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SAMMANFATTNING 

 

 

I Sverige betraktas MRSA enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Spridningen 

av bakterien är ett ökande problem både i och utanför landets gränser och fler individer 

riskerar att drabbas. Antalet patienter med erfarenhet av att vara eller att ha varit bärare av 

MRSA har ökat. Bakterien kan ge upphov till svårbehandlade infektioner med påföljande 

antibiotikabehandling. Ökad användning av antibiotika påverkar resistensutvecklingen och 

påverkar tillgången till verksamma antibiotika.  

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av vård hos patienter som drabbats av 

MRSA. En litteraturöversikt valdes för att ge en överblick och sammanställa aktuellt 

kunskapsläge. Fjorton artiklar varav merparten var kvalitativ och några kvantitativa artiklar 

som publicerats de tio senaste åren granskades. 

  

Resultaten redovisas under rubrikerna ny situation- att få diagnos MRSA, erfarenhet av 

isolering och erfarenhet av rehabilitering och återhämtning. Resultaten visar att patientens 

upplevelse av vårderfarenhet är individuell samt att det kan innebära känslomässig påverkan 

av att vara bärare av MRSA. Känslor som oro, rädsla, förvirring, att vara smutsig, 

skuldkänslor, depression och att utgöra ett hot mot omgivningen upplevdes. De negativa 

känslorna kan förstärkas av att omgivningen agerar mer restriktivt och kan av det skälet 

förstärka stigmatiseringen. Positiv syn på att få eget rum på grund av MRSA upplevdes, men 

den sammanvägda upplevelsen av att isoleras var negativ. Det är stora skillnader i kunskap 

om MRSA hos både patienter och personal. Ett flertal patienter upplevde brist på information 

och kunskap om sitt bärarskap av MRSA. 

 

Slutsatsen är att vårderfarenheter hos patienter med MRSA till stor del upplevdes negativt.  

Det saknas kunskap om MRSA hos både vårdpersonal och patienter. Fortlöpande 

utbildningsinsatser behövs för att säkerställa att en god och säker vård bedrivs. Kunskap och 

ökad information om hur vi ska förhålla oss till MRSA leder till ökad patientsäkerhet och ett 

optimalt bemötande av patienten.  

 

 
Nyckelord: MRSA, information, erfarenheter, isolering, upplevelser  
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INLEDNING 

På sjukhus, sjukhem och vårdcentraler informeras patienten om sitt bärarskap av 

methicillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA). Infektioner orsakade av MRSA kan 

innebära långvarig sjukdom eller risker för patienten. Upplevelser hos patienter som drabbats 

av MRSA inom hälso- sjukvården är erfarenheter som kan vara en kunskapskälla för bättre 

vård och bemötande. 

BAKGRUND 

 

Methicillinresistenta Staphylococcus aureus   

Spridningen av Methicillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem i 

världen. Det som skiljer MRSA från andra gula stafylokocker är att den utvecklat 

motståndskraft mot flera vanligt förekommande antibiotika. Nyttjande av antibiotika på 

frikostigt och på lösa grunder är en faktor som har påverkat resistensutvecklingen. Bristande 

följsamhet till basala hygienrutiner en annan. I länder med högt antibiotikatryck ses en ökad 

förekomst av resistenta bakterier (Bell, Schellevis,  Stobberingh, Goossens, & Pringle, 2014; 

Cars et al. 2008). MRSA är en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner i 

världen (Gårlund, 2009).  

De senaste åren har utvecklingen av MRSA ökat i världen. I Europa är uppskattningsvis 20 

procent av stafylokockerna resistenta mot antibiotika och i USA bedöms resistens-

utvecklingen utgöra mer än 50 procent av stafylokockerna. Spridningen av MRSA kan ses 

som toppen av ett isberg (Appelbaum, 2006). År 2011 anmäldes 1884 fall av MRSA i 

Sverige. (Smittskyddsinstitutet, 2013). Sedan mitten av 1990- talet finns MRSA ut i samhället 

och kan ge upphov till samhällsförvärvad MRSA-smitta (David & Daum, 2010). 

MRSA är inte mer virulent än andra gula stafylokocker, men för den som drabbats kan det ta 

längre tid att bli frisk, det finns färre behandlingsalternativ att välja på och de antibiotika som 

kan användas har i regel fler biverkningar (Ericson& Ericson, 2009). Infektioner orsakade av 

MRSA blir på så sätt mer svårbehandlade, ökar behov av sjukhusvård, ökar risken för 

biverkningar och kan leda till förhöjd risk för dödlighet (Strama, 2010). De nordiska länderna 

har lägst frekvens av MRSA i Europa och troligtvis i världen. Skälen till att det är färre fall i 

norden har flera orsaker. De nordiska länderna utför infektionskontroller genom att screena 

patienter med riskfaktorer och de som kan ha utsatts för MRSA. 

Ett annat skäl till lägre förekomst av MRSA i norden är en mer restriktiv hållning till 

antibiotikaförskrivning.  Ytterligare ett skäl till lägre förekomst av MRSA är god 

följsamheten till basala hygienrutiner. Personer som har blivit smittade eller blivit 

koloniserade ska övervakas, eventuellt isoleras och smittkällan skall elimineras för att minska 

smittspridningen. Det är en policy som kan sammanfattas med ”search and destroy” (Vos, Ott, 

& Verbrugh, 2005; Skov, Gudlaugsson, Hardardottir, Harthug, Jakobsen,  Jørn Kolmos, & 

Åhrén,2008).I takt med ökat resande och ökad migration drabbas fler av MRSA i Sverige och 

i omvärlden. MRSA förekommer både i sjukhusmiljö och ute i samhället. När personal eller 
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patient vidrör vid ett koloniserat område på kroppen kontamineras händerna och bakterier 

flyttas runt i omgivningen och kan överföras till andra (Skov et al., 2008).  

Definition av MRSA                                                                                                                               

l litteraturöversikten  används begreppen transient bärare, kolonisation av MRSA, 

sjukhusförvärvad och samhällsförvärvad MRSA i texten. Med transient bärare avses att 

individen tillfälligt är bärare utan att det koloniseras och MRSA-bakterier får fäste. Med 

kolonisation av MRSA avses att bakterierna finns hos individen och förökar sig under kort 

eller lång tid utan att ge några symtom. Med sjukhusförvärvad MRSA avses att bakterierna 

förts över till individen i samband med vård och omsorg. Med samhällsförvärvad MRSA 

avses att individen förvärvat bakterierna ute i samhället (Strama, 2012). 

En studie om samhällsförvärvad MRSA beskriver att bakterierna kan förekomma och spridas 

i sportsammanhang där det förekommer tät fysisk kontakt med varandra. Utrustning i 

träningslokaler som delas av många ökar risken för smittspridning. Hudskador som uppstår i 

träningssammanhang ökar risk för smittspridning av MRSA (Redziniak et al., 2009). 

Förekomst av MRSA-bakterier och vad de kan orsaka 

MRSA är en motståndskraftig gul stafylokock som kan förekomma på hud, näsa, slemhinna, 

hals och mellangård. Bakterierna behöver inte ge symtom eller orsaka infektion. MRSA kan 

ge upphov till hudinfektioner och bölder samt allvarliga infektioner som lunginflammation, 

hud, skelett och ledinfektioner och blodförgiftningar.  Det är ökad risk för att förvärva MRSA 

i samband med vård och omsorg.  Även äldre individer och personer med nedsatt 

immunförsvar och eller har hudlesioner är utsatta grupper (Klevens et al., 2007; Ericson& 

Ericsson, 2009). En kohortstudie från år 2001 visar att de patienter som har kroniska sår som 

har koloniserats med MRSA har haft en längre sjukhusvistelse och även haft en central 

venkateter under vårdtiden jämfört med de patienter som också har kroniska sår som inte har 

koloniserats (Roghmann, Siddiqui, plaisance &Standiford, 2001). 

Resistensutveckling                                                                                                        

Resistensutvecklingen av betalaktamasproducerande staphylococcus aureus började kort tid 

efter att penicillinet togs i bruk på 1940-talet. 1959 kom meticillinet som är ett 

betalaktamasstabilt antibiotika, och efter några observerades stammar av meticillinresistenta 

staphylococcus aures. Resistensutveckling innebär att bakterien har utvecklat motståndskraft 

mot flera olika antibiotikagrupper. Meticillinet var det första semisyntetiska penicillinet som 

användes för att behandla infektioner. Infektionsbehandlingarna inleddes i började på 1960-

talet och när sedan läkemedlet var taget i bruk kom resistensutvecklingen snabbt med 

motståndskraftiga stammar av staphylococcus aureus. De resistenta stammarna av 

staphylococcus aureus finns nu spridda över hela världen och är ett stort problem för 

sjukvården (Ericson & Ericson, 2009). Världshälsoorganisationen [WHO] bedömer 

resistensutvecklingen som en hälsosäkerhetsrisk. Brist på utveckling av nya generationer av 

antibiotika ökar risken för att infektioner inte kan behandlas med antibiotika.  Följden kan 

innebära förlängda vårdtider, ökat lidande och att svåra infektioner kan få dödlig utgång 

(Hamour, O`Bichere, Peters & McDonald, 2003).  
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Ordet antibiotika kommer från grekiskans anti bios och betyder mot liv. Under drygt 60 år har 

antibiotika använts i sjukvården. Fel antibiotika vid fel tillfälle och i otillräcklig dos eller att 

behandlingstid varit för kort är faktorer som påverkat att bakterierna utvecklat skyddande 

mekanismer mot antibiotikan. Mutationer pågår kontinuerligt bland mikroorganismerna och 

den genetiska koden förändras för att bakterien ska överleva. Leder mutationen till att 

mikroorganismen blir mindre känslig för antibiotika har en antibiotikaresistent bakterie mot 

ett eller flera antibiotika utvecklats. Det krävs idag kraftigare antibiotika och ibland två olika 

preparat för att behandla MRSA- infektionen. Länder i södra Europa har en högre konsumtion 

av antibiotika och resistensutvecklingen är högre där. Det nationella nätverket Samverkan mot 

antibiotikaresistens (STRAMA) arbetar för att antibiotika används vid korrekt indikation, 

mängd och behandlingstid (Strama, 2010; Skov et al., 2008).  

Spridning av MRSA 

MRSA kan överföras och spridas på olika sätt till människor i omgivningen. Kontaktsmitta är 

den dominerande smittvägen i vård och- omsorg och MRSA överförs i regel via direkt eller 

indirekt kontaktsmitta. Vid direkt smitta förs mikroorganismer från en sjuk eller en frisk 

smittbärare till en annan individ som är mottaglig. Den indirekta smittan dominerar i vård- 

och omsorg och mikroorganismerna överförs då från en individ till en annan via händer, 

handskar, kläder, instrument, smittbärande hudpartiklar eller kontaminerad miljö. MRSA 

förekommer både i hälso- och sjukvård, omsorg och ute i samhället.  

Spridningen av MRSA sker vanligen via direktkontakt hud mot hud, exempelvis via 

infekterade sår eller indirekt via förorenade ytor, textilier eller föremål. Det är framförallt tre 

faktorer som har betydelse för MRSA smittspridning: agens, förekomst av sår och en 

gynnsam miljö (Sterling, Littlejohn & Willbond, 2004). Sjukhus och vårdinrättningar är ett 

exempel på gynnsam miljö för MRSA (Ericson & Ericson, 2009).  

MRSA-screening                                                                                                                  

Screening innebär att odlingsprover tas på alla patienter i en specifik situation för att påvisa 

eventuell smitta. För att kartlägga, minimera och förebygga spridningen av MRSA i Sverige 

görs screening vid inskrivning i sluten vård, hemsjukvård och inflyttning till särskilt boende 

för äldre för alla patienter med riskfaktorer som eksem, sår, kateter och infarter. Screening 

görs även på patienter som har varit i kontakt med sjukvården utomlands de senaste sex 

månader. I primärvården tas sårodlingar vid misstanke om staphylokockinfektion 

(Smittskydd, 2012).  MRSA- screening är ett effektivt verktyg för att identifiera bärare. 

Harbarth et al., 2011;Fang & Hedin, 2003). MRSA kolonisation förekommer mer hos 

patienter som har blivit sjukhusvårdad de senaste tolv månader. Bland patienter som är 

multisjuka som exempelvis diabets- och hjärtsviktspatienter ses en ökad förekomst av MRSA. 

De patienterna vårdas i regel mer frekvent på sjukhus. Att screena patienter relaterat till en 

angiven situation för att finna MRSA-bakterier har visats sig effektivt för att hindra 

smittspridningen (McKinell, Miller, Eells, Cui &Huang, 2013).  

Behandling av MRSA                                                                                                    

Behandling av MRSA avgörs individuellt efter resistensbestämning och vanliga 

behandlingsalternativ är Vancomycin och Linezolid. Är patienten endast bärare av MRSA i 



4 

 

näsa och svalg kan försök att dekolonisera bakterierna med mupirocinsalva som appliceras i 

näsan. Att dekolonisera MRSA bakterier i kroniska sår kan vara svårare. Läkemedel som 

Rifampin och Novobiocin kan användas för att avlägsna bakterierna (Roghmann et al., 2001). 

Avskrivning av förhållningsregler och kontroller                                                                        

Smittsamheten avgörs efter en individuell bedömning av MRSA-bäraren. Nivån av 

smittsamhet är avhängigt vilken infektion och vilken eller vilka riskfaktorer patienten har. I 

bedömningen ingår även att se till vilka som kan riskera att smittas i MRSA-bärarens 

omgivning. Vid pågående infektionen med symtom hos bäraren bedöms patienten som 

smittsam. Finns öppningar eller ingång i huden som exempelvis eksem, böld, sår, stomi, 

kateter i urin eller kärl och liknande bedöms patienten vara fortsatt smittsam. Infektionen ska 

vara läkt och hudkostymen hel innan provtagning för eventuell avskrivning kan vara aktuell. 

Patienten följs upp av den infektionsenhet som ansvarar för allmänfarliga sjukdomar.  

Information och behandlingsdirektiv ges av behandlande läkare och sjuksköterskor. I vissa 

landsting och kommuner i Sverige så kan patienten avskrivas från sin MRSA diagnos om tre 

upprepat negativa odlingssvar hos patient med hel hud kan påvisas. Tiden mellan första 

negativa odling till tredje negativa odling tar minst ett år. Vissa delar av landet avskriver inte 

diagnosen MRSA även om såren har läkt eller att riskfaktorerna är eliminerade 

(Socialstyrelsen, 2010; Smittskydd, 2015).  

Lagar och riktlinjer                                                                                                                     

Enligt hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vård ges på lika villkor till alla patienter 

med respekt och hänsyn till den enskildes mänskliga värdighet. MRSA klassificeras som en 

allmänfarlig sjukdom och den är både anmälnings och smittspårningspliktig. Samma regler 

och riktlinjer gäller om bärarskapet av MRSA är transient (Socialstyrelsen, 2010). 

Smittskyddslagens definierar allmänfarlig sjukdom som ”smittsamma sjukdomar som kan 

vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga 

konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som 

riktas till den smittade” (Smittskyddslagen, SFS 2004:168,3§). Patientsäkerhetslagen PSL 

(2010:159§1) ställer krav på sjuksköterskan att arbeta systematiskt och patientsäkert, vilket 

bland annat innebär att visa följsamhet till basala hygienrutiner. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) ställer krav på sjuksköterskan och skriver att vården ska vara av god kvalitet 

med en god hygienisk standard. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor  

står att alla yrkesutövande sjuksköterskor ska uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det är möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder ”och arbeta utifrån hygieniska riktlinjer och principer. (Socialstyrelsen, 2010) 

Den som drabbas av MRSA är skyldig att informera om sitt bärarskap av MRSA vid 

kontakter med hälso- och sjukvården med anledning av att vårdmiljöer kan innebära ökade 

risker för smittspridning. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det också viktigt att MRSA-

bärarskapet blir känt inför ett eventuellt ställningstagande till antibiotikabehandling 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Basala hygienrutiner                                                                                                                          

Alla som bedriver vård eller omsorg i någon form, oavsett yrkeskategori är enligt (SOSFS 
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2015:10) skyldig att tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Basala hygienrutiner är 

grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad. 

Från och med den 1 januari 2016 gäller hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda 

boenden och vissa boenden med särskilt stöd. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 

inom hälso- och sjukvården anger de krav som alla verksamheters lokala basala hygienrutiner 

ska vara grundade på. I samband med undersökning, vård och behandling eller annan 

direktkontakt med patienter: 

Arbetskläderna ska ha korta ärmar.  

Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.  

Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.  

Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller 

något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje 

direktkontakt med en patient.  

Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.  

Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de 

desinfekteras.  

Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och 

flytande tvål före desinfektion.  

Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.  

Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk 

för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt 

material.  

Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt 

med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.  

Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika 

arbetsmoment (SOSFS 2015:10). 

I världen drabbas uppskattningsvis 100 miljoner av vårdrelaterade infektioner. Ett verktyg att 

förebygga dem är att använda sig av basala hygienrutiner (Pittet et al. 2006; Pittet & 

Donaldson, 2005). Att minska vårdrelaterade infektioner prioritertas högt i många länder. 

Medvetenheten om handhygienens betydelse har funnits sedan förlossningsläkare Ignas 

Semmelweis på 1800-talet upptäckte vilken betydelse handhygien hade för överlevnad bland 

födande kvinnor. Resultat av forskning kan konfirmera handhygienens betydelse för att 

minska vårdrelaterade infektioner (Grol & Grimshaw, 2003;Stone, 2001). 
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Vårdhygien                                                                                                                               

Vårdhygien i Stockholms län är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF, 2012) 

som via undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring bistår chefer och medarbetare  i vården 

att ge vårdtagare och patienter en god och säker vård. Verksamhetens mål är att förebygga 

vårdrelaterade infektioner och smittspridning. (Vårdhygien, 2015). 

Vårdhygieniska regler och riktlinjer för MRSA i slutenvård  

Den provsvarsansvarige läkaren ska informera och besluta om vilka förhållningsregler som 

ska gälla i det enskilda fallet för att undvika smittspridning till andra individer. Exempel på 

förhållningsregel är att bärare av MRSA har informationsplikt i kontakt med människor där 

det finns risk för smittspridning t.ex. vid sjukhus- eller tandläkarbesök. Som patient med 

MRSA är man skyldig att följa de direktiv som läkaren ger för att förebygga smittspridning 

(HSF, 2012). 

Varje landsting i Sverige har ett handlingsprogram för specifika vårdåtgärder när det gäller 

MRSA som baseras på smittskyddslagen (SFS, 2004:168). Patienten skall vårdas på den enhet 

som ger den bästa vården för patientens grundsjukdom. Patienten skall ha enkelrum med 

toalett och dusch. Klarar inte enheten av att uppfylla kraven ska en avvikelserapport skrivas. 

Information om avvikelsen skickas till chefläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska samt 

till smittskyddsläkaren. Flergångsutrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, 

gånghjälpmedel och mobil ska vara patientbundet. Vid risk för smittspridning kan vård på 

infektionsklinik med isolering vara ett alternativ (HSF, 2012). Basala hygienrutiner ska 

tillämpas vid vård av alla patienter. Personalen på vårdenheten skall göra en individuell 

bedömning av hur mycket av förhållningsreglerna till MRSA som patienten själv klarar av. 

Patienten skall desinfektera händerna innan och efter måltid och efter toalettbesök. De 

patienter som inte klarar av sin handhygien skall få hjälp med det av personalen. Besökare 

som hjälper patienten med sin omvårdnad skall informeras om basala hygienrutiner och de 

skall följas. Patienter som skall vistas i offentliga rum på vårdenheten skall ha täckta förband 

på eventuella sår, infarter, tömd urinpåse, desinfektera hjälpmedel som används vid 

förflyttningar, patienter ska ha rena kläder och patienten ska desinfektera sina händer (HSF, 

2012). 2012).  

Såromläggningar och skötsel av olika infarter sker på sedvanligt sätt. Basala hygienrutiner ska 

tillämpas och avfall kasseras i en plastpåse som knyts ihop och slängs i sopsäcken. När 

patienten skrivs ut från vårdenheten skall rummet städas, rengöras och desinfekteras enligt 

särskilda städrutiner (HSF, 2012). 

Isoleringsvård 

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem för sjukvården och utgör ett hot mot 

patientsäkerheten (S.K.L. 2014). Ett sätt att kontrollera och begränsa spridningen av 

smittsamma sjukdomar är att utöver följsamheten till basala hygienrutiner vårda patienten 

isolerad. För samhället medför det extra kostnader men isolering är ett verksamt sätt att 

förebygga och kontrollera smittspridningen (Saint, Higgins, Nallamothu & Chenweth, 2003). 

Vård av patienter med konstaterad eller med misstanke om MRSA är mest optimal i isolering 
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alternativt på infektionsklinik. En förutsättning för att begränsa smittspridningen är att 

personal förstår och visar följsamhettill basala hygienrutiner (Hartstein et al., 1995). 

Målet med isolering är att bryta vårdkedjan genom att isolera smittkällan. Varje sjukhus har 

egna rutiner för olika former av isolering. Isolering innebär att patienten vårdas på 

infektionsklinik i ett enkelrum med tillgång till egen toalett och duschrum. Personalen kan 

komma in i rummet via ett förrum en sluss. Där finns det tillgång till tvättställ, medicinsk och 

omvårdnadsutrustning. Innan personalen går in till patienten ska följsamhet till basala 

hygienrutiner tillämpas och material förberedas inför mötet med patienten (Almås, Stubberud 

& Grönseth, 2011).  

Kohortvård                                                                                                                             

Kohortvård innebär att patienter med samma smitta kan vårdas på samma enhet och vårdas av 

samma personal (Almås, Stuberud & Grönseth, 2011). Infektionsområdet måste vara 

ordentligt täckt. Patienten kan ligga på flerbäddsrum och ha en särskild avvisad toalett. I 

rummet ska det finnas tvättställ och man skall kunna avskärma patienten vid sårvård (Almås 

et al., 2011). För att förebygga och minska risken för smittspridning är det viktigt att tidigt 

identifiera bärare av MRSA. Minst spridning av MRSA på sjukhus förekom bland patienter 

där samtliga oavsett diagnos behandlades som om de var smittbärare (Huang et al., 2013).   

MRSA- bärarkort                                                                                                                  

Enligt smittskyddslagen ska patienten upplysa om sitt bärarskap av MRSA i samband med 

hälso- och sjukvård samt vid tandvård. För att underlätta får patient och anhörig bärarkort att 

visa upp. Personalen ska informeras för att förhindra smittspridning av MRSA (Ericson & 

Ericson, 2009).   

 

Sjukskötersköterskors roll vid omvårdnad av patient med MRSA 

Enligt hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vård ges på lika villkor till alla patienter 

med respekt och hänsyn tagen till den enskildes mänskliga värdighet. Sjuksköterskor har som 

arbetsledare en viktig roll med att förhindra smittspridning för att ge en säker omvårdnad 

(Ericsson, 2009). Sjuksköterskor ska ge omvårdnad till patienter som drabbas av MRSA på 

lika villkor som till övriga patienter i vården. Drabbade patienterna är skyldiga att förhålla sig 

till specifika restriktioner och vårdåtgärder relaterat till behandlingsprogram för MRSA 

patienter Smittskyddslagen (SFS 2004:168). 

Omvårdnadens mål är att främja hälsa, välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga för patienten och att omvårdnadshandlingarna utförs 

enligt sjuksköterskors specifika kunnande, aktuell forskning och de riktlinjer som finns inom 

området. Sjuksköterskor ska ta del av patientens erfarenheter och förstå dem för att utföra 

adekvata omvårdnadsåtgärder. Handlingarna kan vara förebyggande, hälsofrämjande, 

stödjande och lindrande i relation mellan sjuksköterskor och patient (Bentling, 2005).  
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad omvårdnad är att se personen, bekräfta personens upplevelse av sjukdomen, 

utgå ifrån personens synsätt och att involvera personen i alla delar av vården vilket leder till 

trygghet för personen. Att se till att patienten får begriplig information om sin 

sjukdom(Edvardsson, 2010). Det är i linje med den nya patientlagen som trädde kraft 

20150101 och den verkar för patientens intigritet, självbestämmande och delaktighet(SFS 

2014:82) 

Kommunikation 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor understryks vikten av 

kommunikationen med patienten på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 

2005)Informationen som ska förmedlas ska bidra till att lösa problem och stimulera patienter 

och anhöriga att klara av sin vårdsituation på ett bra sätt. Viktiga saker i kommunikation är att 

bli bemött med respekt och artighet, att någon lyssnar på en och att få klar och tydlig  

information(Eide& Eide,2007).  

Vårdlidande 

Lidande är tillägnat människan och att leva innebär att lida menar omvårdnadsprofessor Katie 

Eriksson, (Eriksson,1994).Lidandet uppbärs av den enskilda individen och varje lidandet är 

unikt. Lidandet kan leda till en skuld som kan bidra till att en människa blir ängslig och rädd. 

Vårdlidande är det lidande som upplevs i relationen till själva vårdsituationen. 

Det finns många olika former av vårdlidande som kräkning av patients värdighet som att 

vårdaren inte ser patienten eller ger patienten plats, fördömelse och straff som att inte orka 

samtala med en besvärlig patient, maktutövning som att patienten inte blir tagen på allvar, och 

utebliven vård. Att lindra vårdlidandet innebär att inte kränka patienten, inte fördöma och inte 

missbruka makt utan ge den vård som patienten behöver. Vårdlidandet kan lindras genom att 

patienten blir informerad, görs delaktig och får svar på egna frågor (Eriksson, 1994). 

Patientens liv kommer i obalans vid svår sjukdom eller om patienten inte blir bekräftad som 

person. Livslidande har en tydlig koppling till gemenskap med andra människor. När personal 

brister i reflektion och förståelse för patienten i vården uppstår ett lidande som kan undvikas. 

För att lindra sitt vårdlidande behöver patienten bemötas respektfullt av personalen. 

Vårdpersonal kan ge tröst och lindring i varje vårdsituation, men av olika skäl uppfylls det 

inte alltid. Att ingjuta hopp och förmedla att det finns möjlighet för samtal och stöd har 

åsidosats till förmån för det medicinska i vården. Det är viktigt för patienten att vården är 

patientcentrerad (Eriksson, 1994). 

Problemformulering 

I takt med ökad spridning av MRSA i Sverige kommer fler människor att drabbas. Patienten 

får inte exkluderas från vård och behandling på grund av sin smitta. Det är viktigt att ta 

tillvara patientens berättelse och erfarenhet av vård samt vad patienten saknat för att utveckla 

sjuksköterskors goda omvårdnad och att verka för att minska lidandet, öka välbefinnandet och 

ge en så optimal omvårdnad som möjligt. 
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SYFTE 

Syftet var att belysa erfarenheter av vård hos patienter med MRSA i hälso-sjukvården.  

METOD 

En litteraturöversikt valdes som metod för att med utgångspunkt från syftet återge en bild av 

aktuellt forskningsläge inom det specifika problemområdet. Litteraturöversikt är en grund för 

god evidensbaserad omvårdnad. En litteratursökning innebär sökning efter relevant forskning 

inom det specifika området som författarna har valt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Inklusionskriterier: Engelska artiklar publicerade år 2005- 2016 som beskriver patienters 

erfarenheter eller upplevelser av att vara drabbad av MRSA. Artiklarna var peer reviewed och 

fanns tillgängliga i Pub Med och Cinahl.  

Datainsamling 

Databaserna Pub Med och Cinahl användes som innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad och medicin. Sökningen gjordes enligt urvalskriterier och sökorden var 

methicillin-resistant staphylococcus aureus, experience, patient och nursing care.Alla utom 

experience har översatts till engelska med hjälp av svenska MeSh-termer och Cinahl-headings 

relaterat till ämnet och syftet. Sökordet experience användes som fritextsökning och med de 

övriga sökorden. Termen AND användes mellan sökorden för att kunna skriva in flera ord 

efter varandra och få träffar som innehåller alla ord. Det gör sökningen mer specifik och 

funktionen kallas booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 2013). 

Tabell 1. Litteratursökning 

Sökning gjord 2016-01-28 

Databas Sökord/combination 

av sökord 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

PubMed Methicillin-

Resistant 

staphylococcus 

aureus (Mesh)AND 

Experience (Fri 

text) AND Patient 

(Mesh) 

221 50 20 5 

 Methicillin-

Resistant 

staphylococcus 

aureus (Mesh)AND 

Experience (Fri 

text) AND Patient 

(Mesh)AND 

Nursing care 

(Mesh) 

11 11 11 1 
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Databas Sökord/kombination 

av sökord 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

Cinahl Methicillin-Resistant 

staphylococcus 

aureus (Cinahl) AND 

Experience (Fri text) 

59 59 30 3 

 

Manuell sökning                                                                                                                                  

I Pub Med finns ett alternativ för att finna relaterade artiklar ”related articles”. Den ger förslag 

på artiklar inom det sökta ämnet. Vi har använd den sökmetoden för att få fram liknade 

artiklar och för att få en större mängd (Forsberg & Wengström, 2008). Vi fann fyra artiklar 

genom den sökmetoden. Vi identifierade även ytterligare två artiklar genom att söka i 

referenslistorna på de artiklar som vi hade fått fram (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dataanalys 

Rubrikerna i de artiklar som kom fram via databasarna Pub Med och Cinahl lästes igenom 

och abstract lästes på de artiklar som stämde mot syftet. De artiklar som inte var relevanta 

relaterat till syftet sorterades bort(Forsberg& Wengström,2013).De fjorton artiklar som 

identifieras som intressanta för studien kvalitetsgranskades genom en kvalitetsmall för 

litteraturstudier. Det är ett bedömningsunderlag som Sophiahemmets högskola har utarbetat 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende litteraturstudier med kvantitativ och 

kvalitativ ansats modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William et 

al.,(2011).Se bilaga 1. Artiklarna sorterades i bokstavsordning och dess syfte, metod och en 

kort sammanfattning på resultatet fördes in i en artikelmatris. Se bilaga 2. Artiklarnas kvalitet 

bedömdes sedan enligt graderings- skala från hög kvalitet till låg kvalitet.(Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Därefter lästes artiklarna flera gånger igen och analyserades för att hitta 

likheter och olikheter i resultaten. Därefter gjorde vi en sammanställning av varje resultat i 

respektive artikel.  

Resultaten analyserades organiserades därefter under rubriker så att likheter och olikheter 

kom fram och skapade därefter nya rubriker. Namnen på rubrikerna valdes efter de teman som 

kommit fram. Vi har främst valt kvalitativa artiklar men även använt kvantitativa. De 

kvantitativa artiklarna har en del av statistik resultaten analyserats och skrivits om i löpande 

text (Forsberg & Wengström, 2013).  

Forskningsetiska överväganden 

Alla vetenskapliga studier ska vara utförda med ett etiskt övervägande för att inte skada någon 

som deltar i studien. Att utelämna de artiklar som inte ger stöd åt forskarens åsikter anses 

oetiskt.  Kvalitet i forskning är av stor vikt men den enskilde patientens integritet och 

personliga intresse ska gå före egna och samhällets intressen.  Av den anledningen har vi valt 

ut studier till litteraturöversikten som är godkända av en etisk kommitté eller att ett noggrant 

etiskt övervägande har gjorts av studierna. Samtliga studier som ingår i litteraturöversikten 
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redovisas. Sammanställningen, granskningen och redovisningen av resultatet gjordes efter 

etiska principen att innehållet inte skulle förvrängas (Forsberg & Wengström, 2013). 

RESULTAT 
 

I föreliggande litteraturstudie har fjorton artiklar som belyser vårderfarenheter hos patienter 

som drabbas av MRSA i hälso-och sjukvården granskats. Resultaten redovisas i löpande text 

under rubrikerna: Ny situation- att få diagnos MRSA, Information, Erfarenheter av isolering 

och Erfarenhet av rehabilitering och återhämtning.   

Ny situation- att få diagnos MRSA                                                                                                       

Information om att vara bärare av MRSA kunde innebära en känslomässig påverkan och ge 

vårderfarenheter som rädsla, ilska och skuld över att vara smittad (Andersson, Lindholm & 

Fossum, 2011; Criddle & Potter, 2006; Rodhe & Ross-Gordon, 2012).  Oro och förvirring 

upplevdes hos patienter som diagnostiserats för MRSA. Upplevelserna var unika för varje 

patient och många faktorer som egen erfarenhet och tro bidrog till hur patienten upplevde och 

hanterade sin situation (Criddle & Potter, 2006). Känslan av att vara smutsig och att livet hade 

förändrats upplevdes. Frågetecken kring hur smittan hade uppstått förekom.  

Deltagare i studien upplevde att det var nödvändigt att dölja att de var bärare av MRSA för att 

inte riskera att familj och vänner skulle undvika att komma på besök. En patient vägrade att ta 

emot besök på rehabiliteringscentret för att undvika det genanta i att vara isolerad. Patienten 

beslöt att alla besök fick ske utanför vårdenheten (Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson, & Lewis, 2012). 

You don`t feel like a human being…I mean there´s got to be a different way of treating people 

with MRSA (Webber et al., 2012). 

Deltagare i studien rapporterade att de upplevde att de vara annorlunda än övriga patienter. 

Patienter i isolering upplevde att personalens skyddsutrustning som gul skyddsdräkt och 

munskydd förvärrade den negativa känslan.  De patienter som ombads att bära 

gummihandskar och skyddsrock under rehabiliteringen upplevdes särskilt stigmatiserande. 

Det mest prevalenta hos patienterna efter MRSA- diagnos var att de hade blivit stigmatiserade 

(Webber et al., 2012).  

Flera patienter upplevde en förändrad och försämrad attityd i vårdpersonalens bemötande 

efter diagnos (Lindberg, Carlsson, Högman, & Skytt, 2009). Patienter beskrev att de kände sig 

kränkta av att ha blivit smittade med MRSA på sjukhuset och upplevde att det var traumatiskt 

att vara isolerad och att de tog eget ansvar för att inte sprida MRSA vidare till 

omgivningen(Skyman, Thunberg Sjöström, Hellström, 2009). Att få diagnos MRSA var 

chockerande och patienter upplevde stora kunskapsluckor hos personal. I studien framkom att 

somliga patienter inte blev så berörda av MRSA-diagnosen och upplevde att problemet 

överdrevs (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011).  
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Patienter som hade erfarenhet av att ha MRSA förändrade sin kroppsuppfattning. Den egna 

kroppen upplevdes som ett hot mot omgivningen. Deltagarna i studien led av att bli 

ignorerade och bemöttes av skrämd personal, upplevd rädsla bland sociala kontakter samt 

även känt sig mobbade av sina kollegor (Skyman et al., 2016). 

Meningarna om att ha ett MRSA-bärarkort är delade. Några patienter har beskrivit bärarkortet 

som ett frikort till enkelrum (Skyman et al., 2010). Andra patienter har inte känt sig berörda 

av kortet eftersom det är ett lagkrav (Andersson et al., 2011). Patienter upplevde kortet som 

ett tvång eller som ett tvingande krav på att informera vårdpersonal om MRSA-smittan. Det 

förekom ofta att patienter fick informera personal om kortet inför andra patienter i 

väntrummet (Lindbergs et al., 2009). Kortet i sig upplevdes som skamligt och framkallade en 

känsla av att vara en ”social utböling” samt förstärkte känslan av att vara pestsmittad 

(Andersson et al.2011). Patienterna agerade ansvarsfullt och använde bärarkortet med 

information om MRSA och förhållningsregler trots att de upplevt att det hade lett till att 

personal visat rädsla, bemött dem respektlöst, visat kunskapsbrister och agerat oprofessionellt 

(Skyman et al., 2016). 

Kommentarer som patienter skrivit om bärarkort var bland annat att de känt skam över att 

visa upp kortet och en känsla av att ha spetälska. En patient kände sig inte välkommen när 

hon kände att personalen reagerade med rädsla mot henne och patienter upplevde att de blivit 

stigmatiserade. Att som patient ha ett bärarkort för MRSA kan upplevas stigmatiserande för 

patienter (Skyman et al., 2014). 

Erfarenheter av information  

Resultaten i flera studier visar som tidigare nämnts att patienter upplevde brist på information 

om MRSA (Criddle & Potter, Lindberg et al., 2009, Skyman et al., 2010; Burnett et al., 2010). 

Patienter upplevde brister i informationen som kunde leda till förvirring och ångestkänslor 

(Webber et al., 2012). Patienters upplevda brist på informationen kunde även leda till 

feltolkningar hos patienterna. När sjukvårdspersonal inte hade handskar på sig tolkades detta 

som ökad risk för smittspridning. Patienterna trodde att handskarna var sterila och att 

vårdpersonalen skulle ha på sig den för att förhindra smittspridning. När patienterna fått 

information om MRSA inhämtade de kunskap om smittspridning. De viktigaste källorna till 

den informationen var media, sociala kontakter och vårdpersonal (Rohde & Ross-Gordon, 

2012).  Kontinuerligt stöd och utbildning om MRSA var av stor betydelse, särskilt uttalat 

bland de yngre individerna (Donaldsson, Jaluludin & Chan, 2007).  Patienterna saknade 

kunskap om MRSA och information kom först när de hade fått sin diagnos (Goldsack et al., 

2010).  

Brister i information om MRSA kunde leda till feltolkningar hos patienter. När 

sjukvårdspersonal inte hade handskar på sig tolkade patienter det som ökad risk för 

smittspridning. Patienter trodde att handskarna var sterila och att vårdpersonal skulle ha på sig 

dem för att förhindra smittspridning. När patienterna fått information om MRSA inhämtade 

de kunskap om smittspridning. De viktigaste källorna till information var media, sociala 

kontakter och vårdpersonal (Rohde & Ross-Gordon, 2012).  Kontinuerligt stöd och utbildning 

om MRSA var av stor betydelse, särskilt uttalat bland de yngre individerna (Donaldsson, 
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Jaluludin & Chan, 2007).  Patienterna saknade kunskap om MRSA och information kom först 

när de hade fått sin diagnos (Goldsack et al., 2010  

Information om MRSA gavs när patienten hade gått hem. Under vårdtiden var patienten 

ovetande om MRSA och visste inte vad som pågick (Burnett, Lee, Rushmer, Ellis, Noble & 

Davey, 2009). Patienterna med MRSA kände att de kunde ställa frågor till personalen om 

handhygien och involverades i kampanj om handtvätt och stärkte på så sätt sin egen 

patientroll och säkerhet (Duncan & Delay, 2006).  Patienterna upplevde att de inte fick 

tillräckligt med vägledning från personalen för att hantera sin MRSA- smitta (Lindberg et al., 

2010). 

Många patienter beskriver situationer med inslag av stigmatisering i samband med 

vårdkontakter (Criddle & Potter, 2006; Rohde & Ross-Gordon, 2012; Skyman et al., 2009; 

Webber et al., 2012). Brist på kunskap om riktlinjer för MRSA, hur bakterien förs vidare, hur 

man skyddar sig och de basala hygienrutinerna har flera patienter erfarenhet av (Andersson, et 

al., 2011;Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 2014; Wyer et al., 2015). 

Informationen om MRSA resulterade i rädsla över att bli utstött från gemenskapen med 

anhöriga och vänner fanns hos flera MRSA-positiva patienter (Andersson et al., 2011; 

Lindberg et al., 2010;Webber et al., 2012). En del patienter uttryckte rädsla och oro över vilka 

konsekvenser bärarskapet av MRSA skulle kunna få på arbetsplatsen i form av 

ryktesspridning (Lindberg et al., 2009). Patienter upplever ett behov av ökad kunskap om 

MRSA hos personal och patienter. Kunskap om hur MRSA överförs och hur smittspridning 

kan förebyggs uttalades hos patienter (Rohde & Ross-Gordon, 2012) 

Erfarenheter av isolering 

Patienter enligt studie ”Behind Barriers: Patients' Perceptions of Source Isolation for 

Methicillin-resistant'Staphylococcus aureus” kunde se fördelar med att få eget rum på grund 

av smittorisken med MRSA och trivdes med sin isolering. Sammanvägt upplevde patienterna 

vården i isolering som negativt (Barrat et al., 2010). Flera patienter hade svårigheter med att 

utrycka sin egen identitet under isoleringen och att restriktioner i mellanmänskliga kontakter 

påverkade kvaliteten av vården samt att flera patienter upplevde brist på känslomässigt stöd 

(Barrat et al., 2010). Deltagare i en svensk studie upplevde oro och begränsningar i sin vardag 

till följd av isoleringen. De uttryckte också ett behov av att skydda sin omgivning från att bli 

smittad. De hade olika uppfattningar om kvaliteten i möten och information från 

vårdpersonal. De upplevde rädsla och bristande på professionalitet i kontakt med patienterna 

vilket ledde till ett ökat lidande (Lindberg et al., 2009). 

Isolering påverkade patienter negativt.  De kände sig smutsiga, familjen undvek besök och de 

upplevde att de behandlades annorlunda än övriga patienter. Som tidigare nämnts kände sig 

patienterna stigmatiserade och ratade på grund av sitt MRSA- bärarskap. En patient upplevde 

att han behandlades som om han hade fått pest (Goldsack et al., 2014). Att som patient få 

information om att vara smittad med MRSA kan upplevas dramatiskt. Brister i information 

om påföljande vård i isolering kan påverka och förstärka känslan av att vara instängd och 

avskuren från kontakter med omgivningen (Criddle & Potter, 2006). Att vara utsatt för andras 
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felaktiga beteende och rädsla över att smitta omgivningen ledde till missförstånd och onödig 

isolering som i sin tur ökade lidandet hos patienterna (Skyman et al., 2009).  

Känslan av ensamhet och begränsningar i samspelet med andra beskrevs hos isolerade 

patienter (Barrat et al., 2011). Upplevelsen av att få mindre uppmärksamhet än övriga 

patienter under isoleringen framgår i studie av (Skyman et al., 2010). Patienterna uppfattade 

att vårdpersonal endast kontaktade dem i samband med måltid eller behandlingar. Övriga 

negativa erfarenheter av isolering var att patienterna kände sig instängda, rädda, kränkta och 

orena. Hela upplevdes av isolering upplevdes som traumatisk (Skyman et al., 2010). 

Deltagare upplevde begränsningar i tillvaron efter MRSA- diagnos. Många kände sig 

förvirrade under isoleringen och för dem som inte hade MRSA- symtom upplevdes 

isoleringen som obegriplig. Känslan av att vara MRSA-positiv och tvingas leva isolerad och 

att inte få vara tillsammans med andra upplevdes som negativt. Flera studier visar att det finns 

en uttalad oro och rädsla över att smitta andra människor (Andersson et al., 2011; Barratt et 

al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Donaldson et al., 2007; Rohde & Ross-Gordon, 2012; 

Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012).  

Patienterna upplevde att en barriär uppstod mellan dem och personal när de låg på 

isoleringsavdelning. Patient som var isolerade upplevde att vårdpersonalen ibland förde en 

dialog med patienterna genom att endast öppna dörren lite grann istället för att sätta på sig 

skyddskläder och komma in till patientens rum. Patienten upplevde även att vårdpersonalen 

undvek att hälsa på patienten genom handskakning (Barrat et al.,2010). 

Känslan av ensamhet och begränsningar i samspelet med andra beskrevs hos isolerade 

patienter (Barrat et al., 2011). Upplevelsen av att få mindre uppmärksamhet än övriga 

patienter under isoleringen framgår i studie av (Skyman et al., 2010). Patienterna uppfattade 

att vårdpersonal endast kontaktade dem i samband med måltid eller behandlingar. Övriga 

negativa erfarenheter av isolering var att patienterna kände sig instängda, rädda, kränkta och 

orena. Den sammanvägda patientupplevelsen av isolering upplevdes som traumatisk (Skyman 

et al., 2010). 

Deltagare upplevde begränsningar i tillvaron efter MRSA- diagnos. Många kände sig 

förvirrade under isoleringen och för dem som inte hade MRSA- symtom upplevdes 

isoleringen som obegriplig. Känslan av att vara MRSA-positiv och tvingas leva isolerad och 

att inte få vara tillsammans med andra upplevdes som negativt. Flera studier visar att det finns 

en uttalad oro och rädsla över att smitta andra människor (Andersson et al., 2011; Barratt et 

al. 2010; Criddle & Potter, 2006; Donaldson et al., 2007; Rohde & Ross-Gordon, 2012; 

Skyman et al., 2010; Webber et al,. 2012).  

Erfarenheter av rehabilitering och återhämtning                                                                                                 

I studien förekom patienter med erfarenheter av att bärarskapet av MRSA inneburit 

restriktioner i rehabiliteringsprocessen. Att uteslutas från att delta i alla program, inte ha 

tillträde till allmänna rum och att inte få träffa andra patienter upplevdes som negativ 

särbehandling (Webberet al., 2012). En del patienter upplevde att de bemötts med rädsla och 

ignorans från personal. 
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 It´s different every time…some are very afraid of us…there is a lot of variability in how yo´re 

treated…at first they whispered about us when we came…we heard it even though we were 

out in the hall…that was though when you don´t really know what it´s about either (Lindberg 

et al.,2009). 

Patienter upplever att personal inom vård och omsorg hade bristande kunskap om MRSA. Det 

kunde väcka oro och rädsla hos patienterna.  Att uppleva att personalen inte har kunskap hur 

MRSA smittar och se hur personalen har ett inadekvat agerande relaterat till MRSA väcker 

oro och ångest hos patienterna. En patient noterade att en sjuksköterska som lade om ett 

bandage inte använde någon skyddsutrustning upplevdes skrämmande och inkonsekvent för 

patienten (Skyman et al., 2009).  

Alla deltagare i studien upplevde negativa känslor i kontakter med personal, och det var ofta 

relaterarat till när miljön omkring patienten inte var den optimala i vården. Patienter träffade 

aldrig läkaren utan informerades om sin diagnos av sjuksköterskan som sedan lämnade 

patienten och gick ut (Rohde & Ross-Gordon, 2012). Patienter med MRSA upplevde att 

personalen särbehandlade dem negativt efter konstaterad MRSA-smitta. Patienter upplevde att 

personal undvek dem och att infektionen blev en barriär mellan dem och personal. 

Vårdpersonal undvek att ta i hand och informerade ibland patienten genom att öppna en 

springa i dörren utan att komma in (Barrat et al.,2010). Vårdpersonalens beteende bedömdes 

vara oprofessionellt och patienter exkluderades från vård av sin primära sjukdom som en 

konsekvens av diagnostiserad MRSA. Patienter fick inte delta i strokebehandlingen och 

rehabiliteringen försenades med ett år (Skyman et al., 2009). 

På en vårdinrättning bar personalen skyddskläder som mask och overall för att skydda sig. 

Patienten upplevde att personalen bar astronaututrustning för att skydda sig (Skyman et 

al.2016). 

Patienter upplevde fysisk smärta av sin infektion både innan och efter MRSA-diagnos. 

Emotionella reaktioner som ångest, ängslan, oro, rädsla, skam och att vara stigmatiserad 

upplevdes. Kraftig smärta och att lukta illa var upplevelsen hos en del patienter med MRSA-

infektion (Rohde & Ross-Gordon, 2012).  Andra patienter med MRSA beskrev sina symtom 

som smärtsamma och det plågsamma i att ha långsamt läkande bölder (Lindberg et al.,2009).  

Flertalet av patienterna upplevde att infektionen av MRSA skulle läka ut. Behandlingen 

patienterna fick skulle vara effektiv och deras egen roll som patient med ansvar för sin hälsa 

var en bidragande faktor för läkningsprocessen (Donaldsson et al., 2007). Ärlighet och inte 

stressad personal var viktiga faktorer för att samspelet mellan patient och vårdare skulle 

fungera för att patienterna skulle kunna anpassa sig till att de hade en MRSA-infektion. En del 

patienter som var troende använde bönen som ledsagning och stöd genom den smärtsamma 

och emotionellt påfrestande process de gick igenom (Rohde & Ross-Gordon, 2012). Ökad 

information och delaktighet i vården stärker patienten (Wyer et al., 2015). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden för arbetet var en litteraturöversikt med syfte att belysa erfarenheter av vård hos 

patienter med MRSA. En litteraturöversikt granskar och sammanställer flera olika studier 

vilket ger ett brett resultat (Forsberg & Wengström, 2008). En kvalitativ intervju- studie hade 

svarat på syftet men författarna var intresserade att få en översikt om kunskap som redan finns 

var en litteraturöversikt bättre(Forsberg & Wengström,2008). 

En styrka i arbetet var att använda databaser PubMed och Cinahl som innehåller 

omvårdnadstidskrifter, omvårdnadsvetenskapliga referenser och annat vetenskapligt material. 

Det resulterade i att artiklar som handlade om omvårdnaden kom fram i sökningarna. En 

annan styrka är de formulerade inklusionskriterier  och som vi använde oss av i sökningarna. 

De kriterierna bidrar till att artiklar som handlar om litteraturöversiktens syfte kommit fram i 

sökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De sökorden som användes valdes utifrån 

studiens syfte (Forsberg & Wengström,2008). Sökorden var MRSA, experience, patient, 

nursing care och kombinerades med AND för att få en mer specifik sökning. 

Vid undersökning och granskning var majoriteten av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

av god kvalitet vilket ger en god trovärdighet / validitet och pålitlighet /reliabilitet (Forsberg& 

Wengström, 2008). Det var original artiklar med inledning, bakgrund, syfte, 

metodbeskrivning, resultat och diskussion. De är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

det innebär att de är peer-reviewed och är av god kvalitet. 

Att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar belyste problemområdet från olika 

sidor. De kvalitativa artiklarna ger en tydlig bild och djupare förståelse av upplevelser av att 

drabbas av MRSA och de kvantitativa artiklarna som finns med i studien visar mängden av 

resultat och ger kunskap om det är ett enstaka eller går att överföra på en större mängd 

patienter (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att sammanväga vetenskapligt granskade 

studier kan säker kunskap fås inom ett problemområde. Det var viktigt att få belysa och 

sammanställa tidigare forskning för att få svar på syftet med litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Under analysarbetet översattes artiklarna delvis från engelska till svenska för att få en djupare 

förståelse av texten. Lexikon användes och ibland var det svårt att översätta den engelska 

texten till svensk text med exakt samma innebörd och det kan finnas risk för feltolkningar och 

det är en svaghet i studien. Båda författarna översatta artiklarna på skilda håll och diskuterade 

sedan och kom fram till ett gemensamt resultat. 

I analysarbetet utgick författarna från en induktiv ansats och det innebär att identifiera likheter 

och skillnader i artiklarna. Fynd av likheter och skillnader bildades och en sortering av 

materialet fick bilda rubriker. Under arbetes gång identifierades och medvetengjordes den 

förförståelse som föreligger hos författarna genom diskussion och reflektion för att inte 

påverka analysarbetet och resultatet. Resultatet av de kvantitativa studierna översattes i 

löpande text (Forsberg & Wengström, 2013). 
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 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att belysa upplevelser hos patienter som drabbats av MRSA i hälso- 

och sjukvården. Många patienter som drabbats av MRSA upplevde sina vårderfarenheter som 

att vårdpersonalen hade bristfällig kunskap om MRSA(Rohde & Ross-Gordon, 2012; 

Goldsack et al., 2014 ; Burnett et al., 2010).Vårderfarenheterna innebar känslomässig 

påverkan som oro och ångest (Barrat et al., 2010; Webber et al., 2012; Criddle& Potter, 2006) 

Patienterna blev utsatta för felaktiga vårdbeteende och de kände sig stigmatiserade (Criddle & 

Potter, 2006; Rohde & Ross-Gordon, 2012; Skyman et al., 2009; Webber et al., 2012;  

Skyman et al., 2016;). Patienterna upplevde isoleringen negativt och var samtidigt angelägna 

om att förhindra smittspridning till omgivningen (Skyman et al., 2009; Barrat et al., 2010; 

Criddle& Potter, 2006). Det belystes även positiva vårderfarenheter hos patienter som 

upplevelsen av isoleringsrum och att informationen tillgodosetts på ett professionellt sätt 

(Lindberg et al., 2009; Barrat et al., 2010). 

 

I följande diskussion kommer dessa huvudfynd diskuteras i förhållande till vetenskaplig 

forskning och vårdvetenskap.  I Erikssons teori om lidande ingår vårdlidandet som kan 

påverka hela personens tillvaro i olika utsträckning. Vi har valt att utgå från Erikssons 

perspektiv på vårdlidande (Eriksson, 1994). 

 

Krishantering  

Vårderfarenheten av att få reda på att man har drabbats av MRSA kan ibland vara en 

chockartad upplevelse (Andersson et al., 2011) Infektioner orsakade av MRSA kan vara mer 

svårbehandlade, ökat behov av sjukhusvård och större risk för biverkningar och en högre risk 

för dödlighet(Strama, 2010). Den akuta chockfasen innebär att individens hela psykiska 

energi är helt upptagen med orientering i tillvaron från cirka en timme till någon dag 

(Cullberg, 2006).  

 

I akutfasen blev många patienter oprofessionellt bemöta som att vårdpersonal behandlande de 

annorlunda än andra patienter och somliga i personalgruppen vågade inte ta i patienten samt 

att det viskades negativa omdömen om patienterna i korridoren. Denna vårderfarenhet 

upplevdes som mycket diskriminerande (Andersson et al., 2011). Det verkar som patienter 

inte får hjälp med sin krisbearbetning av sin nya situation. Att få reda på som patient att man 

har en allmänfarlig sjukdom och att vårdpersonal och patient måste följa specifika 

vårdåtgärder för att förhindra smittspridning innebär säkerligen för många patienter en chock. 

Enligt (Cullberg, 2006) ska patienter som hamnar i en akut krissituation bemötas på ett 

professionellt sätt. Patienten kan ge ett intryck av att vara ytligt berörd men bakom fasaden 

kan ett kaos råda. I den akuta fasen av krissituationen ska personal finnas tillgänglig hos 

patienten och bekräfta patientens sorg. Patienten måste få känna sig bemött som människa 

vilket kan innebära att personal vågar röra vid patienten. Patienten går sedan in i nästa fas och 

reagerar på den nya situationen. Reaktionsfasen kan ta några veckor upp till månader. En del 

patienter reagerar med sömnstörningar, ångest och oro i reaktionsfasen (Cullberg, 2006). 

Patienterna upplevde en hel del ångest, oro och rädsla i samband med vård (Lindberg et al., 

2011). 
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I reaktionsfasen behöver patienter få kunskap om sin diagnos av personal som har kompetens 

inom området för att kunna förstå och hantera sin situation. Patienten kan sedan gå in i 

nyorienteringsfasen och förstå och förhålla sig till sin situation bättre, förhoppningsvis utan 

att uppleva sig vara stigmatiserad. Personer som har stor betydelse för patienten bör också 

involveras i krisbearbetningen så snart som möjligt (Cullberg, 2006). 

Det fanns patienter i studier som var nöjda med sin vård och de hade fått bra och tydlig 

information samt att de hade bemötts på ett sätt som inte upplevdes stressande. Det visar att 

tydlig och korrekt information är viktigt för att patienten skall klara av krishanteringen på ett 

så optimalt sätt som möjligt (Rohde& Ross-Gordon, 2012). 

 

Stigmatisering 

Känslan av att vara stigmatiserad upplevdes hos flera patienter relaterat till sina 

vårderfarenheter av MRSA (Criddle &Potter, 2006; Lindberg et. al., 2014; Webber et. al., 

2012 ). Att känna sig stigmatiserad medför att patienter upplevde känslor av skuld och skam 

och det resulterade i sämre livskvalitet (Andersson et al.,2011; Webber et al.,2011).  

 

Enligt hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vård ges på lika villkor till alla patienter 

med respekt och hänsyn till den enskildes mänskliga värdighet. Flera patienter upplevde att de 

vårdades annorlunda än övriga patienter som inte hade MRSA samt att de kände att de blev 

diskriminerade av vårdpersonal(Andersson et. al., 2011; Rohde & Ross-Gordon, 2012). Att 

som patient uppleva skillnader i hur de kände sig och blev bemötta av vårdpersonal innan 

MRSA-diagnos för att efter diagnos få uppleva att personal inte längre vågade röra vid dem 

eller komma in i rummet upplevdes som kränkande (Goldsack et al., 2014 ). 

 

 Patienten blir enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) med sin MRSA-diagnos en person 

som bär på en allmänfarlig sjukdom. Det innebär också att vårdpersonal och patient måste 

följa specifika vårdgärder (HSN, 2015). Skov et al., 2008). Smittspridningen minskar genom 

följsamhet till basala hygienrutiner och att vårda patienter isolerad (Saint, Higgins, 

Nallamothu& Chenwth,2003) Vård av patienter som har drabbats av MRSA och att det finns 

risk för smittspridning är isoleringsrum på infektionsklinik den optimala vården. Personer 

som har blivit smittande eller blivit koloniserade ska övervakas, eventuellt isoleras och 

smittkällan ska elimineras(Skov et al., 2008).  Patienter kan känna sig stigmatiserade efter att 

ha placerats i isoleringsrum på sjukhus (Goldsack et al., 2014),och  när de ska informera om 

sin MRSA-smitta eller visa upp MRSA-bärarkort i samband med vårdkontakter (Skyman et 

al., 2014). Patienter med MRSA blir automatiskt granskande av vårdpersonalen relaterat till 

de specifika vårdåtgärderna personal och patient måste följa (HSN, 2015). Det är en utmaning 

för vårdpersonal att ge vård utan risk för smittspridning till patienter som drabbas av MRSA 

utan att kränka patienten. 

 

Konsekvenserna av att ha MRSA verkar ibland kunna leda till söndring av personliga och 

yrkesmässiga relationer (Mozillo, Ortiz & Miller, 2009). ). I ett fall där modern till en 

tonåring deltog under pågående behandling och ställde mycket frågor vilket resulterade i 

feltolkningar. Modern uttryckte rädsla över att smittan skulle spridas i hemmet. Dottern skulle 
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använda speciella tallrikar, muggar och bestick av plast i stället för deras vanliga porslin och 

torkningen gjordes med en speciell handduk. Flickan slutande också att krama andra och 

kunde inte tänka sig att kyssa någon. Patienten kände sig stigmatiserad (Mozillo et al., 2010).  

 

Kommunikation                                                                                                                                    

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor betonas att kommunikationen med 

patienterna ska ske på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt och att det är en väsentlig del 

vid omvårdnad av patienter (Socialstyrelsen, 2005). Många patienter som upplevde att de fått 

tydlig och korrekt information om sin MRSA-diagnos kunde bemästra sin nya situation 

(Donaldsson et al., 2007; Rohde & Ross-Gordon, 2012; Wyer et al., 2015; Duncan & Delay, 

2006).  

Att kommunicera så att vårdpersonal och patient förstår varandra är viktigt för att mötet ska 

bli så optimalt som möjligt. Ord är en del av samtalet som kan lindra, trösta och inge hopp. 

Innebörden av orden förmedlas också via kroppsspråk, ansiktsmimik och tonfall. Om samtalet 

inte upplevs optimalt kan det skada patienten (Fossum, 2013). Ett flertal av patienterna kände 

sig kränkta efter samtal med vårdpersonal (Rohde & Ross-Gordon, 2012; Wyer et al., 2015; 

Lindberg et al., 2009). 

Patienter uttrycker missnöje med information på grund av för lite information eller att den 

upplevdes obegriplig (Rohde & Ross-Gordon, 2012; Wyer et al., 2015; Lindberg et al., 2009). 

Informationen om sjukdomar förmedlas till patienten av många olika aktörer som sociala 

medier, vårdpersonal och anhöriga vilket kan leda till förvirring och missuppfattningar hos 

patienter (Fossum, 2013). För att ha ett pedagogiskt möte med patienten krävs att samspelet 

mellan patient och vårdgivare fungerar, en ömsesidig medvetenhet om att en ojämnlik 

situation finns mellan patient och vårdare relaterat till kunskap om sjukdom. Respekt och 

empati för varandras situation bör finnas hos vårdare och patient (Fossum, 2013). 

I hälso-och sjukvården där förekomst av sjukdom påträffas blir sårbarheten som människa 

synlig. Upplevelsen av hur det känns att vara sjuk döljs ofta av många patienter. Patientens 

och personalens kroppsspråk och röst avslöjar mycket om relationen dem emellan (Fossum, 

2013). I studien fanns patienter med erfarenhet av att få vänta på läkaren utanför 

akutmottagningen i stället för i väntrummet. En person i personalgruppen började använda 

desinfektionsmedel på ett överdrivet sätt och desinfekterade hela rummet (Skyman, 2009). 

Personal som är närvarande i vården, kan se, höra och lyssna och beröra och bekräfta 

patienten inger trygghet vilket kan få patienten att tillfriskna (Fossum, 2013). 

Vårdlidande 

Många personer kommer att drabbas av MRSA och det är en vanlig orsak till vårdrelaterande 

infektioner i vården (Gårlund, 2009. De patienter som har kroniska sjukdomar och vårdats 

ofta på sjukhus har en högre risk att få MRSA (McKinell, Miller, Eells, Cui&Huang, 2013). 

Ökad migration och det ökande resandet till olika länder medför fler MRSA-infektioner (Skov 

et al.,2008). MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, SFS 2004:168,3§) 
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som leder till att vårdpersonalen ska förhålla sig till specifika vårdhygieniska regler och 

riktlinjer (HSF,2012).  

Samtidigt ska vårdpersonalen ge lika vård till alla patienter med respekt för den enskilde 

individens mänskliga värdighet enligt hälso-sjukvårdslagen(SFS 1982:763). I Kompetens-

beskrivning för legitimerade sjuksköterskor står att alla sjuksköterskor ska ha kunskaper om 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och kunna lindra det genom adekvata 

omvårdnadshandlingar och samtidigt kunna arbeta genom hygienska riktlinjer och principer 

(Socialstyrelsen,2010). Alla dessa styrregler verkar inte alltid leda till att patienter som får 

diagnosen MRSA får lika vård som de övriga patienterna och många patienter känner sig 

dessutom kränkta. Det är för många patienter ett vårdlidande (Skyman et al., 2014; Lindberg 

et al., 2009., Andersson et al., 2011; Rohde & Ross-Gordon et al., 2012; Webber et al., 2012., 

Goldsack et al., 2014 

Enligt Erikssons teori om vårdlidande upplever patienterna sina negativa vårdupplevelser 

individuellt (Eriksson, 1994).  Att bli kränkt av personalen genom bristande etisk hållning 

som att personal viskar om din MRSA infektion i receptionen upplevdes stigmatiserande. 

Patienter kände sig värdelösa på grund av skam och skuld samt att de upplevde att personal 

behandlar dem sämre än övriga patienter är exempel på negativa vårdupplevelser (Skyman et 

al., 2014; Lindberg et al., 2009). Eriksson belyser att varje patient bör få ett anständigt, 

korrekt och respektabelt bemötande och omhändertagande. Att inte bli sedd eller bekräftad av 

vårdpersonal leder till att patienten kan känna att allt är meningslöst och föra med sig känslor 

av skuld, skam och förtvivlan (Eriksson, 1994).  

Många patienter upplevde känslor av skam och skuld relaterat till vården och de kände sig 

också stigmatiserade (Andersson et al., 2011; Rohde & Ross-Gordon et al., 2012; Webber et 

al., 2012). Att bejaka patienten är att ge patienterna individuell vård, det innebär inte att ge 

orättvis vård utan att bekräfta vars och ens innersta värdighet (Eriksson, 1994). Vårdpersonal 

bör vara flexibla och lyhörda i sina omvårdnadshandlingar och kontakter med patienten.  En 

del patienter med MRSA upplevde isoleringen positiv och såg att det fanns fördelar med egen 

sfär och eget hygienutrymme (Barrat et al., 2010) andra patienter upplevde det som en 

isoleringscell (Rohde & Ross-Gordon, 2012). 

Patienter som upplevde informationen de fått som trovärdig var nöjda och kunde hantera sin 

situation med MRSA infektionen bättre än de som upplevde brister i information (Rohde & 

Ross-Gordon, 2012). Eriksson menar att lindra lidande är att inte kränka patientens värdighet, 

inte fördöma och missbruka makt mot patienten utan istället ge den vård patienten behöver. 

Patienten skall känna sig välkommen, respekterad och vårdad (Eriksson, 1994).  Artiklarna 

visar att många patienter inte känner sig välkomna, respekterade eller får den vård de behöver 

(Skyman et al., 2014; Weber et al., 2012; Goldsack et al., 2014; Barrat et al., 2010).  

Många patienter som hade bärarskap av MRSA upplevde sig stigmatiserade och det kunde 

leda till djupgående personlig påverkan och social sjuklighet (Goldsack et al., 2014; Skyman 

et al., 2009; Skyman et al., 2012; Skyman et al., 2016). En förklaring kan vara att diagnoser 

kan upplevas förnedrade och föra med sig att patienten känner sig stigmatiserad (Eriksson, 

1994). En patient upplevde att kroppen förändrades och kände sig som ett hot mot sin 
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omgivning (Skyman et al., 2016). Många patienter kände sig också smutsiga och att de blivit 

angripna av spetälska (Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2016). Detta kan förklaras med 

att människan upplever att kroppens renhet är viktig för välbefinnandet. Upplevelsen av att 

kroppen har blivit oren kan leda till att patienten undviker kontakt med andra människor 

(Eriksson, 1994). Många tillfällen i vården gör att anhöriga upplever lidande och det kan 

upplevas som värre än patientens lidande. En anhörig som lider kan inte hjälpa patienten 

(Eriksson, 1994). I en studie upplevde patienter som hade drabbats av MRSA och vårdades på 

isoleringsrum sig smutsiga och deras familjer undvek att komma på besök. Patienten kände 

sig stigmatiserad (Goldsack et al., 2014). Isoleringsvården är de mest optimala att förhindra 

smittspridning (Hartstein et al.,1995)men det innebär också en extra kostnad(Saint, 

Higgins,Nallamouthu&Chenweth,2003).Men det kan innebära vårdlidande för patienten. 

Att lindra lidande är att göra något konkret för patienten, finnas till hands och gå in i en 

relation. Det kan vara att finnas hos patienten, förmedla, här är jag om du behöver mig. Det 

betyder inte att fråga eller att be om förklaringar, utan att vara ärlig, uppmuntra, stödja och 

trösta patienten och inge hopp. Det är viktigt att patienten får känna sig respekterad och 

vårdad för att lindra lidandet (Eriksson, 1994). Flertalet av patienter känner att de inte får den 

vård de behöver (Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2016; Skyman et al., 2012; Rohde & 

Ross-Gordon, 2012 ). Vårdlidande är onödigt och oförenligt med sjuksköterskans 

professionella uppdrag som är att ge en god omvårdnad. Det handlar om vårdetik och om god 

vård (Eriksson, 1994).  

En intressant reflektion fås genom läsning av studien som visar att minst spridning av MRSA 

fås genom att behandla alla patienter oavsett diagnos som smittbärare (Huang et al,.2013). 

Men det enklaste är nog att lära all vårdpersonal basala handhygienrutiner och verka för att de 

används kliniskt. Det är ett bra verktyg att förebygga vårdrelaterande infektioner (Pittet et al 

2006; Pittet& Donaldsson,2005) och det leder till att färre personer drabbas av MRSA och 

behöver inte utsättas för vårdlidande. 

Slutsats 

Bärarskap av MRSA påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt. Upplevelsen är 

individuell och det kan innebära känslomässig påverkan som oro, rädsla och förvirring. 

Många patienter upplevde brist på kunskap hos personal.  

De lagar som finns i hälso- och sjukvården för att förhindra smittspridning kan paradoxalt nog 

påverka patienten negativt som exempelvis känslan av att vara stigmatiserad.  Det är tydligt 

att fortsatt forskning och utveckling av hälso- och sjukvården behövs för att öka 

förutsättningarna för att nå målet att god vård ska ges på lika villkor.  

Det finns förutsättningar för en mer framgångsrik hantering av MRSA i vård och omsorg. 

Klar kunskap och information om hur vi ska handskas med MRSA leder till säker vård och ett 

korrekt bemötande av patienten. Sjukvården bör erbjuda patienten vägledning i och under 

behandling för att bidra till minskat lidande och snabbare återhämtning. Individuellt lärande 

och information till patienten med utrymme för frågor och motfrågor för att säkerställa att 

patienten tillgodogjort sig kunskapen om MRSA ökar möjligheten för patientcentrerad 

omvårdnad och minskad stigmatisering. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Granskningsmall 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 



II 

 

Bilaga 2: Artikelmatris 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Andersson, H. 

Lindholm,C. Fossum, 

B. (2011) . MRSA 

global threat and 

personal disaster: 

patients experiences. 

Sweden 

 

MRSA global threat 

and personal disaster: 

patients experiences 

Syftet med studien var 

att beskriva 

erfarenheter, kunskap 

och uppfattningar hos 

patienter som är bärare 

avMRSA. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

15 

(4) 

Informationen om MRSA upplevdes som chockerande. 

Patienter liknade smittan med lepra. Patienterna såg sig  

själva som ett allvarlig hot mot omgivningen. Rädsla över  

att smitta andra samt att bli avvisad uttrycktes hos patienter. 

Tre kategorier identifierades i studien: Förståelse och 

känslomässiga reaktioner, vårderfarenheter från  

vårdpersonal, konsekvenser och förväntningar.  

Kunskapsbrist hos patient och personal har lett till  

missförstånd och det har lett till rädsla, social 

isolering och lidande. 

 

 

I 

K 

Barrat,R., Shaban, R.& 

Moyle,W. (2010)  

New Zealand. 

 

Behind barriers: 

patients perceptions of 

source isolations for 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

(MRSA) 

 

Syftet med studien var 

att studera MRSA-

drabbade patienters 

erfarenheter av 

isolering i samband 

med sjukhusvård i New 

Zealand. 

Kvalitativ intervjustudie  

Tolkande och 

fenomenologisk 

metod 

10 

(0) 

Merparten av patienterna i studien hittade  

positiva aspekter med  att vårdas i enkelrum. Förändrad 

relation till personal under isoleringen, sämre bemötande. 

Patienter upplevde isolering som fångenskap. 

 

 

 

I 

K 

Burnett, E. Lee,K, 

Rushmer, 

R., M., Noble. & 

Davey. 

(2010) 

United Kingdom. 

 

Healthcare-associated 

infection and the 

patient  experience: a 

qualitative study using 

patients interwiews. 

 

Syftet med studien är 

en jämförelse av 

patienter som drabbas 

av sepsis orsakat av 

staphylococcus aureus 

och de som har 

drabbats av sepsis av 

annan orsak. 

Kvalitativ intervjustudie 

Semistrukturerade 

intervjuer   

20 

(2) 

Brister hos personal gällande muntlig och skriftlig  

Information och  vårdrutiner för MRSA. Isoleringen 

upplevdes som renare än övriga delar av sjukhuset. 

Patienter upplevde sig vara mindre riskutsatta för smitta 

under isolering. 

 

 

 

 

 

 

II 

K 

 

  



III 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Typ 

Criddle,P.& Potter,J. 

(2006). 

United Kingdom. 

 

Exploring patients views 

on colonisation with 

methillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 

 

Syftet med studien var 

att utforska patientens 

perspektiv på att vara 

koloniserad med MRSA 

Fenomenologisk 

intervjustudie 

21  

(7) 

 

Brister i information om MRSA från personal till  

patient. Isolering upplevdes kränkande och begränsande av 

patienter. Några patienter upplevde isoleringen positiv ur 

integritetssynpunkt. 

 

I 

K 

Donaldson, A-D., 

Jalaludin,B.,&Chan,R-C. 

2007 

Australien 

 

Patient perceptions of 

osteomyelitis, septic 

arthritis and prosthetic 

joint infection: the 

psychological influence of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

patienternas perspektiv 

om osteomyelit, septisk 

artrit och protesisk 

ledinfektion och en 

jämförelse av de som 

drabbas av MRSA 

infektion med de 

patienter som inte har 

drabbats och 

emotionella aspekter av 

MRSA jämförelse med 

de som inte har MRSA. 

Enkätstudie 

Icke kontrollerad 

studie 

 

91 

(23) 

Majoriteten av patienterna upplevde infektionen som  

allvarlig och infektionen på verkade deras liv signifikant.  

Kontinuerligt stöd och utbildning var viktigt för acceptans av  

ny situation i livet.  

 

I 

P 

Duncan C.P,& Dealey, C. 

(2007) 

England 

 

Patients feelings about 

handwashing, MRSA 

status and patient 

information 

 

Syftet med studien var 

att undersöka patientens 

perspektiv om 

personalens 

handhavande med att 

Tväta händerna r/t 

MRSA 

 

Semistrukturerad 

enkätstudie 

 

224 

(115) 

 

Patienter som drabbas av MRSA tyckte inte att det var  

obehagligt att fråga personalen om de tvättat händerna 

innan de behandlades. 

 

I 

P 

  



IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Typ 

Goldsack MChem. J. C, 

De ritter. C., Power.M., 

Spencer.A.,Taylor.C. 

Kim.S. 

Kirk-R.& Dress. M. 

(2014)  

 

Clinical, patient 

experience and cost 

impacts of performing 

active surveillance om 

known methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus positive patients 

admitted to medical-

surgical units. 

Syftet med studien var 

att undersöka utifrån 

patienterna perspektiv 

hur bevakning av kända 

MRSA infektioner 

fungerar på medicinska 

och kirurgiska enheter 

och vilken kostnad det 

innebär för 

verksamheten. 

Retrospektiv studie  

Mixad metod med 

frågeformulär 

 

 

 

211 

(49) 

Isoleringsvården påverkade patienterna negativt. 

Anhöriga undvek att besöka patienter med MRSA. 

Patienter upplevde att de särbehandlades negativt av 

personalen. Patienter var angelägna om att inte smitta 

andra. 

Upplevd känslomässig stress att vara smittad. 

I 

R 

 

Lindberg,M., 

Carlsson,M.,Högman,M.

& Skytt, B.(2009). 

Sweden. 

 

Suffering from 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus:experiences and 

understanding of 

colonisation. 

Syftet med studien var 

att utforska erfarenheter 

och förståelse av att 

vara MRSA bärare ur 

patientens synvinkel 

Kvalitativ 

intervjustudie 

14 

(1) 

Patienterna upplevde oro begränsningar i sin vardag och 

uttryckte behov av att skydda sin omgivning från 

MRSA. Graden av information om MRSA från vårdpersonal  

varierade. Bristande kunskap hos personal om MRSA  

påverkade bemötandet av patienten negativt. Upplevd  

diskriminering i yrkeslivet.  

 

 

I 

K 

  



V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Typ 

Rodhe, E R & Ross- 

Gordon, J. 

(2012) 

USA 

 

MRSA model of learning 

and adaption 

a qvalitative study among 

the general public. 

Syftet med studien är att 

förstå patienter som 

drabbas av MRSA och 

vilka erfarenheter de har 

av att få kunskap om 

MRSA samt hur 

kunskapen inhämtades. 

Semistrukturerad 

intervjustudie 

10 Att drabbas av MRSA var fysisk smärtsamt och 

känslomässigt påfrestande. Känslor som oro,ångest och att  

ha blivit stigmatiserad. Samspelet med vårdpersonalen var 

en viktig erfarenhet för varje deltagare oavsett om den  

upplevdes bra eller dålig. Alla deltagare gav råd till 

vårdpersonal  om att presentera en utbildningsplan  

för patienten innan och efter MRSA- diagnos. 

  

I 

K 

Skyman, E., Lindahl, B., 

Bergbom,I., Thunberg 

Sjöström,  H., & Åhren, 

C. Sverige. (2016). 

Being Met as marked – 

patients experiences of 

being infected with 

community-aquired 

methillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

Att belysa erfarenheter 

av vård och det dagliga 

livet från patienters som 

drabbas av MRSA i 

samhället. 

Semistrukturerad 

intervju 

Fenomenologisk 

metod 

17 

(5) 

Patienter blev bristfälligt informerade av 

Vårdpersonalen om MRSA. Patienter upplevde sig smutsiga 

och var rädda för att smitta andra. 

 

I 

K 

Skyman,E.,Bergbom,I., 

Linddahl,B. 

,Larsson,L., 

Lindqvist,A.,Thunberg 

Sjöström,H.& 

Åhrén,C. 

(2014). 

 

Notification card to alert 

for methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus is 

stigmatizing from the 

patients point of view. 

Studien belyser hur  

patienter som använder 

identifikationskort 

för MRSA bärare 

upplever bemötandet av 

vårdpersonalen 

Retrospektiv 

kohortstudie  

2004: 

92 

(37)  

 

2011: 

110 

(99) 

 

Patienter kände att de 

bemöttes nedvärderande 

av personal. Personal visade rädsla och patienterna kände sig 

stigmatiserade. 

I 

R 

 

  



VI 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Typ 

Skyman,E., Sjöström,H-

T.& Hellström, L. 

(2009)  

Sweden 

 

Patientens experiences 

of being infected with 

MRSA at a hospital and 

subsequently source 

isolated. 

Syftet med denna studie 

var att öka kunskapen 

om MRSA positiva 

patienter erfarenhet av 

att drabbas av MRSA på 

sjukhus och sedan 

isolerats på 

infektionsavdelning 

Kvalitativ intervjustudie 6 

(0) 

Patienter upplevde isolering som kränkande 

och begränsande men ansåg att det var en 

nödvändig åtgärd för att inte smitta andra 

och accepterade sin situation. 

I 

K 

Webber, K, 

Macphersson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S.& 

Lewis,B. (2012). 

Kananda 

The impact of Strict 

isolation on MRSA 

positive patients: An 

Action-Based Study 

Undertaken in a 

Rehabilitation Center. 

Syftet med denna studie 

var att öka kunskapen 

om MRSA positiva 

patienter erfarenhet av 

att drabbas av MRSA på 

sjukhus och sedan 

isolerats på 

infektionsavdelning. 

Semistrukturerad 

intervjustudie och 

fokusgruppsdiskussion 

9 

(0) 

Patienterna upplevde brist på information om 

MRSA och upplevde stigmatisering. Bristande 

Följsamhet till hygien och isoleringsrutiner hos 

personal ledde till frustration och  personalens 

agerande upplevdes ologiskt. Patienter 

upplevde kunskapsbrist hos personal och oro  

över sin MRSA- infektion. 

 

I 

K 

Wyer, M., Jackson,D. 

Iedema, R.,Hor,S., 

Gwendolyn,L,G., 

Jorm,C., Hooker,C., 

O´Sullivan,M,V,N., & 

Carrol,K.(2015) 

Australia 

 

Involving patients in 

understanding hospital 

infection control using 

visual methods 

Syftet med studien var 

att få ett 

patientperspektiv på 

säkerhet och 

förebyggande vård av 

MRSA 

Etnografisk studie med 

videoinspelade 

situationer mellan 

personal och patient 

samt reflektionssamtal 

 

14 

(6) 

Brist på information  och kunskap från personal 

till patient relaterat till MRSA. Patienter bidrog 

till sin egen säkerhet med strategier för att 

skydda sig som kompensation för personalens 

kunskapsbrist och oengagemang. 

I I 

K 

 


