organismen och de farorna den innebar. Viktiga ämnen för dessa patienters lärande 

var infektion och platser där MRSA kan växa. De upplevdes skrämda och förvånade 

över MRSA-bakteriens allestädesnärvaro, speciellt med avseende på dess existens i 

miljöer utanför sjukvården. I en annan studie beskrev patienterna MRSA antingen 

som en bacill, bakterie eller ett virus (Newton, Constable och Senior 2001, 277). 

Samtliga patienter i Skyman, Sjöström och Hellströms (2010, 103) studie var dock 

medvetna om vikten av handhygien. 

 

”Människor i allmänhet är ganska medvetna om infektioner… men MRSA är i en 

liga för sig” (Rohde och Ross-Gordon 2012, 4).  

 

Okunskap 

Innan patienterna infekterades hade de ingen kunskap om MRSA (Lindberg et al. 

2009, 275). Många trodde exempelvis att bakterien orsakade symtom såsom trånga 

luftvägar, onormala kaliumnivåer, halsont, blödning från örat, näsblödningar, 

svullnad i benen, diarré, magsmärtor, yrsel och rastlöshet (Criddle och Potter 2006, 

26). En del berättade även att de hade funderingar och kände sig frustrerade kring 

hur dem blivit smittade (Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 49). Somliga i 

studien av Newton, Constable och Senior (2001, 278) trodde att MRSA förlängt deras 

sjukhusvistelse och kommit mellan deras behandling. En handfull infekterade 

attribuerade infektionsorsaken till dem själva och dålig hygien. Det fanns även de 

som inte hade några tankar kring vad som orsakat infektionen. Tidigare studier har 

också uppmärksammat att patienter trodde infektionen orsakats av antingen familj, 
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vänner, vårdpersonal, sjukvården eller andra patienter (Lindberg, Carlsson och Skytt 

2014, 431-432; Newton, Constable och Senior 2001, 277; Webber et al. 2012, 45; 

Criddle och Potter 2006, 26). 

 

”Om någon frågade mig vad du känner när du får MRSA eller var du nu kallar det 

skulle jag inte kunna svara för jag vet inte exakt vad det innebär eller vad den gör” 

(Criddle och Potter 2006, 26). 

 

Flera patienter ansåg att MRSA var smittsamt, exakt hur det smittade var dock ofta 

oklart (Newton, Constable och Seniors 2001, 277). Flertalet hade inte fått information 

om hur MRSA smittade och kände sig därför förvirrade när de observerade 

variationer i hygienrutinerna (Criddle och Potter 2006, 26; Lindberg, Carlsson och 

Skytt 2014, 431). Ett antal patienter i Andersson, Lindholm och Fossums (2011, 49) 

studie uttryckte att de kände sig osäkra över hur de bör bete sig i olika situationer. I 

Skyman, Sjöström och Hellströms (2010, 104) studie lämnade patienterna sjukhuset 

med många tankar och funderingar, bland annat huruvida de kunde umgås med 

andra, om de kunde gå till frisören eller shoppa. Samtliga patienter i denna studie 

kände också en osäkerhet angående om de fortfarande bar på MRSA. De förstod 

därför inte av vilken anledning de var tvungna att visa bärarkortet när de besökte 

sjukvården.  

 

”Jag tänker på alla bakterier som fastnade på möblerna… var tog de vägen… jag 

satt på sängen med variga sår… dom grävde runt och var inte alls försiktiga med 

var de placerade utrustning… det är inte förvånansvärt att det sprids inom vården” 

(Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 431-432). 

 

Föreställningarna om kontrollbarheten och behandlingsmöjligheterna vid MRSA var 

bristfälliga. De allra flesta patienterna visste inte vilken den troliga varaktigheten var 

för deras infektion (Newton, Constable och Senior 2001, 277). Flertalet patienter 

upplevde inte MRSA infektionen som allvarlig (Newton, Constable och Seniors 2001, 

278; Webber et al. 2012, 44). Andra uttryckte oro över vad MRSA kunde innebära för 

framtiden (Barratt, Shaban och Moyles 2010, 56; Andersson, Lindholm och Fossums 

2011, 51). Somliga patienter i Newton, Constable och Seniors (2001, 277) studie ansåg 

dock att ingen behandling fanns för infektionen. De hade även svårt att bedöma 
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behandlingseffekterna av exempelvis pulver, krämer och antiseptiska tvålar. Andra 

var övertygade om att antibiotika var en effektiv behandling mot MRSA. Criddle och 

Potter (2006, 26) förklarar att några patienter trodde att antibiotikat de erhöll pre-

operativt skulle bota deras bärande. 

 

”Jag tvättar mig med Hibiscrub och pudrar mig under armarna tre gånger om 

dagen… jag kan inte säga huruvida det är effektivt eftersom jag inte känner att jag 

har MRSA” (Newton, Constable och Senior 2001, 277).  

 

Upplevelsen av sjukvården 

Vårdpersonalen 

Tidigare studier visar att bristfällig kunskap om MRSA hos vårdpersonal är ett 

återkommande tema som flera patienter erfarit (Andersson, Lindholm och Fossum 

2011, 50; Criddle och Potter 2006, 26; Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 432). 

Denna kunskapsbrist gäller bland annat rådande MRSA-riktlinjer, hur det smittar, 

hur man skyddar sig och de basala hygienrutinerna (Andersson, Lindholm och 

Fossum 2011, 50). Patienterna i studien av Lindberg, Carlsson och Skytt (2014, 432) 

upplevde att vårdpersonalen både agerade försumligt samt var i behov av ytterligare 

utbildning inom infektionskontroll. De ansåg att försiktighetsåtgärderna vid MRSA 

inte borde innebära några större problem för vårdpersonal eftersom dem ständigt i 

sitt yrke skall fullfölja hygienrutinerna. 

 

”Sjuksköterskan satte på mig ett sårförband utan skyddskläder… hon bar en 

smutsig långärmad tröja… jag kan inte förklara vad jag kände… jag var helt 

chockad” (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104).  

 

Samspelet mellan patient och vårdpersonal, vare sig det var bra eller dåligt, var en 

viktig erfarenhet för samtliga patienter. Vårdpersonal som skapade en komfortzon för 

patienterna, som var tålmodiga med deras frågor och som försåg dem med ingående 

information ansågs vara en ovärderlig resurs. Ett flertal patienter angav också att 

vårdpersonalen kunde förbättra samspelet genom att exemplifiera sådant dem 

upplevt fungerat och inte fungerat för andra MRSA-infekterade (Rohde och Ross-

Gordon 2012, 4-6). Lindberg et al. (2009, 275) fann även att många var tillfreds med 

samspelet då vårdbesöket var planerat och då kontinuitet uppnåddes. Somliga 
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patienter i Barratt, Shaban och Moyles (2010, 57) studie upplevde dock att MRSA 

påverkat deras relation till vårdpersonalen ofördelaktigt. De förklarade att det hade 

negativ inverkan på personalens sociala handlingar. Vissa upplevde också att 

vårdpersonalen erbjöd bristfälligt stöd och att deras attityder indikerade på ett 

oprofessionellt beteende (Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104; Lindberg et al. 

2009, 275).  

 

”Vissa i vårdpersonalen var väldigt rädda för mig… hur jag bemöttes varierade 

mycket… till en början viskade de om mig när jag kom… jag kunde höra det trots att 

jag befann mig ute i entrén… det var tufft” (Lindberg et al. 2009, 275).  

 

Genom konsekventa budskap kan MRSA-infekterade patienters förtroende för 

vårdpersonalen tillta (Rohde och Ross-Gordon 2012, 4). Samtidigt som 

inkonsekventa budskap bidrar till ökad oro och ängslan (Barratt, Shaban och Moyles 

2010, 56). Flertalet patienter förklarade hur de upplevt att vårdpersonal agerat olika i 

samma situationer och sänt dubbla budskap om hur allvarligt MRSA är (Lindberg et 

al. 2009, 275). En del i vårdpersonalen beskrevs överdriva användandet av 

skyddskläder och inge känslor av obehag, medan andra slarvade med hygien och 

särskilt under stress (Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 432). En patient upplevde 

till och med att vårdpersonalen negligerade det faktum att denne var infekterad med 

en resistent bakterie samt slarvade med handhygienen mellan patienter (Skyman, 

Sjöström och Hellström 2010, 103-104). I studien av Andersson, Lindholm och 

Fossum (2011, 50) upptäckte somliga att vårdpersonalen endast började använda 

skyddsutrustning vid sårvård och personlig hygien efter MRSA-diagnosen ställts. 

 

”Vårdpersonalens kläder gjorde att dem såg ut som om de skulle resa ut i yttre 

rymden” (Lindberg et al. 2009, 274).  

 

”Vårdpersonalen var inte alls försiktig med var de lade instrumenten som de grävt 

med i mitt sår… jag är inte förvånad över att MRSA sprider sig inom vården” 

(Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 432).  

 

Vården 

De MRSA-infekterade patienterna upplevde att kontakten med vården hade 
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förändrats efter de fått diagnosen (Lindberg et al. 2009, 274). Vissa uttryckte rädsla 

över att inte få vård om de blev sjuk, eller att inte få tillgång till rätt behandling 

(Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 51). En del förklarade att det kändes som 

om de nekades terapi och behandling för sina grundsjukdomar och somliga ansåg att 

de inte fick tillgång till en vård på lika villkor som icke-infekterade patienter 

(Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104). Flertalet patienter upplevde även att 

MRSA varit ett problem i samband med deras rehabilitering (Webber et al. 2012, 44-

45). En del beskrev också fysiska förändringar inom kontakten med vården. Studier 

har visat att specifika rum inom primärvården reserverats för patienterna och 

somliga berättade att de vid primärvårdsbesök fick gå in genom en bakdörr och direkt 

in i ett utrensat undersökningsrum. Ibland fanns inte ens en stol för läkaren att sitta 

på (Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 431; Lindberg et al. 2009, 274). I studien av 

Skyman, Sjöström och Hellström (2010, 104) hade en patient tvingats vänta utanför 

akutmottagningen i flera timmar för att träffa en läkare och tilläts inte sitta i samma 

väntrum som andra patienter. Lindberg, Carlsson och Skytts (2014, 431) studie från 

Sverige visade att många undvek kontakt med vården eftersom de alltid var tvungna 

att informera om MRSA-infektionen, dessa patienter sökte endast vård då det var 

absolut nödvändigt. Somliga patienter var även besvikna över att de smittats med 

MRSA på en vårdinrättning och en av dem uttryckte ilska mot sjukvården och hade 

planer att anmäla dem (Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 50; Skyman, 

Sjöström och Hellström 2010, 104).  

 

”Jag blev utestängd från strokebehandling… det kändes som ett stort steg tillbaka… 

jag fick aldrig komma dit… troligen på grund av MRSA… behandlingen försenades” 

(Skyman, Sjöström och Hellström 2010, 104). 

 

Upplevd påverkan på det vardagliga livet 

Anpassning 

Precis som vilken annan sjukdom eller åkomma, associeras MRSA ofta med 

anpassning till sjukdomen. De flesta patienterna upplevde att en viktig del var att 

aktivt förebygga och hantera effekterna av MRSA och de menade att vi är helt 

beroende av varandra för att skydda samhället och vi måste göra allt vi kan just nu för 

livet är värdefullt (Rohde och Ross-Gordon 2012, 5). Studier visade även att 

infekterande patienter anpassade sig till MRSA-infektionen. De var noggranna med 
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handhygien, satt stilla och rörde ingenting vid kontakt med vården, desinficerade 

badrummet då de väntade besök, agerade varsamt för att inte åsamka sårskador, såg 

till att sår eller hudlesioner var omlagda, undvek folksamlingar där små barn vistades 

och isolerade sig och sina familjer (Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 431; Rohde 

och Ross-Gordon 2012, 5; Lindberg et al. 2009, 274; Andersson, Lindholm och 

Fossum 2011, 51 ). För att förebygga spridningen av MRSA i Sverige visar patienter 

ett bärarkort eller informerar vårdpersonal verbalt om infektionen (Lindberg, 

Carlsson och Skytt 2014, 431). Detta krav på öppenhet beskrev flertalet patienter som 

oönskat och många upplevde det som tvång att berätta för andra om MRSA-

infektionen. Somliga ifrågasatte även öppenhetskravet eftersom vårdpersonal också 

kunde vara infekterade men aldrig behövde bakterieodlas. En del patienter såg dock 

inte MRSA som en smittsam bakterie, dessa individer var därför inte hängivna till att 

skydda andra. De fortsatte endera leva sina liv som vanligt eftersom de inte ansåg att 

MRSA påverkade deras vardag, eller anpassade sina behov till MRSA så de kunde 

leva som vanligt (Lindberg et al. 2009, 273-275). En patient i studien av Newton, 

Constable och Senior (2001, 278) beskriver att MRSA inte påverkade dennes liv 

eftersom denne varken kroppsligt eller psykiskt kände sig infekterad.  

 

”Min man och jag delar inte handduk längre… vi delar inte rakhyvel… inte ens 

tandkräm… mitt liv har förändras i dessa avseenden” (Rohde och Ross-Gordon 

2012, 4-5).   

 

Omgivningens reaktioner 

Tidigare studier visar att flertalet patienter upplevde MRSA som något man inte 

pratar öppet om (Lindberg, Carlsson och Skytt 2014, 431; Lindberg et al. 2009, 274). 

Många fruktade även andras reaktioner på infektionen. De oroade sig över 

dissociation från vänner och anhöriga, över att få ett dåligt rykte på jobbet och i 

grannskapet, en del bävade för skvaller om de berättade för andra och de som var 

yrkesverksamma inom vården uttryckte rädsla över att förlora sin yrkesroll. Några 

patienter hade själva erfarit att vänner och anhöriga undvek dem. Detta antogs bero 

på att patienterna inte tillät andra komma på besök och att de avstod från att besöka 

andra (Lindberg et al. 2009, 273-274; Andersson, Lindholm och Fossum 2011, 50-

51). Lindberg, Carlsson och Skytt (2014, 431) och Barratt, Shaban och Moyle (2010, 

56) förklarar att denna upplevda outtalade rädsla bland andra och avståndstagande 
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vänner och familj orsakade känslor som att vara äcklig, övergiven och sårad hos 

patienterna. Skyman, Sjöström och Hellström (2010, 104) berättar att många kände 

sig ovälkommen på grund av anhörigas reaktioner, vilket skadade den naturliga 

vänskapen. Webber et al. (2012, 45) anger dock att endast ett fåtal patienter kände att 

de behövde dölja sin MRSA för omgivningen.  

 

”En anhörig fick reda på att jag har MRSA… personer som inte vet vad det är blir så 

rädda… de vågar knappt komma nära mig eller in i mitt hus… de är så rädd för att 

smittas” (Lindberg et al. 2009, 274). 

 

Begränsningar i vardagen 

En del MRSA-infekterade patienter upplevde begränsningar i det vardagliga livet och 

svårigheter att leva ett normalt liv på grund av infektionen. Bland annat begränsades 

möjligheterna att träna på offentliga gym och besöka sjukhusinlagda anhöriga. De 

arbetslösa patienterna upplevde att MRSA begränsade deras möjligheter att få ett 

jobb, dem som skulle börja arbeta igen rapporterade tvetydiga känslor och patienter 

som var yrkesverksamma inom vården tvingades ibland avstå vissa arbetsuppgifter 

(Lindberg et al. 2009, 273-274). Somliga upplevde också att MRSA hindrat dem från 

att göra sådant de gillar, såsom att besöka SPA-anläggningar, simma eller vara på 

andra ställen med gemensamma duschutrymmen. Hygienen i sig blev också ett 

bekymmer för många. När de besökte vänner torkade dem hellre händerna på papper 

än en handduk och vissa bytte sängkläder och handdukar dagligen. En patient 

förklarade att hela dennes framtid påverkats negativt av MRSA eftersom 

möjligheterna att fritt välja yrke begränsades. Patienten tilläts exempelvis inte arbeta 

med barn, livsmedel, inom vården eller restaurangbranschen (Andersson, Lindholm 

och Fossum 2011, 51). Barratt, Shaban och Moyle (2010, 57) fann även att några 

patienter minskade, eller helt avstod fysisk kontakt med andra på grund av rädsla för 

att sprida infektionen.  

 

”Min lilla dotter… vanligtvis kom hon på kvällen och ville sova bredvid mig… jag 

läste godnattsagor för henne… borstade hennes tänder… klädde henne… men den 

första tiden efter diagnosen vågade jag inte ens röra vid henne” (Andersson, 

Lindholm och Fossum 2011, 50-51). 
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av att 

vara MRSA-infekterad. I resultatet framkom fyra teman: upplevelsen av att vara 

MRSA-infekterad, upplevelsen av lärandet, upplevelsen av sjukvården och upplevd 

påverkan på det vardagliga livet. Under dessa teman identifierades sammanlagt elva 

subteman. Det första temat delades in i subteman: att vara smittsam, emotionella och 

fysiska upplevelser samt stödjande faktorer. Andra temat delades in i information, 

kunskap och okunskap. Det tredje temat i vårdpersonalen och vården, och fjärde 

temat delades in i anpassning, omgivningens reaktioner samt begränsningar i 

vardagen.  

 

Resultatdiskussion 

Det första temat i litteraturstudiens resultat visade att flertalet patienter upplevde 

MRSA som deras nya identitet. Många betraktade infektionen som chockerande och 

beskrev sig själva som smittsamma, spetälsk eller pestsmittad. Rädsla att smitta 

andra var också vanligt förekommande. Detta bekräftas av Bellamy (2008, 8-9) där 

patienterna också beskriver ett chocktillstånd vid erhållandet av diagnosen samt att 

upplevelsen vid MRSA kan jämföras med att vara spetälsk. Donaldson, Jalaludin och 

Chan (2007, 539) styrker även att somliga känner en rädsla inför att smitta andra. 

Cullberg och Lundin (2006, 19 och 123) förklarar att det chocktillstånd patienter 

erfarit kan relateras till en kristeori. De menar att krissituationer av psykologisk 

karaktär kan uppstå när invanda reaktioner och erfarenheter är otillräckliga för att 

kunna greppa och psykiskt rå på den livssituation som individen befinner sig i. Om 

individen drabbas av en sjukdom kan detta orsaka en kris för denne. Vår åsikt är att 

medvetandet om patienters eventuella rädslor och chockreaktioner är något som bör 

finnas i åtanke hos sjuksköterskor vid en MRSA-diagnos och att detta är en viktig del 

i deras arbete.  

 

Patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev att de upplevt en rad olika känslor i 

samband med MRSA. Dessa innefattade bland annat ilska, ångest, oro, rädsla, 

depression och skam. Dock fanns det även de som var opåverkade av infektionen. 

Några uttryckte också att de kände sig smutsiga och många upplevde stigmatisering. 

Madeo (2001, 36-37) förklarar känslan av att vara smutsig på ett liknande sätt. En 

patient beskriver att det är personalens bemötande som orsakar upplevelsen av 
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stigmatisering. Donaldson, Jalaludin och Chans (2007, 539) studie bekräftar 

ytterligare att patienter känner sig smutsiga på grund av infektionen. Många förklarar 

också att de känner sig oroliga för sin framtid och upplever en ilska gentemot 

smittan. Vi anser därför att sjuksköterskan har ett viktigt ansvar i att uppmärksamma 

de känslor många patienter upplever vid en MRSA-infektion och att bemöta dessa 

professionellt för att undvika känslor av stigmatisering.  

 

Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat samt 

resultatdiskussion inbegrep både manliga och kvinnliga patienter i åldrar mellan 18 

och ≥65 år. Av dessa artiklar har i princip ingen uppmärksammat om kön eller ålder 

har betydelse för upplevelserna och känslorna vid MRSA. De enda som uttryckt 

skillnad är Donaldson, Jalaludin och Chan (2007, 540) som förklarar att infektionen 

har en annan inverkan på yngre eftersom deras arbetsförmåga påverkas. Ekstrand 

och Saarnio (2010, 180) beskriver vidare att skillnader kan ses mellan män och 

kvinnors upplevelser av lidandet. Kvinnor anses lida mer än män gällande det 

psykiska och psykosomatiska elementen av illabefinnandet.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att familjernas uppfattningar 

påverkade patienternas upplevelse av MRSA, men även att andra människor i deras 

omgivning påverkade och hjälpte dem igenom infektionen. Det fanns också de som 

upplevde böner och relationen till gud som stödjande. Vi anser att sjuksköterskan 

spelar en betydelsefull och stödjande roll i närståendes delaktighet. De närståendes 

närvarande är i regel betydelsefullt för patienternas reaktioner och upplevelse av 

sjukdom. Baserat på detta är det därför essentiellt att familj och vänner får 

information och stöd från personalen. Ekstrand och Saarnio (2010, 181) förklarar att 

vara sjuk inte enbart påverkar den drabbade utan även kan få konsekvenser för 

dennes omgivning. Det påvisas även att samtliga patienter har ett behov av 

emotionellt stöd.   

 

I litteraturstudiens resultat kritiserades vårdpersonalens tillvägagångssätt vid 

informationsgivning av flertalet patienter och somliga mottog även dubbla budskap. 

Broschyrer ansågs av många vara lärorika, men ingen ersättning för den verbala 

informationen. Det visade sig också att de som erhöll verbal information kände 

mindre oro och signifikansen av MRSA upplevdes lägre. Även Brooks et al. (2008, 
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34) och Hill et al. (2013, 86) beskriver dessa företeelser. Bellamy (2008, 8-9) styrker 

ytterligare litteraturstudiens fynd genom att på samma sätt beskriva bristfällig 

information om MRSA från vårdpersonalen, trots att patienterna tilldelas broschyrer. 

Somliga förklarar att broschyrerna är för grundläggande och att det är på tiden att 

systemet för både den verbala och skriftliga informationen uppdateras. Denna studie 

beskriver även att patienter upplever att sjuksköterskor sänder dubbla budskap om 

MRSA samt orsakar känslor av att vara smutsig hos patienterna genom 

tillvägagångssättet de ger informationen. Flertalet förklarar även att informationen 

deras anhöriga tillförses med är otillräcklig.  

 

Subtemat kunskap i litteraturstudien visade att kunskapsnivåerna bland patienter 

beträffande infektionen och dess smittvägar varierade. De flesta kunde ge en mycket 

liten förklaring om vad MRSA innebar men förstod att infektionen orsakats av en 

smittsam bakterie. Många var även väl medvetna om vikten av handhygien vilket 

också Bellamy (2008, 8) beskriver. Hill et al. (2013, 85) påvisar liknande 

kunskapsnivåer bland patienter. De förklarar att samtliga infekterade vet att MRSA 

är en smittsam sjukdom som kan överföras från en person till en annan. Många 

förstår även att det vanligen smittar i sjukhusmiljöer samt att det är någon form av 

bakterie. Brooks et al. (2008, 341-345) förklarar vidare att flertalet infekterade ser 

MRSA som ett mycket allvarligt, sjukhusbaserat problem och berättar att det är något 

de oroar sig över speciellt när en familjemedlem läggs in på sjukhus. I motsats till 

detta ansåg även somliga att MRSA är ett överdrivet hot som media målar upp. 

 

Litteraturstudiens resultat visade också att patienterna inte hade kunskap om MRSA 

innan de infekterades. Flertalet hade felaktiga uppfattningar om symtomen, 

funderingar över vad som orsakat infektionen och upplevde osäkerhet rörande 

bakteriens smittvägar. Brooks et al. (2008, 343-346) identifierar i sin studie liknande 

okunskap bland patienter gällande antibiotikaresistens. Somliga har aldrig hört 

begreppet och några finner det svårt att förklara innebörden av det. Flertalet bedöms 

också som osäkra över hur MRSA yttrar sig samt om infektionen orsakas av 

resistensutveckling i den egna kroppen eller om det är bakterien som utvecklar 

motståndskraft. En vanligt förekommande fördom anses vara att MRSA endast 

existerade på sjukhus och infekterade öppna operationssår. I samstämmighet med 
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denna beskrivna okunskap förklarar även Hill et al. (2013, 85-86) att många 

patienter har frågor och funderingar beträffande MRSA.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att flertalet patienter upplevde relationen till 

vårdpersonalen som essentiell. Olyckligtvis beskrev dock många att de försågs med 

bristfälligt stöd, inkonsekventa budskap samt oprofessionellt bemötande. Somliga 

upplevde dock relationen som positiv. Dessa företeelser kan således relateras till den 

humanistiska psykologins relationsteori. Eide och Eide (2006, 107-111) beskriver att 

denna teori baseras på fyra grundpelare: obegränsad respekt, empati, värme och 

genuinitet. En god relation till patienten förklaras även vara essentiell för 

behandlingsresultatet och mycket tyder även på att förmågan till lyssnande och 

skapandet av en vårdande allians är avgörande. En god kommunikation och 

förståelse för patienten beskrivs kunna möjliggöras om vårdpersonalen undviker att 

göra värderingar och istället ser saken ur patientens synvinkel och lever sig in i den 

andres situation. Enligt Bellamy (2008, 9) är det oklart vad denna bristande 

kommunikation och relation mellan sjuksköterska och MRSA-infekterad patient 

orsakas av. De menar att det exempelvis kan bero på undvikande av potentiellt 

jobbiga samtal, stress eller att sjuksköterskan inte ser anledning för diskussion och 

reflektion. Det huvudsakliga budskapet de vill frambringa är att vårdpersonalen 

aldrig skall glömma att det som är självklart för dem inte alltid förstås av patienterna 

om de inte får det förklarat.  

 

Somliga patienter i litteraturstudiens resultat upplevde att vårdpersonalen hade 

bristande kunskap om MRSA. Liknande resultat redovisas även av Hill et al. (2013, 

86). Brooks et al. (2008, 345) menar att vårdpersonalen på sjukhusen inte fullföljer 

hygienrutinerna som de förväntas. Patienterna i studien av Bellamy (2008, 10) 

förklarar ytterligare att det finns rum för förbättring. Vi anser därför att ytterligare 

utbildning av sjuksköterskor beträffande hygienrutiner och infektionskontroll är 

viktigt för att öka kunskapen och förbättra omvårdnaden av denna patientgrupp. 

 

Flertalet patienter upplevde också negativa förändringar i kontakten med vården 

efter dem erhållit MRSA-diagnosen. Dessa upplevelser styrks av Pike och McLean 

(2002, 1028) som på samma sätt beskriver fördröjd eller nekad vård för de MRSA-

infekterade. Även patienterna i studierna av Kennedy och Hamilton (1997, 618) och 
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Bellamy (2008, 9) förklarar i samstämmighet med litteraturstudiens fynd att 

infektionen påverkar deras rehabilitering negativt samt att de upplever känslor av 

upprördhet och aggressivitet mot vården. Brooks et al. (2008, 345) påvisar i motsats 

till detta att flertalet patienter även upplever positiva erfarenheter av sjukvården trots 

MRSA-infektion.  

 

En samhällelig skillnad i patienternas upplevelse av anpassningen till MRSA 

framkom i litteraturstudiens resultat. Samtliga svenska patienter visades vara 

skyldiga att informera vårdpersonalen om infektionen enligt smittskyddslagen. 

Flertalet av dessa upplevde därför ett oönskat tvång att öppet tala om MRSA och 

somliga berättade att detta gav upphov till att de endast sökte vård då det absolut var 

nödvändigt. Denna förutsättning förekom endast i Sverige och därför påvisades inte 

dessa känslor av tvång och undvikande beteende mot sjukvården hos patienter från 

andra länder.  

 

I litteraturstudiens fjärde tema påvisades att de flesta patienterna anpassade sig till 

MRSA-infektionen men att många inte ville tala öppet om den utifrån rädsla för 

andras reaktioner. För att hjälpa dessa patienter i anpassningen och lindra den 

upplevda rädslan anser vi att ett professionellt stöd från sjuksköterskan är essentiellt. 

Dessa ovan beskrivna företeelser styrks av Hill et al. (2013, 86-87) som på samma vis 

beskriver att patienter anpassar sig till MRSA. De förklarar att flertalet tvättar sina 

händer frekvent och fullföljer rekommenderade försiktighetsåtgärder för att inte 

sprida bakterien vidare. Bellamy (2008, 6-8) fann även i likhet med litteraturstudien 

att andra individer reagerar med stor rädsla och oro vid kunskapen om att någon 

bekant infekterats med MRSA. Dessa reaktioner anses orsakas av medias budskap 

om att MRSA-infektion alltid leder till döden.   

 

Metoddiskussion 

Cinahl, Medline, Pubmed och Scopus är alla databaser som innefattar 

omvårdnadstidskrifter, omvårdnadsvetenskapliga referenser samt annat 

vetenskapligt material (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 80-87). En styrka i 

litteraturstudien var att dessa databaser användes i artikelsökandet vilket innebar att 

framförallt artiklar som inriktar sig mot omvårdnad uppdagades i sökningarna. 

Ytterligare en styrka i studien var de tydligt formulerade inklusions- och 
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exklusionskriterier som tillämpats i sökningarna. De underlättade även i det första 

urvalet för vilka studier som borde inkluderas. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 

62-78) förklarar att sådana kriterier medverkar till att adekvata studier och artiklar 

som berör problemformuleringen sätts i fokus under sökningarna. 

 

En beskrivande metasyntes används bland annat för att förbättra insikten om en 

specifik företeelse men även för att ge underlag till en evidensbaserad vård (Friberg 

2012, 129-124). Genomförandet av en metaanalys är i princip endast väsentligt om 

litteraturstudien inkluderar alla studier och skrifter som är relevanta. Artiklar av 

lågvetenskaplig kvalitet bör ej inkluderas i sammanställningen (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 111).  Eftersom en beskrivande metasyntes användes i 

litteraturstudiens analysarbete kan det ses som en styrka då detta innebar en 

förbättrad insikt. Studien innehåller enbart relevanta artiklar av hög till medelhög 

kvalitet och de av låg kvalitet exkluderades vilket också innebär en styrka. Under 

analysarbetet av artiklar översattes samtliga från engelska till svenska, detta för att 

erhålla en fördjupad förståelse av innehållet och för att underlätta genomförandet av 

metaanalysen. Trots tillämpandet av lexikon var det i somliga fall problematiskt att 

översätta de engelska texterna till svenska meningar med samma innebörd. Detta kan 

ha orsakat att eventuella feltolkningar av artiklarna uppstått, det kan därför ses som 

en svaghet i litteraturstudien. För att minimera risken för feltolkningar hade det varit 

gynnsamt om översättningarna och meningsskapandet skett individuellt på två skilda 

lokalisationer och sedan diskuterats för ett gemensamt resultat. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Medicinsk forskning är ett föremål för etiska normer som främjar och säkerställer 

respekt för alla människor och skyddar deras rättigheter och hälsa (WMA 2013). Ett 

mål sattes därför till att enbart inkludera artiklar som var etiskt godkända och 

använde sig utav etiska resonemang. Samtliga artiklar som redovisades i 

litteraturstudiens resultat innefattade ett etiskt resonemang, en av de nio artiklarna 

redovisade däremot inget etiskt godkännande men på grund av bristande studier i 

ämnet inkluderades denna likväl. All information och kunskap som framkom i 

samtliga artiklar och som svarade på syftet inkluderades i resultatet, detta för att 

ingen värdering skulle ligga i vilken sorts information som uppmärksammades. Vid 

beskrivning av MRSA-infekterade patienter har dessa inte beskrivits som att de lider 
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av en MRSA-infektion, då detta skulle innebära en värdering av att det alltid innebär 

något negativt för patienten.  

 

För att minimera risken för att utomstående skall kunna identifiera patienterna bör 

all data avkodas under studiens gång (Danielson 2012, 169). Med detta i åtanke har 

samtliga citat som redovisas i studiens resultat avidentifierats ytterligare för att inte 

någon obehörig skall kunna utnyttja patientuppgifterna. 

 

Konklusion 

Patienters upplevelser vid en MRSA-infektion är komplexa. Känslor av skuld, 

stigmatisering och att vara smittsam är vanligt förekommande. Anpassning till 

infektionen upplevs ofta begränsa vardagen och försvåra möjligheten att leva ett 

normalt liv. Patienters kunskap om MRSA varierar och informationen från vården 

anses bristfällig. Många indikerar även att vårdpersonalen agerar oprofessionellt 

samt har otillräcklig kompetens.  

 

En viktig komponent för god omvårdnad är sjuksköterskans förståelse och kunskap 

om MRSA-infekterade patienters upplevelse av sjukdom. Vilket vi anser att resultatet 

från denna litteraturstudie kan bidra med. Denna studie visar även att 

tillhandahållande av god information och kunskap om MRSA till närstående och 

infekterade kan minska deras upplevelser av stigmatisering och rädsla. 

 

Resultatet påvisar inga skillnader beträffande MRSA-upplevelsen i relation till genus 

eller ålder. Detta anser vi är ett område som bör beforskas för att möjliggöra en mer 

personcentrerad omvårdnad.  
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Tabell 1, Söktabell över litteraturstudieresultatets sammanställda artiklar                                             Bilaga 1. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1*  

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

Urval 

4**** 

141103 Medline Patient experience 

(AND) MRSA (AND) 

colonization  

2004-2014 22 9 4 2 1 

141103 Pubmed Adaptation, 

psychological (meSH) 

(AND) Methicillin-

resistant staphylococcus 

aureus (meSH) 

 3 2 2 2 2 

141103 Pubmed Patient experiences 

(AND) MRSA  

2004-2014 

Humans 

 

14 7 5 4 4 

141106 Cinahl Patients perceptions 

(AND) Methicillin-

resistant 

Staphylococcus aureus 

Peer reviewed 

English Language 

Apply related words 

16 4 3 1 1 



 
 

Tabell 1, Söktabell över litteraturstudieresultatets sammanställda artiklar                                             Bilaga 1. 

141106 Scopus MRSA (AND) 

experiences  

Limit to Nursing 20 5 4 2 1 

Totalt    99 30 20 13 9 

 

 

meSH-termer är markerade med (meSH), övriga sökord är fritext.  

 

 

* Antal utvalda artiklar efter genomgång av titel. 

 

** Antal utvalda artiklar efter genomgång av abstrakt. 

  

*** Antal utvalda artiklar efter genomläsning av hela artikeln.  

 

**** Antal utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning (Grad I-II enligt kvalitetsbedömningsmall).  

  



 
 

Frågor för kvalitetsanalys                    Bilaga 2. 

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

- Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

- Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

- Hur är metoden beskriven? 

- Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

- Hur har data analyserats? 

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

- Vad visar resultatet? 

- Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

- Hur argumenterar författarna? 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

- Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

- Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?   



 
 

Mall för kvalitetsgranskning    Bilaga 3. 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat = 3p) 

 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med t.ex. 

MRSA 

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   

Resultat     

Frågeställningen 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultat 

(citat, kod, teorier etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultatet 

(resultatets 

huvudpunkter belyses) 

 

 

Slutsats 

saknas 

 

 

Låg 

 

 

Medel 

 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

     

Titel     

Författare     
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och  

Etik 

Andersson, H 

Lindholm, C 

Fossum, B 

 

 

2010 

 

 

Sverige 

 

 

International 

nursing 

Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRSA- global 

threat and 

personal 

disaster: 

patients’ 

experiences.  

 

 

Att utröna och 

beskriva 

patienters 

kunskaper, 

uppfattningar 

och erfarenheter 

av att vara MRSA 

positiva.   

 

Datainsamling skedde 

genom enskilda öppna 

semistrukturerade 

intervjuer som 

ljudinspelades och 

antecknades. 

Intervjuerna 

transkriberades sedan 

ordagrant och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Meningsenheter som 

svarade på 

problemformuleringen 

sorterades in i 

områden. Därefter 

kondenserades, 

abstraherades och 

kodmärktes 

meningsenheterna. 

Ifrån denna kodning, 

skapades preliminära 

kategorier och 

subkategorier.  

Ett ändamålsenligt 

urval av MRSA-

positiva patienter 

med sår utfördes. 

Totalt kontaktades 

19 patienter 

(bortfall 4), 7 män 

mellan 21-90 år och 

8 kvinnor mellan 

22-83 år deltog i 

studien. Alla 

deltagare hade 

diagnostiserats med 

MRSA mellan 2 till 

14 månader innan 

intervjun. 

Inklusionskriterier 

fanns.  

Efter kodningen 

framkom ett tema, tre 

kategorier och ett 

antal subkategorier.  

Temat var: ”Att 

utsättas för andras 

tillkortakommanden 

och att vara ett hot 

mot andras hälsa”. 

Kategorierna var: 

”Förståelse och 

känslomässiga 

reaktioner”, 

”Bemötande från 

sjukvårdspersonal” 

och ”Konsekvenser 

och förväntningar”.  

 

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd  

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 
Kvalitet och 

etik 

Barratt, R 

Shaban, R 

Moyle, W 

 

 

2011 

 

 

Nya Zeeland 

 

 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Behind barriers: 

Patients’ 

perceptions of 

source isolation 

for Methicillin 

resistant 

staphylococcus 

aureus (MRSA). 

Att undersöka den 

levda erfarenheten 

av isolering för 

MRSA hos inlagda 

patienter i en 

akutvårdsinrättn-

ing på ett stort 

sjukhus i Nya 

Zeeland och 

patienternas 

beskrivningar av 

upplevelserna.  

Kvalitativ design med 

fenomenologisk 

ansats användes. 

Data insamlades med 

hjälp av individuella 

semistrukturerade 

intervjuer som följde 

trattintervjuteknik. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades 

ordagrant och 

kontrollerades av 

deltagarna. Därefter 

skapades 

meningsenheter och 

teman.  

Ett ändamålsenligt 

urval utfördes. Tio 

vuxna med MRSA 

från olika avdelningar 

på ett sjukhus i Nya 

Zeeland 

rekryterades. 

Samtliga deltagare 

hade erfarenhet av 

isolering. 5 kvinnor 

mellan 46-78 år och 

5 män mellan 49-78 

år deltog. Orsaker för 

sjukhusinläggning 

beskrivs.  

 

  
 

Resultatet 

presenteras i 

tre 

huvudteman: 

”Att vara 

MRSA-positiv”, 

”att vara med 

andra” och ”att 

leva inom fyra 

väggar”. Åtta 

subteman till 

dessa bildades 

och redovisas 

slutligen i en 

översiktlig 

tabell över 

teman och 

subteman.   

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd 

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och  

Etik 

Criddle, P 

Potter, J 

 

 

2006 

 

 

England 

 

 

British 

Journal of 

Infection 

Control 

 

 

 

 

Exploring 

patients’ views 

on colonisation 

with meticillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus.  

Att 

undersöka 

fenomenet 

att vara 

koloniserad 

med MRSA 

från 

patientens 

perspektiv. 

Kvalitativ, fenomenologisk 

ansats användes. Data 

insamlades med 

semistrukturerade 

intervjuer som följde ett 

intervjuschema.  

Alla intervjuer spelades in 

och transkriberas 

ordagrant. Analys utfördes 

med hjälp av ett 

tolkningsfenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Betydande uttalanden 

tilldelades koder, som 

sedan byggdes upp till 

teman. För att underlätta 

sorteringen och 

hanteringen av data 

användes MAXqda.  

 

Ändamålsenligt 

urval utfördes. 

MRSA-

koloniserade 

patienter som 

vårdats inom de 

senaste sex 

månaderna på 

sjukhus 

rekryterades. 21 

patienter blev 

inbjudna till 

studien, 15 

svarade (bortfall 

1). Deltagarna var 

mellan 18-93 år.   

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

fanns. 

Resultatet av 

datainsamlingen 

delades in i fyra 

övergripande teman: 

”Patientens 

förståelse”, ”Levd 

erfarenhet”, 

”Informationsbehov” 

och 

”Tillhandahållande av 

information”. 

Dessa teman delades 

sedan in i subteman.  

 

 

Grad II 

 

 

Etiskt 

godkänd  

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare År  

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare  

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

etik 

Lindberg, M 

Carlsson, M 

Högman, M 

Skytt, B 

 

 

2009 

 

 

Sverige 

 

 

Journal of 

Hospital 

Infection 

Suffering from 

methicillin-

resistant 

staphylococcus 

aureus: 

experiences 

and 

understandings 

of colonization. 

Att undersöka 

individers 

erfarenheter och 

förståelse för 

Meticillin 

resistenta 

staphylococcus 

aureus (MRSA) 

kolonisation.  

Data insamlades med 

hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer som styrts 

av en intervjuguide. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades och 

analyserades med en 

manifest och latent 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Meningsenheter 

skapades, 

kondenserades, gavs 

en kod och 

grupperades i 

underkategorier. 

Information om 

studien skickades 

hem till 26 personer 

som matchade 

inklusionskriterierna. 

En vecka senare 

ringde författaren för 

rekrytering. 13 

personer deltog 

(bortfall 13) 4 män 

och 9 kvinnor mellan 

29-78 år. 

Resultatet 

presenteras i ett 

huvudtema: 

”Invaderad, 

osäker och 

ensam”. Detta 

delas upp i tre 

subteman: 

”Manifestationer 

och 

uppfattningar”, 

”hinder, ensamhet 

och oro” och 

”förändringar i 

kontakten med 

vården”. 

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd 

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare  

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

etik 

Lindberg, M  

Carlsson, M  

Skytt, B  

 

 

2014 

 

 

Sverige 

 

 

Journal of 

Infection 

and Public 

Health  

MRSA-

colonized 

persons’ and 

healthcare 

personnel’s 

experiences of 

patient-

professional 

interactions in 

and 

responsibilities 

for infection 

prevention in 

Sweden. 

Att undersöka 

MRSA-koloniserade 

personers, leg. 

sjuksköterskors, 

läkares och chefers 

erfarenheter av 

patient-vårdgivare 

interaktioner i 

relation till, samt 

med ansvar för 

infektionsprevention 

i vården av MRSA-

koloniserade 

patienter.   

Kvalitativ deskriptiv 

studiedesign användes. 

QOREQ’s 32-

punktschecklista, 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

samt 

fokusgruppsintervjuer 

utgjorde 

datainsamlingen. Där 

användes intervjuguide 

och utvecklande frågor. 

Intervjuerna inspelades 

digitalt, transkriberades 

och analyserades med 

induktiv kvalitativ 

innehållsanalys.  

Ändamålsenligt 

urval utfördes. 

Deltagare från ett 

län i centrala 

Sverige inbjöds. 

Sammanlagt 

rekryterades 24 

chefer/vårdpersonal

, 6 från varje 

yrkesgrupp (bortfall 

4). 18 MRSA-

koloniserade 

personer 

rekryterades, de 6 

första att svara 

deltog (bortfall 1) 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

fanns.  

Resultatet 

presenterades i 

form av ett 

huvudtema: 

”Koloniserade 

personers och 

vårdpersonals 

förståelse för 

MRSA, avgör om 

personalens 

beteende 

uppfattas som 

korrekt eller 

felaktigt”. 

Huvudtemat följs 

av tre subteman 

med tillhörande 

kategorier.  

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd  

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare  

År  

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 
Kvalitet och 

etik 

Newton, J T 

Constable, D 

Senior, V 

 

 

2001 

 

 

England 

 

 

Journal of 

Hospital 

Infection 

Patients’ 

perceptions of 

methicillin-

resistant 

staphylococcus 

aureus and 

source 

isolation: a 

qualitative 

analysis of 

source-isolated 

patients 

Syftet är ett första 

försök att 

dokumentera 

uppfattningarna 

hos MRSA-

infekterade 

patienter 

tillsammans med 

deras erfarenheter 

av isolering.  

Kvalitativ design. 

Data insamlades 

med hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer som 

följde ett 

förutbestämt 

intervjuschema. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades, 

extraherades och 

kodades i 

kategorier. 

Kvalitativ 

analysmetod 

användes.   

25 isolerade 

patienter med 

MRSA rekryterades 

till studien (bortfall 

6). Deltagarna 

bestod av 12 

kvinnor och 7 män 

mellan 44-87 år. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

fanns. 

Resultatet 

presenteras i form av 

5 rubriker: ”Orsaker 

till MRSA”, 

”Kontrollmöjligheter 

av MRSA”, 

”Konsekvenser av 

MRSA”, 

”Uppfattningar om 

isolering och 

barriärvård” och 

”Effekterna av 

isolering”.  

Grad I 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 



 

 

     

 

Författare År  

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare  

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

etik 

Rohde, E R 

Ross, G J 

 

 

2012 

 

 

USA 

 

 

BMC Health 

Services 

Research 

 

MRSA model 

of learning 

and 

adaptation: a 

qualitative 

study among 

the general 

public. 

Att utveckla en 

djupare och mer 

omfattande 

förståelse för hur 

och varför 

människor lär sig 

om MRSA.  

Designen präglades av 

konstruktivistisk teori. 

Data insamlades med 

individuella intervjuer 

som styrdes av 

förutbestämda frågor. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades och 

analyserades med 

induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

Transkripten kodades, 

kategoriserades och 

teman skapades.  

Ett slumpmässigt urval 

utfördes. Rekryteringen 

skedde genom utskick 

av inbjudningar från 

hälsocenteruniversitetet 

samt genom 

rekryteringsflygblad 

som placerats i 

sjukvårdsinrättningar. 

10 personer deltog i 

studien, tre män mellan 

21-73 år och sju 

kvinnor mellan 21-65 

år. Inklusionskriterier 

fanns.  

Resultatet 

beskrivs utifrån 

två 

huvudteman: 

”Lärande” och 

”Anpassning”.  

Dessa följs 

sedan av 

subteman med 

tillhörande 

diskussioner. 

Slutligen har 

deltagarnas 

erfarenheter 

förts samman 

och 

presenteras i 

en gemensam 

modell för 

lärande och 

anpassning till 

MRSA.  

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd 

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift  

 

 

Titel 

 

 

Syfte 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och  

Etik 

Skyman, E 

Sjöström, T H 

Hellström, L 

 

 

2010 

 

 

Sverige 

 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

 

 

 

 

 

 

Patients’ 

experiences 

of being 

infected with 

MRSA at a 

hospital and 

subsequently 

source 

isolated.  

Att få kunskap 

om 

patienternas 

upplevelser 

som fick MRSA 

på Sahlgrenska 

sjukhuset 

mellan 1997 till 

2001 och efter 

det blev 

isolerade. 

En kvalitativ 

forskningsansats 

antogs. Djupgående 

intervjuer 

bandinspelades och 

antecknades ordagrant 

av en sekreterare. 

Data analyserades 

självständigt av två 

författare med ett 

intersubjektivt 

tillvägagångssätt. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

kodades och 

kategoriserades. 

 

 

 

Sex MRSA infekterade 

patienter som smittats 

under utbrottet mellan 

år 1997 till 2001 ingick 

i studien. Två kvinnor 

mellan 40-76 år och 

fyra män mellan 35-67 

år Exklusions- och 

inklusionskriterier 

fanns. 

Resultatet 

presenterades i sju 

kategorier: 

”Isolering”, ”Hur 

man fick MRSA”, 

”Information”, 

”Sjukdomstrauma”, 

”Attityder från 

släktingar och 

personal”, ”Att vara 

smittsam” och 

”MRSA-bärarkort 

frisk eller sjuk?”. 

Författarnas 

förklaringar av 

patienternas 

redogörelser 

utgjorde ramverket 

för kategorierna 

och patienternas 

citat styrkte 

analysen och 

bekräftade 

resultatet.  

 

 

Grad I 

 

 

Etiskt 

godkänd  

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift  

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet och  

Etik 

Webber, L K 

Macpherson, S 

Meagher, A 

Hutchinson, S 

Lewis, B 

 

 

2012 

 

 

Kanada 

 

 

Rehabilitation 

Nursing 

The Impact of 

Strict Isolation 

on MRSA 

Positive 

Patients: An 

Action-Based 

Study 

Undertaken in 

a 

Rehabilitation 

Center 

Att bättre förstå 

rehabiliterings- 

patienternas 

upplevelse av 

MRSA och strikt 

isolering. Ett 

annat mål var att 

dela patienternas 

idéer med 

vårdpersonalen 

för att kunna 

utveckla 

handlingsplaner 

som kan hjälpa 

till att förbättra 

erfarenheterna 

av MRSA-

relaterad 

isolering.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades 

ordagrant, 

kodades och 

kategoriserades.  

Därefter 

genomfördes en 

uppföljande 

patient fokusgrupp 

med några 

patienter. 

 

9 inneliggande 

rehabiliterings-

patienter deltog i 

intervjuerna och 4 

patienter deltog i en 

uppföljande 

fokusgrupp. 

Fokusgruppen 

inkluderade 2 av de 

ursprungliga 9 

intervjuade. 

Deltagarna var 

mellan 30-70 år. 

 

 

 

Tre kategorier uppkom 

från informationen i 

intervjuerna. 

”Patienters upplevelser 

av MRSA”, ”Strikt 

isolerings policy” och 

”Utbildning”. 

Resultatet från 

patientfokusgruppen 

presenteras och 

sammanställs i 

preliminära 

handlingsplaner för 

vårdpersonalen. 

Grad I 

 

 

 

Etiskt 

godkänd 

 

 

 

Etiskt 

resonemang 

förekommer 

 



 

 


