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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Antibiotikaresistens är rangeras idag som ett av de största hoten mot folkhälsan. 

Bärare av multiresistenta bakterier är ofta dåligt införstådda i vad det innebär att vara bärare 

vilket leder till ett minskat välbefinnande. Sjuksköterskor har en central roll i att informera 

patienter om deras hälsotillstånd och ska säkerställa att informationen är förstådd. 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att informera patienter som bär på 

multiresistenta bakterier om deras bärarskap. 

Metod Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sju sjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige. Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Analysen resulterade i fyra kategorier: arbetsmiljö, sjuksköterskans roll, patientens 

förutsättningar och okunskap. Informanterna upplevde att det var otydliga rutiner kring vilken 

information som skulle ges till patienterna. Informanterna antog att patienter redan var 

införstådda i sitt bärarskap när de ankom avdelningen. Patientens tillstånd och språk var 

faktorer som påverkade informationsgivandet. Det fanns en okunskap hos patienter och 

anhöriga som ofta ledde till en rädsla och onödig förstorning av bärarskapet. Kunskapsbrister 

existerade även hos vårdutbildade och kunde leda till att patienter blev felbehandlade.  

Slutsats Informanterna upplevde att det förekom otydliga rutiner kring vilken information 

som skulle ges till bärare av MRB om deras bärarskap. Förförståelse om att patienten redan 

var införstådd i sitt bärarskap samt patientens förutsättning att kunna motta information 

påverkade givandet av information. Att ge korrekt information till patienten och säkerställa 

sig om att informationen är förstådd är viktiga faktorer som leder till minskat lidande hos 

patienten samt minskad spridning av MRB i samhället. 
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ABSTRACT 

Background Antimicrobial resistance is an increasingly serious threat to public health. 

Carriers of multidrug-resistant bacteria are often poorly understood in what it implies to be a 

carrier. This can lead to a reduced sense of wellbeing. Nurses have a central role in informing 

patients about their health condition and also in ensuring that the information is apprehended.  

Aim To investigate nurses’ experience of informing patients who carry multidrug-resistant 

bacteria about their colonisation.  

Method Qualitative interview study. Semi structured interviews were conducted with 7 

nurses at a university hospital in central Sweden. The interviews were analyzed using content 

analysis.  

Result The analyze resulted in four categories: work environment, role of the nurse, patients’ 

conditions and lack of knowledge. The informants experienced uncertain routines concerning 

what information they should distribute to the patients about multidrug-resistant bacteria. The 

informants often assumed that the patients were well informed and understood  about 

colonisation of multidrug-resistant bacteria prior to the hospital stay. The patients’ condition 

and language could affect the distributed information. The informants recognized a lack of 

knowledge in patients and relatives that could lead to fear and exaggeration of the 

colonisation. Lack of knowledge was also seen among health care professionals and could 

lead to patients being mistreated at the hospital.  

Conclusion The informants experienced uncertain guidelines about what information to give 

carriers of multidrug-resistant bacteria. The patients’ condition and the preunderstanding that 

the patient already was well informed about being a carrier were two factors affecting the 

distribution of information. It is essential that nurses distribute adequate information and 

ensure that patients understand their condition in order to reduce the patient suffering and the 

spreading of multidrug-resistant bacteria in the society. 
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BAKGRUND 

Utvecklingen av antibiotika 

Det är över 70 år sedan Alexander Fleming, Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey fick 

Nobelpris för upptäckten av antibiotika. Sedan dess har antibiotika räddat miljontals 

människors liv från infektioner som tidigare var obotliga (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Detta har lett till att antibiotika har producerats i stora mängder och läkemedlet är idag det 

som förskrivs mest i hela världen (Melhus, 2013). Fleming beskrev att en överanvändning av 

penicillin kunde förorsaka resistens på grund av bakteriers stora förmåga att mutera och 

anpassa sig till nya förutsättningar. Den överdrivna förskrivningen som skett och fortfarande 

sker har bidragit till utvecklingen av antibiotikaresistens och har följaktligen ökat förekomsten 

av multiresistenta bakterier (MRB) (Petersson, 2014). 

I nuläget innebär antibiotikaresistensen att det varje år dör ett stort antal människor av 

infektioner som tidigare kunde botas av antibiotika. Minst 25 000 människor uppskattas dö 

varje år inom EU till följd av infektioner som är orsakade av resistenta bakterier 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det var mellan 1940- och 1960-talet som de flesta klasser av 

antibiotika som är i bruk idag introducerades, men under de senaste 30 åren har endast två nya 

klasser antibiotika utvecklats. Att färre antibiotika utvecklas och förekomsten av MRB ökar 

innebär en allt allvarligare utveckling av antibiotikaresistens (Petersson, 2014). 

 

Hotet mot folkhälsan 

Världshälsoorganisationen (WHO) rangordnar antibiotikaresistens som ett av de tre största 

hoten mot folkhälsan. Att återgå till en tid där antibiotika inte existerade skulle inte endast 

innebära att klassiska bakteriella epidemier återigen hotar folkhälsan, utan skulle även 

innebära ett hot mot den moderna sjukvården. Inom den moderna sjukvården används 

antibiotika för att förebygga infektioner vid bland annat immunsupprimerade tillstånd, med 

exempel på transplantationer och cancerbehandlingar. Dessa behandlingar skulle bli mer 

riskfyllda utan fungerande antibiotika (Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

Resistance, 2013). Antibiotikaresistens är redan ett stort problem i låginkomstländer, och 

inom en tioårsperiod förväntas även höginkomstländerna stå inför stora problem orsakade av 

antibiotikaresistens. Ett globalt ansvarstagande är nödvändigt för att uppnå de förändringar 

som behövs för att förebygga utvecklingen av antibiotikaresistens (Ernell, 2014). 
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Multiresistenta bakterier 

MRB är bakterier som utvecklar en motståndskraft, resistens, mot antibiotika 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). De tre MRB som är anmälningspliktiga är meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA), extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – producerande 

bakterier samt vancomycinresistenta enterokocker (VRE) (Melhus, 2013). Alla människor kan 

bli smittade av MRB, men nedsatt immunförsvar, hög ålder, nyligen avslutad antibiotikakur 

samt urinkateter är exempel på riskfaktorer som innebär en ökad risk att bli smittad av MRB 

(Mahmidir, Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2011). Personer som smittas kallas 

bärare av MRB (Folkhälsomyndigheten, 2014). Om det uppstår en infektion orsakad av MRB 

där antibiotikabehandling krävs kan antibiotikaresistensen leda till behandlingssvårigheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

MRSA 

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en bakterie som förekommer normalt i näsa, svalg och 

ibland på huden hos människor och är därmed en del av den normala bakteriefloran. Bakterien 

ger oftast inga besvär men kan ibland orsaka sårinfektioner, bölder och i sällsynta fall 

allvarligare infektioner som blodförgiftning (Smittskyddsenheten, 2016). S. aureus är även 

den vanligaste orsaken till postoperativa sårinfektioner (WHO, 2016). S. aureus utvecklade 

resistens mot penicillin, en typ av antibiotika, redan några år efter att medicinen hade 

introducerats i sjukvården. Bakterier som är resistenta mot penicillin benämns som MRSA 

(WHO, 2016). MRSA smittar inte vid sociala kontakter, exempelvis vid omfamning eller 

handskakning, vilket innebär att bärare av MRSA därför kan leva som normalt. Vid sår eller 

eksem bör den skadade huden skyddas för att förhindra smittspridning (Smittskyddsenheten, 

2016).  

 

ESBL 

Escherichia coli (E. coli) och Klebsiella pneumonie är bakterier som är en del av den normala 

bakteriefloran i tarmen (Melhus, 2013). De vanligaste infektionerna orsakade av E. coli och 

Klebsiella pneumonie är urinvägsinfektioner, sårinfektioner och ibland allvarligare infektioner 

som blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation (WHO, 2016). När E. coli och Klebsiella 

pneumonie producerar enzymer som har förmåga att bryta ned antibiotika benämns de som 

ESBL-producerande bakterier (Smittskyddsenheten, 2014). Detta leder till svårbehandlade 

infektioner då ESBL-producerande bakterier är resistenta mot ett antal antibiotika. ESBL-
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producerande bakterier koloniserar tarmen och smittar därmed fekalt-oralt. Detta innebär att 

smittade tarmbakterier når någon annans mun, antingen direkt via kontaminerade födoämnen 

eller indirekt via exempelvis förorenade händer eller ytor. Bärare av ESBL ska vara extra 

noggranna med handhygien i fall då underliv, underkläder, urinkateter eller sår berörts. Bärare 

av ESBL kan leva ett normalt liv och umgås med andra (Smittskyddsenheten, 2014).  

 

VRE 

Enterokocker är en del av den normala bakteriefloran i tarmen hos människor och djur. 

Bakterierna är ofta harmlösa men koloniserar ibland sår och urinkatetrar vilket kan leda till 

urinvägsinfektioner, sårinfektioner och i sällsynta fall blodförgiftning. Enterokocker orsakar 

mest besvär i samband med infektion eller kolonisation av främmande material inne i 

kroppen, exempelvis hjärtklaffar eller proteser (Smittskyddsläkarföreningen, 2015). 

Enterokocker är naturligt resistenta mot en rad vanliga antibiotika, och har förmåga att 

utveckla resistens mot alla kända antibiotika. De enterokocker som utvecklat resistens mot 

vancomycin, en typ av antibiotika, kallas VRE (Folkhälsomyndigheten, 2013). Bakterierna 

koloniserar ofta tarmen och smittar därför fekalt-oralt. Bärare av VRE kan leva ett normalt liv 

och umgås med andra (Smittskyddsläkarföreningen, 2015).  

 

Förebyggande arbete 

Många organisationer arbetar aktivt med förebyggandet av resistensutvecklingen. Ett exempel 

är Strama (2014) som bland annat tagit fram vårdrelaterade riktlinjer för att hejda spridningen 

av MRB. Riktlinjerna belyser bland annat vikten av att patienter som bär på MRB ska vårdas i 

enkelrum samt uppmuntrar vårdgivarens följsamhet till de basala hygienrutinerna. Basala 

hygienrutiner innebär bland annat att vårdgivaren alltid ska desinfektera sina händer med sprit 

före och efter alla vårdmoment och mellan alla patientkontakter (Smittskyddsenheten, 2016). 

Ernell (2014) menar att detta är en förutsättning för att kunna förebygga utbrotten av MRB på 

sjukhusen som i sin tur ger en ökad belastning på sjukvården. Belastningen innebär ökade 

vårdkostnader i form av längre behandlingstider och dyrare antibiotikakurer, men även tid och 

pengar som krävs för att spåra och sanera eventuellt utbrott av smitta (Ernell, 2014).  

Sjuksköterskor utgör en nyckelroll i det förebyggande arbetet då de har kontakt med 

patienterna dygnet runt och är ansvariga för patientens omvårdnad, status, delaktighet, 

säkerhet och reaktion på olika typer behandlingar. Sjuksköterskan förväntas därför förebygga 

smittspridning genom att följa riktlinjer som basala hygienrutiner men även genom att utbilda 
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patienten, närstående och allmänheten om MRB, antibiotikaresistens och användandet av 

antibiotika (Manning, Pfieffer & Larson, 2016). 

 

Kunskap om multiresistenta bakterier 

Flera svenska studier har utförts med syfte att försöka fånga upplevelsen av att vara bärare av 

MRB hos patienter som bär på MRB (Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Skyman, 

Sjöström & Hellström, 2010; Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Wiklund, Hallberg, 

Kahlmeter & Tammelin, 2013; Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg Sjöström & Åhren, 

2016). Samtliga studier påvisar en tydlig brist på kunskap kring MRB hos patienter som bär 

på MRB. Patienterna beskriver att de har fått bristande information eller ingen information 

alls (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Wiklund et al., 2013). Många olika läkare är 

ofta involverade i givandet av information vilket ger patienterna olika intryck gällande 

allvarligheten i bärarskapet (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). Den bristfälliga 

informeringen leder till att patienterna börjar söka information på egen hand. Att behöva söka 

information om sitt tillstånd upplevs fel då patienter anser att detta inte är deras ansvar 

(Wiklund et al., 2013). 

I studien utfört av Andersson et al. (2016) har patienterna fått god informering från 

specialister på MRSA vårdteamet och bör därmed erhålla all information som behövs. Trots 

detta är det uppenbart att patienterna har missförstått delar av informationsgivandet då det 

framgår att de bland annat tror att de bär på ett virus eller att de har en blodinfektion 

(Andersson et al., 2011).  

Patienter i flera studier upplever även att det finns en stor kunskapsbrist hos vårdgivare kring 

MRB (Lindberg et al., 2009; Andersson et al., 2011; Wiklund et al., 2013; Skyman et al., 

2016). Detta yttrar sig genom oprofessionellt bemötande av patienter samt oförmåga att kunna 

svara på frågor som berör bärarskapet (Lindberg et al, 2009; Skyman et al, 2010; Skyman et 

al, 2016). För att undvika missförstånd är det därför avgörande för vården att garantera att 

varje patient får individanpassad information samt att försäkra sig om att informationen är 

förstådd (Lindberg et al., 2009). 

 

Patienters upplevelser 

Bristen på kunskap leder nästan uteslutande till ett minskat välbefinnande i form av rädsla och 

isolering från omgivningen (Andersson et al., 2011). Patienter känner sig begränsade i sitt 

vardagsliv då de upplever en rädsla för att infektera närstående och människor i omgivningen 
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(Lindberg et al., 2009). Okunskapen kring hur bakterien smittar skapar en osäkerhet så stor att 

vissa personer upphör att vistas ute bland människor eller umgås med andra människor 

(Lindberg et al, 2009; Andersson et al, 2011; Wiklund et al, 2013). 

Patienter känner sig ofta orena och smutsiga samt upplever skuld och skam över att ha orsakat 

smittan själv genom att inte ha haft tillräckligt god hygien (Andersson et al., 2011). Detta blir 

särskilt framträdande i vårdsammanhang där personalen använder skyddsutrustning vid 

kontakt med patienterna. När vårdgivare kommer in med skyddsutrustning beskriver patienter 

att det känns som om de är smittade med pest eller spetälska (Lindberg et al, 2009; Andersson 

et al, 2011; Skyman et al, 2010; Skyman et al, 2016). 

Bristen på kunskap leder till att många patienter lämnar sjukhuset förvirrade utan att veta i 

vilken utsträckning de kan fortsätta leva sina vardagsliv (Skyman et al., 2010). De upplever 

även att de nekas vård eller terapi för sina primära sjukdomar på grund av att de bär på 

MRSA. De får därmed inte vård på lika villkor som patienter som inte bär på MRB (Skyman 

et al, 2010). 

 

Teoretisk referensram 

Virginia Henderson arbetade som sjuksköterska i USA på 50-talet under en tid där den 

medicinska behandlingen var i fokus mer än omvårdnadsbehoven (Isgren, Lyckander & 

Strömberg, 2002). Hon lyfter upp värdet av omvårdnad och betydelsen det har för patientens 

hälsa och sjukdom. Hendersons omvårdnadsteori utgår från att vårdgivaren etablerar en god 

relation till patienten och tänker på att patienten som människa är unik och självständig. 

Enligt henne är detta individuella förhållningssätt en utgångspunkt för att kunna upptäcka, 

förstå och åtgärda patientens behov (Henderson, 1982).  

Sjuksköterskan möter dagligen i sitt arbete med patienter utmaningen av att upptäcka 

omvårdnadsbehov och tillämpa lämpliga omvårdnadsåtgärder. Av de behov som Henderson 

uppmärksammar i sin behovsteori som även anknyter till denna studie är patientens behov av 

att undvika faror, att hålla sig ren samt att lära sig om sin vårdsituation (George, 2011). Det är 

sjuksköterskans ansvar att bidra till patientens utveckling till att kunna uppleva ett 

välbefinnande, och detta genom att bland annat ta reda på om behoven existerar samt att 

tillfredsställa dem (Henderson, 1982).  

I förhållande till studiens valda teoretiska referensram, måste sjuksköterskor i sin 

professionella roll ha förmågan att värna om patientens integritet samt fokusera på patientens 
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individuella behov (Lindberg et al., 2009). Studier understryker de konsekvenser som kan 

uppstå enligt Hendersons omvårdnadsperspektiv, genom att bland annat belysa att det 

förekommit brister i informationsutbytet mellan vårdgivare och patienter som bär på MRB, 

vilket tyder på en bristfällig relation (Wiklund et al., 2013; Skyman et al., 2016). Detta gör att 

patienterna upplevt sig utsatta under sin vårdtid (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; 

Andersson et al., 2011). Det är viktigt att vårdgivare har den nödvändiga kunskapen om MRB 

samt de empatiska färdigheterna för att kunna bemöta sina patienter på ett omsorgsfullt sätt.  

 

Problemformulering 

Flera svenska studier påvisar att det finns en kunskapsbrist hos patienter gällande MRB 

(Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011, Wiklund et al., 2013, 

Skyman et al., 2016). Som konsekvens av detta upplever patienter sig osäkra i sitt bärarskap 

vilket påverkar deras vardagsliv till den grad att vissa undviker att vistas bland människor. 

Tredje kapitlet av Patientlagen (SFS 2014:821) stadgar att alla patienter ska få information om 

sitt hälsotillstånd och att informationen ska anpassas till bland annat ålder, kön och etnicitet. 

Den som ger information ska även försäkra sig om att patienten förstått betydelsen och 

innehållet av den lämnade informationen. 

Sjuksköterskor spelar här en central roll då de har det huvudsakliga ansvaret för patientens 

omvårdnad och har en ständig kontakt med dem. Sjuksköterskorna ska också säkerställa sig 

om att patienterna känner sig trygga och välinformerade inför hemgång. Att genomföra en 

studie gällande givande av information till patienter som bär på MRB kan uppmärksamma 

problemområden kring givande av information, och även uppmärksamma rutiner som kan 

bidra till en ökad patientsäkerhet.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att informera patienter som bär på 

multiresistenta bakterier om deras bärarskap. 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ individuell intervjustudie. Intervjuerna baserades på 

semistrukturerade frågor. Att utföra intervjuer gav möjligheten att fånga deltagarnas 

upplevelse av det som avsågs att studeras (Brinkman & Kvale, 2014). 
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Urval 

Ett strategiskt urval valdes för att få en variation av kön, ålder och yrkeserfarenhet bland 

deltagarna. Deltagarna utgjordes av sjuksköterskor som under sitt verksamma yrkesliv som 

sjuksköterska behandlat patienter bärande på MRB. Sjuksköterskorna arbetade på två 

avdelningar i ett sjukhus i Mellansverige. 

Sju sjuksköterskor intervjuades, varav sex kvinnor och en man. Medelåldern för 

sjuksköterskorna var 30 år och varierade mellan 25 och 37 år. Yrkeserfarenheten varierade 

mellan 1 och 15 år. Ingen av de deltagande sjuksköterskorna blev tillfrågade om de var 

specialistutbildade. Deltagarna från ena avdelningen rekryterades med hjälp av tillhörande 

avdelningschef. Deltagarna från den andra avdelningen rekryterades genom en personlig 

muntlig inbjudan från ena författaren. De som visade intresse erbjöds ett informationsbrev (se 

bilaga 1) och de som ville delta rekryterades till studien. Avdelningschefen på en av 

avdelningarna stod för rekrytering av deltagarna och därför kunde inte eventuellt bortfall 

registreras. På den andra avdelningen rekryterades deltagarna av den ena författaren till 

föreliggande studie, varpå inget bortfall registrerades. Antalet deltagare i urvalet var i förväg 

bestämt av kandidatuppsatsens omfattning. Exkluderande kriterier för urvalet användes ej till 

föreliggande studie. 

 

Inklusionskriterier 

Legitimerade sjuksköterskor som har behandlat patienter som bär på MRB. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer. En kvalitativ intervjustudie bidrog till 

möjligheten att erhålla utvecklade svar från informanterna, vilket skapade förutsättningarna 

till en ökad förståelse i sjuksköterskors upplevelse av att informera patienterna som bär på 

MRB om deras bärarskap (Polit & Beck, 2010; Brinkman & Kvale, 2014).  

De semistrukturerade intervjufrågorna (se Bilaga 2) var inspirerade av tidigare lästa artiklar 

som adresserade patienter som saknade kunskap kring sitt bärarskap av MRB (Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2010). Intervjufrågorna fokuserade därför på 

sjuksköterskans roll, typ av information, patientens införståddhet samt påverkande faktorer 

avseende informationsgivning. Intervjufrågorna provades på en legitimerad sjuksköterska som 

under sitt verksamma yrkesliv som sjuksköterska hade behandlat patienter som bar på MRB. 
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Syftet med provintervjun var att utvärdera om frågorna var begripliga för informanterna samt 

för att öka vanan hos intervjuarna i att utföra intervjuer (Brinkman & Kvale, 2014). 

Intervjuguiden förblev oförändrad efter provintervjun. 

 

Tillvägagångsätt 

En initial kontakt etablerades via telefon och e-post med ansvarig verksamhetschef samt 

avdelningschef för två avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. Detta gjordes för att erhålla 

en preliminär tillåtelse om studien var genomförbar på respektive avdelning. Genom 

kontakten informerades verksamhets- och avdelningscheferna om studiens syfte och design, 

den planerade tidsåtgången, antalet önskade deltagare samt att mer information om studien 

fanns i projektplanen. Projektplanen bifogades och skickades via e-post när den blev godkänd 

av examinator. Verksamhetscheferna tillfrågades sedan att ge ett skriftligt samtycke till att 

genomföra studien (se bilaga 3), vilket beviljades på båda avdelningarna av respektive 

verksamhetschef. Därefter planerades intervjuerna på varsin avdelning i samarbete med 

respektive avdelningschef. Avdelningscheferna ombads att rekrytera sjuksköterskor som 

visade intresse av att delta i studien. De intresserade sjuksköterskorna kontaktades individuellt 

för bestämning av exakt tid och plats för en intervju. 

Totalt sju informanter intervjuades enskilt i turordning i enrum i anslutning till arbetsplatsen. 

Fyra respektive tre intervjuer genomfördes av en intervjuare per tillfälle på respektive 

avdelning. Intervjuerna varade cirka tio minuter. Informanterna fick även ett informationsbrev 

som förtydligade studiens syfte samt hanteringen av känslig information i och med 

deltagandet (se bilaga 1). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudinspelningsapplikation på mobiler samtidigt som 

det gjordes skriftliga anteckningar. Samtalet transkriberades verbatimt där det markerades 

tydligt vem som yttrade sig och där intervjuarens kommentarer urskildes. För att undvika 

eventuella misstolkningar granskade båda författarna transkriberingen innan dataanalysen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Codex (2016) belyser att individens omsorg prioriteras före eventuella samhällsintressen och 

vetenskapliga behov. Forskningen ska vara av respekt för människovärdet och vara beaktande 

till de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande friheterna. De etiska överväganden som 

bland annat värnar om integritet och respekt, togs i åtanke genom att behandla det insamlade 
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data konfidentiellt. Det inspelade materialet med all information raderades efter att 

transkriberingen var utförd. 

Informanterna mottog ett informationsbrev (se bilaga 1) inför intervjutillfället. Där beskrevs 

det vilka typer av frågor skulle ställas, att alla personuppgifter behandlades konfidentiellt samt 

att det när som helst fanns möjlighet att avbryta deltagandet i studien (Codex, 2016). 

Forskningen, på vilken föreliggande studie är baserad, visar att patienter hade stor 

kunskapsbrist gällande sitt bärarskap av MRB. Denna information blev delgiven via 

informationsbrevet. Eftersom det är sjuksköterskorna som ska informera patienterna om deras 

tillstånd enligt Patientlagen (SFS 2014:821), kunde det inneburit en risk att de känt sig utsatta 

då den informationen bevisligen inte alltid nått fram. Informanterna påmindes därför om att 

alla uppgifter behandlades konfidentiellt samt att det var omöjligt att spåra känslig 

information tillbaka till informanten.  

Resultatet från föreliggande studie framhävde faktorer som påverkade sjuksköterskans 

informationsgivning vilket till sin nytta kan uppmuntra till förändring gällande rutiner kring 

information av MRB, i syfte att främja patientens välbefinnande. 

 

Bearbetning och analys 

Innehållsanalys genomfördes med en induktiv ansats. Det meningsbärande innehållet av den 

transkriberade texten sorterades i meningsenheter. Meningsenheterna utgjordes av ord, 

meningar eller stycken av text som tolkades vara relevanta till det studerade ämnet. För stora 

meningsenheter riskerade att bli svårhanterliga då de kunde rymma flera betydelser medan för 

små meningsenheter riskerade att vara osammanhängande (Lundman & Graneheim, 2012). 

Meningsenheterna komprimerades under en kondenseringprocess där det centrala innehållet i 

texten bevarades. De kondenserade meningsenheterna försågs med etiketter i form av koder 

som kortfattat beskrev dess innehåll. Utifrån koderna skapades subkategorier som sedan 

utformade kategorier relevanta till studiens syfte, se tabell 1 (Lundman & Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det är för att just 

informationen känns 

som att det är, den är 

svår att ge ibland för 

att om man pratar 

MRB då är det ju 

många som blir 

väldigt rädda. 

Informationen 

är svår att ge 

eftersom många 

blir väldigt 

rädda. 

Rädsla för 

att skapa 

obehag hos 

patienten. 

Rädsla Patientens 

förutsättningar 

 

RESULTAT 

Analysen av de transkriberade intervjuerna resulterade i fyra kategorier med åtta 

subkategorier (se figur 1). Kategorierna inbegriper områden som beskriver sjuksköterskors 

upplevelse av att informera patienter som bär på MRB om deras bärarskap. Under första 

kategorin, arbetsmiljö, fanns subkategorierna otydliga rutiner och undermålig arbetsstruktur. 

Under den andra kategorin, sjuksköterskans roll, fanns subkategorierna förförståelse och 

ansvar. Under tredje kategorin, patientens förutsättningar, fanns subkategorierna mottaglighet 

för information och rädsla. Under den fjärde och sista kategorin, okunskap, fanns 

subkategorierna okunskap hos icke-vårdutbildade patienter och anhöriga samt okunskap hos 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

Figur 1. Subkategorier och kategorier. 
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön påverkade givandet av information dels till följd av otydliga rutiner kring vilken 

information som skulle ges till patienterna, men även på grund av undermålig arbetsstruktur 

såsom stor personalgrupp samt tidsbrist.  

 

Otydliga rutiner 

Det uttrycktes en avsaknad av tydliga rutiner kring vilken information som skulle ges till 

patienter som var bärare av MRB. Bland informanterna förekom en varierad uppfattning om 

skriftlig information existerade och fanns att dela ut till patienterna. Vissa informanter 

uttryckte att skriftlig information var otillgänglig, medan andra uttryckte det motsatta. Den 

skriftliga informationen som enligt vissa informanter var tillgänglig, bedömdes ändå inte vara 

tillräckligt bra vilket resulterade i att sjuksköterskan ofta gav muntlig information. 

Osäkerheten kring vilken information som skulle ges gjorde att de flesta informanter endast 

gav information som rörde just vårdtillfället.  

“Det är alltid skönt att ha något skriftligt att utgå ifrån. Då säkerställer man ju att alla 

ger samma information även om man ger den på olika sätt ibland”   Sjuksköterska # 1 

“[...] vissa blir ju väldigt rädda och ledsna, och andra förstår inte riktigt vad det 

menas. Det beror på hur man uttrycker sig, och jag tycker inte att vi har något bra 

system för hur vi ska uttrycka oss, och informationen är ofta muntlig, och inte skriftlig.”  

Sjuksköterska # 6 

Det framkom att det var svårt att säkerställa om patienterna var införstådda i sitt bärarskap om 

de bar på MRB sedan tidigare. Vid nyupptäckta fall var det vanligt förekommande att 

sjuksköterskan gav information och följde upp dagen efter för att bekräfta att informationen 

var införstådd. Patienten fick också möjlighet att återberätta informationen samt ställa frågor 

efter att sjuksköterskan upprepat informationen.  

“Jag tror att man oftast behöver upprepa det (informationen), kolla av, stämma av flera 

gånger. Inte bara ge en stor mängd information, utan man får komma tillbaka och 

fråga, om de har frågor eller funderingar och sen be dem upprepa [...]. Då vet jag att 

om de kan säga till mig vad jag har sagt åt dem så har de ju lyssnat liksom. Sen om de 

tar in det vet jag inte.” Sjuksköterska # 7 
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Undermålig arbetsstruktur 

Det framgick att den relativt stora arbetsgruppen av sjuksköterskor på avdelningarna orsakade 

svårigheter i att följa upp patientens införståddhet av informationsgivningen. Att en 

sjuksköterska inte hade möjligheten att ha samma patienter på efterföljande arbetspass ställde 

således ett ökat delat ansvar bland sjuksköterskorna att säkerställa att patienten var införstådd 

i den mottagna informationen.  

“Ibland är det svårt att följa upp för man har kanske inte alltid samma patienter.” 

Sjuksköterska # 1 

Det uttrycktes även att det förekom brist på tid för att kunna informera patienten om deras 

bärarskap av MRB. Det konstaterades även att en förutsättning för att kunna ge information 

på ett adekvat sätt innebar att sjuksköterskan måste ta sig tid samt att samtalet ägde rum i en 

lugn miljö.  

“[...] man måste skapa ett lugn så att man verkligen har tid att sitta ned, för gör man 

det i språng blir det aldrig särskilt bra, inte såna här grejer i alla fall liksom.” 

Sjuksköterska # 7 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans förförståelse uttryckte sig i att patienterna som bar på MRB redan ansågs 

vara införstådda med sitt bärarskap när de anlände till avdelningen, vilket ledde till att ämnet 

inte togs upp. Det rådde en ovisshet kring vilket ansvar sjuksköterskan hade i sammanhanget, 

som kunde variera från att de upplevde att de hade den största rollen, till att de spelade en 

begränsad roll.  

 

Förförståelse 

Informanterna uttryckte att det sällan upptäcktes nya bärare av MRB på avdelningen. När det 

redan var dokumenterat i journalsystemet att patienten bar på MRB i samband med 

inskrivning, antog sjuksköterskorna att patienterna var väl införstådda i sitt bärarskap. Därför 

uttrycktes inget behov av att säkerställa att information varken givits, mottagits eller blivit 

införstådd. 
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“Journalen märks ju även med MRB om den (smittan) är känd och då är det ingenting 

vi informerar om.” Sjuksköterska # 5 

“[...] utan då har man alltid känt till det innan och då har man tagit för givet att den 

känner till det vad som gäller och vad man ska tänka på kring det.” Sjuksköterska # 2 

Trots att flera informanter antog att patienten var väl införstådd rådde det osäkerhet kring om 

patienterna faktiskt hade tillräckligt med kunskap om sitt bärarskap. 

“[...] det känns som att de borde ha koll på, de ska ha fått information om vad de har 

för nånting (MRB) och vad de ska tänka på. […] i och för sig tänker jag nu, det kanske 

inte alltid är säkert att de har fått så bra (information).” Sjuksköterska # 7 

 

Ansvar 

En otydlig ansvarsfördelning bland yrkesgrupperna framträdde, då det rådde oklarhet i om det 

var läkarens eller sjuksköterskans huvudsakliga ansvar att informera patienter som bar på 

MRB om deras bärarskap. Det framkom att sjuksköterskan ofta hade en kompletterande roll 

till läkaren, och bistod med information till patienten om de uttryckte sig behöva det efter 

läkarbeskedet.  

“[...] antingen så har någon läkare bara gått in och snabbt sagt att du har den här 

bakterien och sedan lämnat patienten som undrar om det är något livsfarligt, vad är det 

för något, vad betyder det här eller så har dom inte ens hört det, inte uppfattat att de 

har en multiresistent bakterie. Då får man ju komma efteråt och ge information.” 

Sjuksköterska # 1  

I frågan om sjuksköterskans ansvarsroll kring informationsgivande framkom tre olika 

uppfattningar utifrån alla intervjuer. Den första uppfattningen upplevdes vara att 

sjuksköterskan hade en större roll i informationsgivandet om bärarskapet var nyupptäckt på 

avdelningen, jämfört med om det var upptäckt sedan tidigare. I nyupptäckta fall gavs 

övergripande information om vad det innebar, vilka riskfaktorer som fanns samt vad som 

skulle tänkas på vid utskrivning.  

“Jag ser det som att jag framför allt spelar en stor roll i givandet av information om 

den (MRB) skulle upptäckas här på avdelningen.” Sjuksköterska # 5 
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Den andra uppfattningen var att sjuksköterskan ansåg sig ha en stor roll i 

informationsgivandet oavsett när MRB hade upptäckts eftersom många patienter verkade 

sakna kunskap, men att sjuksköterskorna inte gav information så ofta som de borde.  

“[...] men många vet inte vad det (MRB) innebär så då har man ju en viktig roll i att 

förklara för patienten.” Sjuksköterska # 4 

Den tredje uppfattningen var att sjuksköterskan inte ansåg sig ha en stor roll i 

informationsgivandet om MRB överhuvudtaget, då det antogs att det fanns någon annan som 

utförde den uppgiften. 

“Tycker inte att vi har så stor roll i det hela, just för att ofta har dom kanske fått 

information att dom är bärare av en läkare eller kanske av någon annan.” 

Sjuksköterska # 2 

 

Patientens förutsättningar 

Patientens förutsättningar att motta information avgjorde hur sjuksköterskan valde att 

informera. Patientens tillstånd hade inverkan på mottagligheten av information, men även 

rädsla hos patienten påverkade patientens förutsättningar att motta information. 

 

Mottaglighet hos patienten 

Det fanns olika faktorer som påverkade mottagligheten hos patienterna vilket innebar att 

informanterna måste anpassa sin informationsgivning. Det kunde bland annat krävas särskild 

kompetens i form av tolk om det förelåg en språkbarriär, alternativt att en anhörig istället 

skulle bli den primära informationsmottagaren för att sedan översätta informationen vidare till 

patienten. Anhörig blev även den primära informationsmottagaren om patienten var 

inadekvat, till exempel på grund av en demenssjukdom. En patient var heller inte lika 

mottaglig för information i samband med ett chockartat sjukdomsbesked. 

“[...] när dom (patienterna) precis fått sitt sjukdomsbesked kan de vara lite chockade, 

eftersom det blir så mycket information på en gång när man kommer hit och får reda på 

att man har en dödlig sjukdom. Att man dessutom i samma veva hör att man är bärare 

av en multiresistent bakterie, då kan ju själva situationen i sig göra att det blir en 

blockering - vilket gör att man inte tar in information på samma sätt.”  

Sjuksköterska # 4  
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Rädsla 

Informanterna uttryckte att när patienterna hade fått besked om att de bar på MRB upplevdes 

de ofta vara väldigt rädda. Informanterna ansåg även att vissa av patienterna uppfattade 

bärarskapet av MRB som ett dödligt tillstånd. En informant betonade vikten av att 

avdramatisera bärarskapet för patienterna. Sjuksköterskan hade där en stor roll i att lugna 

patienterna genom att informera om vad bärarskapet innebar och hur det påverkade 

vårdsituationen. 

“[...] men jag tror att vi spelar en väldigt stor roll i det, egentligen, och kanske 

framförallt för att avdramatisera det lite. Jag menar, man är ju inte dödssjuk bara för 

att man har multiresistenta bakterier, och det är det många tror.” Sjuksköterska # 7  

Det innebar en svår balansgång att försöka förklara för patienterna att det var viktigt med 

hygienrutiner och skyddsutrustning på avdelningen, men att de kunde leva som normalt 

utanför sjukhuset.  

“[...] för att om man pratar multiresistenta bakterier, då är det ju många som blir 

väldigt rädda. Det gör ju att patienter som har hört att de har multiresistenta bakterier 

nästan har blivit förkastade från familjen, de får inte träffa barnbarn, och får liksom 

inte gå på toaletten hemma hos vänner [...]” Sjuksköterska # 6  

 

Okunskap 

Det upplevdes förekomma mycket okunskap hos icke-vårdutbildade patienter och anhöriga. 

Det upplevdes även förekomma okunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kunde 

leda till en överdriven rädsla för att bära på MRB eller att vara i närheten av en person som 

bar på MRB. Den framträdande okunskapen resulterade i att patienter ofta blev felbehandlade 

inom vården.  

 

Okunskap hos icke-vårdutbildade patienter och anhöriga 

Det framkom att det rådde okunskap utanför vården kring hur olika sjukdomar och bakterier 

smittar. Enligt informanterna föranledde detta till att sjuksköterskan upplevde att patientens 

bärarskap förstorades till orimliga nivåer på avdelningen, både hos patienterna och dess 

anhöriga. Detta trots att bakterien endast blev farlig om det skulle uppstå en infektion som 

krävde antibiotika.  
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“[...] folk som inte är vårdutbildade kan ju nästan tro att en smittsam tuberkulos och 

MRSA smittar på samma sätt, eller en Hepatit. Allt är ju smittsamt men allting smittar 

på olika sätt. Så att man förstår det.” Sjuksköterska # 6 

En informant uttryckte att yngre patienter tenderade att vara mer införstådda i sitt bärarskap 

av MRB jämfört med äldre patienter. Samma informant uttryckte att patienter visste att de 

blev isolerade, men att de inte förstod varför. Detta kunde följaktligen skapa en oro hos 

patient och anhöriga. En annan informant uttryckte att många icke-vårdutbildade patienter 

saknade förståelse för vad det innebar att vara bärare. 

“Jag tror att det är många patienter som inte får information om vad det innebär 

egentligen, många vet att de blir isolerade men egentligen inte varför och många blir 

oroliga. Deras anhöriga undrar, “kan vi gå på samma toalett när vi kommer hem?” 

(varpå sjuksköterskan svarar:) “ni kan dela samma toalett hemma så det är ingen 

fara.” Så många vet nog inte riktigt.” Sjuksköterska # 4 

 

Okunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal 

Informanterna ansåg att det var viktigt att vidarebefordra information till andra 

vårdinriktningar vid omplacering av patient. Bland annat beskrevs vikten att informera 

omvårdnadsboenden som annars hade en tendens att bli överdrivet oroliga att ta emot 

patienter som bar på MRB. Den stora kunskapsbristen på sjukhuset påverkade patienterna i 

den grad att informanten uttryckte en risk att patienterna kunde ha utsatts för felbehandling.  

“[...] jag vet ju att det i län, på kommunen och runt på sjukhuset finns otroligt lite 

kunskap om dem (patienter som bär på MRB), vilket gör att de oftast blir väldigt 

felbehandlade för att alla är rädda för att ta hand om dem, vilket är jättetragiskt 

egentligen.” Sjuksköterska # 7 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Analysen resulterade i fyra olika kategorier som beskrev hur sjuksköterskan upplevde det var 

att informera patienter som bar på MRB: arbetsmiljö, sjuksköterskans roll, patientens 

förutsättningar och okunskap.  Inom kategorin arbetsmiljö beskrev informanter att det 

saknades skriftlig information att utgå från vid givande av information till patienter gällande 

multiresistenta bakterier. För stor arbetsgrupp och tidsbrist var faktorer som påverkade 
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möjligheten att säkerställa att patienterna hade uppfattat informationen. I kategorin 

sjuksköterskans roll framkom det att en förförståelse existerade hos vårdpersonalen om att 

patienter redan var införstådda i sitt bärarskap. Informanterna uttryckte även en otydlig 

ansvarsfördelning kring vems ansvar det var att informera patienterna. Inom kategorin 

patientens förutsättningar ansåg informanterna att en språkbarriär samt patientens tillstånd 

kunde påverka givandet av information. Informanterna upplevde även att patienterna ofta blev 

rädda vid besked om MRB, och att det då var viktigt att avdramatisera bärarskapet. Inom 

kategorin okunskap framkom det att det existerade okunskap bland patienter och anhöriga 

gällande MRB. Okunskap gällande MRB inom vården ledde i vissa fall till att patienter blev 

felbehandlade.  

 

Resultatdiskussion 

Informanterna i föreliggande studie uttryckte en avsaknad av tydliga rutiner kring vilken 

information som skulle ges till patienter som var bärare av MRB. En sjuksköterska ansåg att 

skriftligt material var betryggande att utgå ifrån då det medförde att alla vårdgivare gav 

samma information. Det framkom dock en oklarhet kring om det existerade skriftlig 

information gällande MRB på avdelningen att dela ut. Patientlagen (SFS 2014:821) stadgar att 

information om hälsotillstånd ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till 

mottagarens individuella förutsättningar. Enligt Patientlagen måste det därför finnas skriftlig 

information tillgänglig på avdelningen att lämna ut till patienter som bär på MRB. De flesta 

län i Sverige har internetbaserade patientbroschyrer med information gällande MRB som går 

skrivas ut (Smittskyddsinstitutet, 2014; Smittskyddsinstitutet, 2016). Utskrivna broschyrer 

förenklar givandet av information från vårdgivare till patient då det säkerställer att alla 

vårdgivare ger likadan och korrekt information om MRB. Att ge patienten skriftlig 

information bidrar även till minskad osäkerhet hos patienter och anhöriga gällande MRB då 

de har något skriftligt att återgå till om fler frågor uppkommer.  

Informanterna i föreliggande studie beskrev att de visste hur de skulle säkerställa sig om att 

informationen var förstådd vid givande av information till patienter, om de gav informationen 

för första gången. Oftast var patienterna redan bärare av MRB när de kom till avdelningen, 

och då antog de flesta informanter att patienterna var införstådda i sitt bärarskap sedan 

tidigare. Svenska studier påvisar dock att kunskapsbristen är stor bland bärare av MRB 

(Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2011; Wiklund et al., 2013; 

Skyman et al., 2016), och att det råder oklarhet kring flera aspekter gällande bärarskapet trots 
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att de mottagit god information (Andersson et al, 2011). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

ska den som ger information så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 

innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Därmed ska den som först ger 

beskedet om bärarskapet av MRB till patienten ge god information och säkerställa sig om att 

patienten har förstått innehållet av den givna informationen. Då studier påvisar motsatsen, att 

det finns en stor kunskapsbrist kring MRB hos bärare (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 

2010; Andersson et al., 2011; Wiklund et al., 2013; Skyman et al., 2016), bör det därför 

upprättas tydliga rutiner kring säkerställandet av att patienter som bär på MRB är införstådda i 

sitt bärarskap, oavsett nyupptäckt eller inte. 

En otydlig ansvarsfördelning var något som uttrycktes av informanterna i föreliggande studie. 

Det rådde oklarhet kring vems huvudsakliga ansvar det var att informera patienterna som bar 

på MRB om deras bärarskap. Tidigare studier påvisar att patienter ofta har fått information 

från olika vårdgivare vilket har gett patienterna olika intryck gällande allvarligheten av 

bärarskapet (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). Det visar sig att patienter som bär på 

MRB beter sig olika beroende på hur allvarligt de anser att bärarskapet är (Andersson et al., 

2011). En patient valde att inte vistas utomhus på flera dagar efter att ha mottagit 

läkarbeskedet gällande bärarskapet med MRB, i rädsla för att smitta andra. Andra ter sig 

opåverkade och upplever att bärarskapet är ett överdrivet problem och att det inte kommer 

skada dem (Andersson et al., 2011). Det är viktigt att korrekt information ges så att 

bärarskapet varken förstoras eller ignoreras (Lindberg et al., 2009). En otydlig 

ansvarsfördelning kan bland annat leda till att ingen information ges då det antas att någon 

annan utför den uppgiften, eller leda till att för många vårdgivare är inblandade i givandet av 

information vilket kan skapa en förvirring hos patienten. Förvirringen kan leda till en 

förstorning eller ignorering av bärarskapet. I fall då bärarskapet ignoreras kan det skapas 

problem på samhällsnivå då patienterna kanske inte uppfattar allvaret i bärarskapet, vilket kan 

leda till att de ovetandes sprider MRB i samhället. Det är därför viktigt att det finns tydliga 

rutiner kring vem som ska ge vilken information till patienterna gällande MRB, så att 

patienterna får korrekt information om sitt bärarskap. 

Det framkom ur föreliggande studie att informanterna upplevde en rädsla hos patienterna och 

att patienterna flera gånger saknade förståelse för vad det innebar att bära på MRB. 

Informanterna ansåg att var en svår balansgång att informera om bärarskapet och vilka regler 

som fanns på avdelningen, men samtidigt berätta att det gick att leva ett normalt liv utanför 

sjukhuset. Detta dilemma diskuteras även i studien utfört av Skyman et al. (2016) där 
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patienter anser att det är motsägelsefullt att restriktioner inom hälso- och sjukvård är så 

stränga, så som att sjukhuset kräver att patienter måste isoleras från andra för att inte sprida 

MRB, men att det går att leva ett normalt liv med familjen ute i samhället. Här är det viktigt 

för sjuksköterskan att ta sig tid att säkerställa sig om att patienterna är införstådda i vad 

bärarskapet innebär, samt att de besvarar eventuella funderingar patienterna har innan de 

lämnar avdelningen.  

Informanter i föreliggande studie ansåg att det existerade en okunskap kring MRB inom 

vården vilket kunde leda till att patienter blev felbehandlade. Svenska studier beskriver att 

patienter upplever okunskap hos vårdpersonalen kring bemötande av smittsamma patienter 

(Wiklund et al., 2013, Skyman et al., 2016). De upplever även att de inte får vård på samma 

villkor som patienter som inte bär på MRB (Skyman et al., 2010). Att alla patienter ska få 

vård på lika villkor är en grundpelare i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). En studie 

påvisar att vårdgivare som är säkra kring bemötandet av patienter som bär på MRB inger 

säkerhet, värdighet och lugn hos patienterna (Skyman et al., 2016). Enligt Virginia Henderson 

är relationen till patienten något av det viktigaste för att kunna upptäcka, förstå och sedan 

åtgärda patientens behov (Henderson, 1982). En förutsättning till detta är att sjuksköterskan 

har tid och möjlighet att sitta ned med patienten och skapa en relation där tillfälle ges att 

kunna inge lugn och säkerhet till patienten i deras vårdsituation. Ytterligare en förutsättning är 

att vårdgivare har den nödvändiga kunskapen att kunna bemöta frågor och funderingar kring 

bärarskapet. Kunskapen är också viktig att erhålla då sjuksköterskor runt om i världen har en 

central roll i att utbilda vårdgivare, patienter och familjemedlemmar (Andersson et al, 2011). 

Om patienter kan riskera att bli felbehandlade inom vården på grund av okunskap hos 

vårdgivare är detta något som omedelbart bör adresseras, förslagsvis genom mer utbildning 

kring MRB.  

Informanterna i föreliggande studie ansåg att okunskap kring MRB till stor del existerade hos 

de som inte var vårdutbildade. Vissa patienter hade vid besked om bärarskapet blivit 

förkastade av familjen och vissa patienter fick inte träffa sina barnbarn. Okunskapen bekräftas 

genom en studie gjord av Lindberg et al. (2009) där det framkommer att ingen av patienterna 

som bar på MRSA visste vad det var innan de fick beskedet. Ökad kunskap kring MRB inom 

samhället leder till att bärarskapet avdramatiseras, vilket i sin tur kan bidra till minskade 

missförståelser och ökat välbefinnande hos bärare av MRB. Att utbilda folk i samhället om 

antibiotikaresistens och MRB är en viktig aspekt för att bland annat kunna motverka 

smittspridningen av MRB. 
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Metoddiskussion 

Studiens kvalitativa design av individuella intervjuer var framgångsrik för att besvara studiens 

syfte. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjufrågor vilka genererade utförliga 

svar. Det var känt sedan tidigare att patienter som bär på MRB var en relativ vanlig företeelse 

på de studerade avdelningarna. Därmed fanns en förförståelse att de deltagande 

sjuksköterskorna skulle ge innehållsrika svar på de ställda frågorna.  

I urvalet eftersöktes strategiskt en variation av ålder, kön och yrkeserfarenhet bland 

deltagarna. På grund av personalsammansättningen på de studerade avdelningarna fanns ingen 

möjlighet att få en jämn könsfördelning bland deltagarna. Den skeva könsfördelningen i 

studien är dock representativt för könsfördelningen bland legitimerade sjuksköterskor som är 

sysselsatta inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016). Eftersom det var 

avdelningschefen som stod för rekrytering av deltagarna på en av de studerade avdelningarna 

kunde inte eventuellt bortfall registreras. 

Danielson (2012) beskriver att en lugn och privat miljö är en förutsättning för att intervjuer 

ska kunna genomföras på ett optimalt sätt. Samtliga intervjuer utfördes i turordning och 

enskilt i ett rum på arbetsplatsen. Att informanten blev intervjuad av endast en intervjuare var 

en fördel eftersom intervjusituationen kunde te sig mindre obehaglig för den som blev 

intervjuad. Samtliga deltagande sjuksköterskor var i tjänst och avbrott i intervjun kunde 

uppstått på grund av akuta ärenden. Att utföra intervjuer på arbetstid kan därför anses vara en 

nackdel om deltagaren påverkas av omständigheter som kan störa dennes tankeverksamhet.  

Det utfördes endast en provintervju inför intervjuerna med informanterna som deltog i 

studien. Författarna hade ingen erfarenhet av utföra intervjuer sedan tidigare. Den minimala 

erfarenhet av att ha utfört intervjuer kunde därför ha påverkat hur informanterna utvecklade 

sina svar på de ställda frågorna. Intervjuerna varade endast cirka tio minuter, ändock var de 

innehållsrika och svarade på studiens syfte. 

Antalet deltagare var i förhand bestämt av kandidatuppsatsens omfattning och bedömdes i 

efterhand som tillfredsställande. Dataanalysen av det transkriberade materialet från de sju 

utförda intervjuerna svarade på studiens syfte och gav således en förståelse av sjuksköterskans 

upplevelse, vilket är i enlighet med en kvalitativ intervjustudie (Polit & Beck, 2010). 
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Trovärdighet 
Graneheim & Lundman (2004) betonar vikten av att forskare bör visa trovärdigheten över 

sina resultat. Metoder för att uppnå trovärdighet var att studera resultatets giltighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet. Eftersom ny kunskap från kvalitativa undersökningar 

innebär tolkning av data, kan forskarens förförståelse påverka studiens trovärdighet. 

Förförståelsen kan grunda sig i forskarens teoretiska kunskaper, tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar. Den förförståelse som identifierats i föreliggande studie kan betraktas 

mer som en fördel då det hjälpte att hitta lämpliga deltagare som var i ständig kontakt med 

patienter som bar på MRB. Nackdelen med sådan förförståelse var att det förväntades 

utförliga svar. En av intervjuerna var relativt innehållsfattig i förhållande till resterande 

intervjuer eftersom vederbörande informant uttryckte en lägre nivå av engagemang till 

intervjufrågorna, jämfört med resterande informanter. 

 

Giltighet 

Föreliggande studie genomförde sju intervjuer, om cirka tio minuter vardera, utifrån 

semistrukturerade frågor i ett urval som bestod av en variation av kön, ålder och 

arbetserfarenhet som har behandlat patienter som bar på MRB. Detta bedömdes som 

tillräckligt för att den erhållna datan skulle anses som giltig till det relativt smala syftet. Det 

bevisades under dataanalysen när de tillfredsställande mängder av relevanta meningsbärande 

enheter identifierades från det transkriberade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

frivilliga deltagandet var en fördel av forskningsetiska skäl. Dock kunde det ha påverkat 

resultatet i bemärkelsen att ett frivilligt deltagande kunde ha inneburit ett ensidigt 

förhållningssätt till det studerade ämnet.  

Graneheim & Lundman (2004) poängterar att för stora och små meningsbärande enheter 

riskerar att bli för breda respektive innehållslösa relaterat till kontexten. Av den anledningen 

förekom justeringar av vissa meningsbärande enheter under dataanalysen för att kunna gå 

vidare till kondenseringsprocessen och kodningen på ett optimalt sätt, vilket följaktligen 

kunde skapa våra kategorier som underlag till studiens resultat. De identifierade kategorierna 

som beskrevs i resultatavsnittet stöttades av citat från de transkriberade intervjuerna. 

Tillförlitlighet 

Intervjuerna utgjordes av semistrukturerade frågor och genomfördes under två tillfällen 

uppdelat på båda avdelningarna, där fyra respektive tre informanter intervjuades per tillfälle 

och avdelning. Intervjuguiden var enhetlig för samtliga intervjuer. Samtliga transkriberingar 
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granskades samt analyserades av båda författarna. Därmed var risken liten för att en 

inkonsekvent datainsamling och dataanalys skulle drabba studiens tillförlitlighet (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

Överförbarhet 

Syftet med den valda datainsamlingsmetoden var att skapa möjligheten till att få en 

djupgående förståelse i informantens upplevelse i det som avsågs att studeras (Beck & Polit, 

2010). Utförliga beskrivningar av studiens olika avsnitt skapar dock förutsättningarna till att 

föreliggande studie ska kunna vara replikerbar. I enlighet med Graneheim & Lundman 

(2004), är det av vikt att betona att det är upp till läsaren att avgöra om föreliggande studiens 

fynd är överförbart till andra sammanhang. 

 

Klinisk implikation 

Faktorer som framhölls i resultatet indikerar behov av bland annat förutsättningar som tid och 

miljö för att kunna ge information på ett optimalt sätt. Det framkom att det fanns en 

förförståelse hos sjuksköterskan, i samband med inskrivning, om att patienten var införstådd i 

sitt bärarskap om patienten var en bärare av MRB sedan tidigare. Ett sådant antagande 

riskerade att ett missförstånd uppstod och att sjuksköterskan inte säkerställde att patienten var 

införstådd i sitt bärarskap av MRB. Ytterligare faktorer som identifierades i informanternas 

upplevelse av sin arbetsmiljö, sin roll, patientens förutsättningar samt den rådande 

okunskapen, kan vara faktorer som bidrar till ökad smittspridning av MRB och ett ökat 

lidande hos patienter inom hälso- och sjukvården.  

Patienter som bär på MRB är en relativt stor patientgrupp som dessutom visar tendens att 

växa. Det är därför av vikt att kvalitésäkra riktlinjerna för informationsgivande hos vårdgivare 

till patienter, dels för att minska smittspridningen av MRB men även för att förebygga den 

okunskap som föranleder patienten till ett eventuellt lidande. Således finns det ett behov av 

vidare forskning avseende kunskap om MRB inom hälso- och sjukvården, men även på ett 

samhälleligt plan, i syfte att förebygga det växande folkhälsoproblemet. Resultatet i 

föreliggande studie kan användas som ett underlag till förbättringsarbete på samtliga 

vårdavdelningar avseende informationsgivning om MRB. Genom att exempelvis upprätta 

riktlinjer i syfte att tydliggöra rutiner kring informationsgivning om MRB, kommer det 

således skapa en mer enhetlig och mer säker möjlighet till givande av information som berör 

MRB. Denna åtgärd skulle förhoppningsvis bidra till att patientens behov och förutsättningar 
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värnas mer och ökar patientens delaktighet i vården, i enlighet med den personcentrerade 

omvårdnaden som eftersträvas i Patientlagen (SFS 2014:821). 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans upplevelse av att informera patienter med MRB påverkades av flera faktorer. 

Mest framträdande var otydliga rutiner kring vilken information som ska ges, vems ansvar det 

var att ge information, förförståelse om att patienten redan har fått information samt 

patientens förutsättning för att motta informationen. Tillsammans kunde detta leda till en 

bristfällig kunskap kring bärarskapet hos patienten som i sin tur gav negativa konsekvenser 

såsom rädsla och isolering från omvärlden. Att öka kunskapen kring MRB, ge rätt information 

till patienten och säkerställa sig om att den är förstådd leder till minskat lidande hos patienten, 

rätt behandling samt minskad spridning av MRB i samhället. 
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BILAGA 1. INFORMATIONSBLAD.  
 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en studie som avser att undersöka vad 

sjuksköterskor har för upplevelse av att informera patienter som bär på multiresistenta 

bakterier om deras bärarskap.  

Varför görs studien? 

Studien ska användas till ett arbete inom ramen för kandidatexamen till 

sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet. 

Världshälsoorganisationen (WHO) rangordnar antibiotikaresistens som ett av de tre största 

hoten mot folkhälsan. Den överdrivna förskrivningen av antibiotika har bidragit till 

utvecklingen av antibiotikaresistens och har följaktligen ökat förekomsten av multiresistenta 

bakterier. Det har inneburit att det varje år dör ett stort antal människor i infektioner som 

tidigare kunde ha botats med antibiotika. Flera svenska studier har påvisat att det finns en 

kunskapsbrist hos patienter gällande multiresistenta bakterier, som ett resultat av bristfällig 

information från vårdpersonal. Sjuksköterskor spelar här en central roll då de har det 

huvudsakliga ansvaret för patientens omvårdnad och har en ständig kontakt med dem.  

Vilka kan delta och hur går studien till? 

Du som sjuksköterska ska ha vårdat patienter som bär på multiresistenta bakterier. Under en 

intervju kommer vi att ställa fyra frågor angående din upplevelse kring att informera patienter 

som bär på multiresistenta bakterier om deras bärarskap. Intervjun beräknas att ta 15-30 

minuter. Intervjuerna kommer att spelas in. 

Att delta är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, och ditt deltagande kommer 

inte att kunna spåras till studien. Det inspelade materialet med all information kommer att 

raderas efter att transkriberingen är gjord. 
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Om du har frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julie & Kevin.  

 

Julie de Presno   Kevin Weimerbo 

Sjuksköterskestuderande   Sjuksköterskestuderande 

Telefon: 07-xxxxxx   Telefon: 07-xxxxxx 

julie.presno.7838@student.uu.se  kevin.weimerbo.7383@student.uu.se

   

Mona Pettersson 

Handledare, legitimerad sjuksköterska 

Telefon: 018-xxxxxx 

mona.pettersson@pubcare.uu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:juliedepresno@yahoo.no
mailto:w.nivek@outlook.com


30 
 

BILAGA 2. INTERVJUGUIDE. 

Ålder: ………. 

Kön: ……… 

Har arbetat som sjuksköterska sedan: ……………. 

Har du erfarenhet av att vårda patienter som bär på MRB? 

Fråga 1.  

Vilken roll spelar du i givandet av information till patienter gällande MRB? 

Fråga 2. 

Vilken information ger du till patienter som bär på MRB, avseende deras bärarskap? 

Fråga 3.  

Hur säkerställer du att din patient är införstådd i att vara bärare av MRB? 

Fråga 4. 

Vilka faktorer kan påverka givandet av information kring MRB? 

Följdfrågor  

Hur menar du?  

Kan du förklara?  

Kan du ge några exempel?  

Kan du utveckla dina tankar/känslor? 
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BILAGA 3. ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE. 

För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie 

 
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:  

Studiens design: se bifogad projektplan        Tidpunkt för datainsamling:  

Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 

 

Datum:     Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   

Namnförtydligande: 

 

http://www.lul.se/pvansokanstudie

