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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med MRSA upplevde att bli 

vårdade samt hur de upplevde bemötandet från sjukvårdspersonalen. Metoden: Studien var en 

beskrivande litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar som granskats och 

kvalitetsbedömts. Resultatet: Resultatet visade att patienternas kunskap om MRSA varierade. 

Upplevelsen av att ha fått MRSA fick en stor känslomässig påverkan på livet och de var 

oroliga för framtiden. Orsaken till infektionen trodde vissa berodde på dålig personlig hygien. 

Upplevelsen av isolering kändes traumatisk och ledde till ångest och depression för många 

patienter men var också positivt för en del. Patienter med MRSA upplevde att det rådde brist 

på information från sjukvårdspersonalen om hur MRSA påverkade deras liv. Bemötandet 

upplevdes obehagligt eftersom personalen hade ett oprofessionellt förhållningssätt mot de 

infekterade patienterna. Många patienter var rädda att föra smittan vidare till familjen och 

vänner. Slutsats: Ytterligare studier behövs för att belysa hur kunskap hos patienter och 

sjukvårdspersonal varierade. Isoleringen upplevdes traumatiskt och det rådde brist på 

information och bemötande. 

 

Nyckelord: MRSA, patient, upplevelser, isolering och bemötande  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this study was to describe how patients with MRSA felt to be cared for, and 

how they experience their encounter with health care personnel. Method: The study was a 

descriptive study based on 15 scientific articles reviewed and quality assessed. The result 

showed that patients' knowledge about MRSA varied. The experience of having MRSA had 

emotional impacts on patient’s lives and they were worried about the future. The cause of 

infection was believed by some patients were caused by poor personal hygiene. The feeling of 

isolation was traumatic and led to anxiety and depression for many patients, but also good for 

some. Patients with MRSA felt that there was a lack of information from healthcare 

professionals about how MRSA affected their lives. The encounter was felt uncomfortable 

because the staff had an unprofessional attitude towards the infected patients. Many patients 

were afraid of passing on the bacteria to family and friends. Conclusion: Further studies are 

needed to illuminate MRSA patients' experience, to illustrate how knowledge of patients and 

healthcare professionals varied. The isolation experience was traumatic and there was lack of 

information and encounter from the health care personnel. 
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Introduktion 

Vårdrelaterad infektion som Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) har ökat 

avsevärt världen över. Fram till slutet av 1990-talet isolerades mindre än hundra fall i Sverige. 

Därefter har det ökat till mer än femhundra fall per år. I Sverige rapporterades 425 nya fall år 

2001 och enligt Smittskyddsinstitutet har siffran ökat till 1579 år 2010. Sedan år 2000 är 

MRSA enligt smittskyddslagen anmälningspliktig och klassas som allmänfarlig och 

smittspårningspliktig sjukdom (1). 

 

 

Bakgrund  

Stafylokocker är en mycket vanlig bakteriefamilj som kan anpassa sig till både syrerik och 

syrefattig miljö. Stafylokockerna har lätt för att anpassa sig, har låga krav på fukt, näring och 

tål uttorkning en viss period. De överlever också i dammpartiklar och är relativt resistenta mot 

upphettning. Bakterierna trivs bra i sjukhusmiljö där de kan existera tillsammans med 

människor. Staphylococcus aureus finns på människans vävnader, koloniserar dem och 

orsakar olika infektioner. Människor kan vara koloniserade utan att vara infekterade eftersom 

människan fungerar som en reservoar. Det finns olika sorters stafylokocker och 

Staphylococcus aureus (som också kallas gula staphylokocker) är den vanligaste orsaken till 

variga sårinfektioner.  De gula staphylokockerna kan också orsaka lunginflammation, 

hjärnhinneinflammation och infektion i skelett och leder (2).  

 

 

Historik och förekomst 

Under 1960–talet spreds stafylokocker i Europa och MRSA påvisades för första gången i 

England 1961. I länder som USA, Frankrike, England, Grekland, Spanien och Italien var 

situationen alarmerande redan på 1970-talet. Över hela världen hittades MRSA patienter på 

olika sjukhus. MRSA- spridningen varierade mellan olika länder och sjukhus. Holland och de 

nordiska länderna har rapporterat lägre frekvens, under tre procent, när det gäller 

smittspridningen. Tidigare forskning visar också hur MRSA sprider sig på kirurgiska och 

intensivvårds avdelningar i Europa, från personer från andra länder och att även 

preventionsmetoder varierade i dessa tio länder (3, 4). Stenhem et al.(5) vill i sin studie påvisa 

att det under 2000-2003 har rapporterats in sammanlagt 1733 fall av MRSA i Sverige. Av 

dessa hade 444 förvärvats utomlands, de flesta av dessa hade rest till Thailand och det var fler 
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män än kvinnor som kom med smittan. Av de personer som anlänt som invandrare till Sverige 

var det 56 som hade MRSA. Under samma tid  adopterades det 4169 barn till Sverige och av 

dessa  rapporterades det att 40 barn från 12 olika länder hade MRSA en kort tid efter att de 

kommit till Sverige (5) 

 

Utveckling av multiresistenta staphylokocker 

Det första penicillinet introduceras under 1940 – talet och infektioner som tidigare utgjorde ett 

dödligt hot mot befolkningen fanns det nu ett medel mot. Alla staphylokocker var känsliga för 

detta penicillin och då det användes många gånger i låga otillräckliga doser och även i 

profylaktiskt syfte började staphylokocker redan under 1960- och 70- talen utveckla 

penicillinresistens genom att enzymet penicillinas bildades. Bakterierna blev svåra att 

behandla och exempelvis brännskadepatienter kunde drabbas av infektioner då bakterierna 

spreds till blodet och orsakade staphylokocksepsis och detta kunde medföra allvarliga 

konsekvenser. Stafylokocker producerar betalaktamaser som bryter ned betalaktamaskänsliga 

penicilliner och andra antibiotika (2). 

 

Begreppsdefinitioner  

– MRSA bärare innebär att patienten har gjort screening eller odling och tagit prover en eller 

flera gånger och har kliniska symtom på olika ställen i kroppen så som perineum, axiller, 

näsan, svalget och ljumskar. Efter de här tillfällena kan patienten förklaras som MRSA bärare.  

– MRSA kolonisation betyder att personer bär på bakterierna i främre delen av näsan eller 

luftvägarna och på huden trots att de är friska (3). 

– Att bli vårdad innebär att patienten utövar vård själv eller mottar den från sina närstående 

och att patienten även kan bli vårdad professionellt där vårdandet innefattar hela människan 

med kropp och själ. 

 

 

Smittspridning av MRSA 

Enligt Tegnell och Carlson (3) ska de vårdhygieniska åtgärderna mot smittspridning ha som 

mål att förebygga infektioner hos patienter, hejda smittspridning mellan patienter samt 

förhindra smittspridning från vårdpersonal till patienter och från patient till vårdpersonal. 
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Patienter som är bärare av MRSA är den främsta smittskällan som finns på sjukhuset.  

Direktsmitta betyder en direkt kontakt mellan smittkälla och en annan individ som tar emot. 

Exempelvis en smitta från infekterade sår som kommer i direktkontakt med hud som är 

skadad. Indirekt kontaktsmitta innebär kontakt mellan smittkällan och individen som tar emot 

smittämnen via något som är nedsmittat med smittämnet. Sådana källor är exempelvis 

instrument, dörrhandtag, vårdpersonalens händer, kläder och handskar (3).  

I en studie av Rampling et al. (6) visade det sig att MRSA orsakade postoperativa infektioner. 

Studien beskrev också att smittspridningen skedde mest via medicinska instrument, möbler, 

katetrar och radiatorer (6). Ute i samhället sprids MRSA särskilt mellan personer som bor på 

institutioner (3). Även Mattner et al. (7) påvisade i sin studie olika ställen på och i kroppen 

som kan vara infekterade eller koloniserade av MRSA och hur dessa kan vara resistenta. 

Vidare beskriver de hur det leder till att patienter återinsjuknar efter ett tag. Patienter som har 

kolonisationer på ett ställe på kroppen hade en signifikant kortare resistens mot MRSA än de 

som var koloniserade på fler ställen (7).  

 

Vårdhygien  

Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i 

öppenvård är en så kallad vårdrelaterad infektion, VRI (2, 8). En av de vanligaste 

komplikationerna som drabbar patienter som vårdas på sjukhus är vårdrelaterad infektion (3). 

Inom sjukvård har vårdrelaterade infektioner förekommit lika länge som sjukvård bedrivits. 

Dagens kamp mot sårinfektioner som orsakas av multiresistenta bakterier kan jämställas med 

Semmelweis kamp mot barnsängsfeber och Nightingales kamp mot sårinfektioner hos 

soldater på 1800-talet (2). Av patienter som idag vårdas i akut somatisk vård är det cirka 10 

procent som riskerar att drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner i samband med 

vården. De patienter som främst drabbas av vårdrelaterade infektioner är de med nedsatt 

immunförsvar, för tidigt födda barn och äldre patienter. Trauma, undernäring, medicinering 

med immunsuppressiva läkemedel, förekomst av främmande material i vävnader samt infarter 

till blodbanan är riskfaktorer. Vårdrelaterade infektioner uppträder oftast i enstaka fall, men 

vid större anhopningar av infektioner kallas det för utbrott. Dessa utbrott blir ofta föremål för 

epidemiologisk utredning som kartlägger och beskriver smittspridningen. Infektioner som kan 

bli föremål för kartläggning är tarmvirus som till exempel rota och calicivirus, influensavirus 

och även multiresistenta staphylokocker (2).  
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I en studie gjord av Burnett (9) beskriver författare att det finns skillnader i hur sjuksköterskor 

ställer sig till att informera patienter om hur viktigt det är med handhygienen för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner. Vissa sjuksköterskor ber patienterna att tvätta händerna efter 

toalettbesök och innan måltid medan andra inte gör det. (9). Enligt en studie av Tisinger (10) 

framkommer att handhygien är den bästa metoden att hejda smittspridningen i samhället och 

på sjukhusen. I studien betonar författaren att patienterna måste bli informerade av 

sjukvårdspersonalen om hur och när de ska tvätta sina händer (10). 

Genom att tillämpa basala hygienrutiner så förebyggs kontaktsmitta inom alla vårdsituationer. 

Alla rutiner som tillämpas för att förhindra kontakt med kroppsvätskor och sårsekret är basala 

hygienrutiner. Dessa innebär: 

- Handdesinfektion före rent och efter orent arbete 

- Användning av handskar vid risk för kontakt med urin, avföring, blod, sårsekret och 

slemhinnor.  

- Användning av engångsförkläde och skyddsrock vid kroppskontakt med infekterad 

patient och patientsäng (2). 

 

För att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner ska hälso- och sjukvårdspersonalen 

iaktta följande: 

- Kort ärm på arbetskläder 

- Dagligt byte av arbetskläder eller vid behov 

- Inga armbandsur eller smycken får användas 

- Desinfektion av händer före och efter användning av handskar 

- Innan desinfektion ska händerna vara torra (11). 

  

I en studie av Snow et al. (12) vill författarna få fram hur studenter förhåller sig till att tvätta 

händerna före och efter användning av handskar. Studenter som inte hade någon medicinsk 

erfarenhet förbättrade sig mellan observationstillfällena mer än vad studenter med medicinsk 

erfarenhet gjorde. Även studenternas handledare bättrade sig från det ena observationstillfället 

till andra. Studenterna fick även fylla i ett frågeformulär om sina erfarenheter av handtvätt och 

det visade samma resultat mellan observationstillfällena. Syftet med studien var att påvisa hur 

studenter påverkas av sina handledare att utföra handtvätt före och efter användning av 

handskar vid patientkontakt (12). Forskarna ville med den här studien studera efterlevnaden 
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av handhygienen genom att observera hur deltagarna använde sig av handspritt. Siegel et al. 

(13) ville med sin studie ta reda på hur vårdpersonal ställde sig till att använda en 

desinfektionsspray att ha med sig vid patientkontakt och de flesta i studien visade sig vara 

positiva till att använda den. De tyckte att instruktionerna var lätta att följa, produkten var 

enkel att använda (13).  

 

 

Isoleringsvård 

I Sverige finns idag vårdrum med olika grad av isolering: enkelrum med eller utan separat 

toalett, flerpatientrum med lägre renhetsgrad än isoleringsenhet med förrum. Den högsta 

renhetsgraden har isoleringsrum med sluss där det finns övertryckslufttillförsel som gör så att 

bakterierna filtreras bort. Genom god ventilation och vädring kan luftburen smitta motverkas.  

Vård i enkelrum ger bra förutsättningar för att bevara basala hygienrutiner. Om en patient har 

en infektion som kan spridas genom droppsmitta är det bra om vården sker i enkelrum. Vård i 

enkelrum med sluss används när patienten har en smittsam sjukdom, omfattande hudskador 

eller är infektionskänslig.  

 

Vid vård av patienter med neutropeni och patienter med immunsuppressiv behandling, t ex 

vid transplantation, tillämpas skyddsisolering. Skyddsisolering är till för en patient som är 

infektionskänslig. Möjligheten för mikroorganismer att spridas från en infekterad person, 

smittkälla, till en infektionsmottaglig person, mottagare reduceras. Personer med infektion får 

absolut inte besöka patienter som har skyddsisolering (2). Orsaker till att patienter isolerades 

är clostridium difficile, MRSA och andra gramnegativa bakterier enligt en studie av 

Wassenberg et al. (14). 

 

 Kohortvård innebär att en grupp personer som lider av samma sjukdom. Att vårda en grupp 

patienter fysiskt åtskilda från övriga patienter är kohortvård. Separat personal sköter dessa 

patienter dag som natt. Vid svåra utbrott av calicivirus kan det bli nödvändigt med sådan vård 

då patient och personal har hög frekvens av insjuknande. Patienter som har 

antibiotikaassocierad diarré och sprider sporer, t ex Clostridium difficile-bakterie, måste 

vårdas isolerade i separata enkelrum, dessa patienter får inte kohortvårdas (2). 
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Kommunikation och bemötande                             

Kommunikation är en process för att föra över information från en person till en annan. Det är 

en tvåvägsprocess där personer utbyter sina tankar, åsikter eller information. Detta kan ske 

skriftligt, icke verbalt eller verbalt. Vidare påtalar Eide och Eide (15)  att sjuksköterskans 

kommunikation på arbetstid inte är detsamma som att kommunicera på sin lediga tid. Det är 

då av vikt att utföra en professionell omvårdnadsorienterad kommunikation med patienter och 

anhöriga eftersom patienters behov av vård och stöd varierar (15). Denham et al. (16) 

beskriver i sin studie hur kommunikation sker hierarkiskt inom vården mellan läkare och 

sjukvårdspersonal ner till patienterna (16). I en annan studie av Burnett et al. (17) beskrev 

patienterna hur de fick mindre, ingen verbal eller skriftligt information om sin sepsis 

infektion. Sex patienter beskrev att de fick tillräckligt med verbal information. Bara en fick 

skriftlig information under sjukhusvistelsen. Vidare beskrev patienterna hur det var att bli 

involverade när det gällde att fråga läkarna och sjuksköterskorna att tvätta händerna före 

patientkontakt. I studien beskrev patienterna även sin uppfattning om orsaker och 

konsekvenser av vårdrelaterade infektioner samt hur de påverkas av media (17). Pytel et al. 

(18) belyser i sin studie hur viktigt det är med kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter eller besökare på en akutmottagning (18). 

 

Att arbeta som sjuksköterska innefattar mycket kontakt med patienter, anhöriga och 

människor från olika yrkeskategorier på sjukhuset. En god relation och ett gott bemötande är 

vad som krävs för att vården ska kunna behålla bra kvalité för både patienten och personal 

(19). I en studie av Wiman & Wikblad (20) beskrivs hur patienter ska bemötas av 

sjuksköterskan. Ett gott bemötande handlar om hur patienten tas emot av sjuksköterskan, hur 

ärlig, vänlig, öppen och respektfull sjuksköterskan är. Sjuksköterskan måste lyssna på både 

patienter och anhöriga, sjuksköterskan måste ha ögonkontakt med patienten och försöka 

komma på samma nivå som patienten. Sjuksköterskan ska våga engagera sig i patienters 

sjukdom på ett professionellt sätt (20). 

 

 

Teoretisk referensram 

Travelbees interaktionsprocess består av olika faser så som att möta patienter, empati, 

sympati, att etablera en ömsesidig relation och förstå varandra samt att patientens identitet 

växer fram. Travelbees (21) omvårdnadsteori betonar att sjuksköterskan måste inse vad som 
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händer mellan henne och patienten och vilka följder som interaktion kan medföra för 

patienten och dennes sjukdom. Ett viktigt begrepp i Travelbees teori är kommunikation. 

Sjuksköterskan måste ha patienten i centrum för att förstå hur denne upplever sin situation. 

Istället för att förhålla sig till patientens diagnos är det viktigt att sjuksköterskan förhåller sig 

till patientens upplevelser. För att få en medmänsklig relation är en förutsättning att 

sjuksköterskan har förmåga att känna empati för patienten (21). Enligt Travelbee är empati 

förmågan att sjuksköterskan tränger sig in i något, eller ta del i för att få förståelse av hur en 

annan persons psykologiska situation är här och nu. 

 

Problemområde 

 Idag är Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) en mycket vanligt 

förekommande bakterie inom sjukvården. Antalet personer som smittats varje år i Sverige och 

runt om i världen ökar. Tidigare forskning har visat att MRSA inte är en nyfunnen bakterie . 

Det har forskats på områden som patientens psykologiska problem vid isoleringsvård, 

kunskap och information (22, 23, 16). Eftersom författarna till föreliggande studie hade läst 

om tidigare forskning, insåg de att det behövdes mer forskning om kunskap kring MRSA och 

bemötande. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (24) ligger det i 

sjuksköterskans ansvarsområde att bemöta patienter, informera dem samt vidta åtgärder som 

behövs när det gäller att förebygga smittspridning (24). Utifrån dessa synpunkter vill 

författarna belysa hur viktigt det är som sjukvårdspersonal att ha de här aspekterna i åtanke 

när de ska utföra sitt arbete. Detta kan hjälpa dem som vårdar dessa patienter att förstå att 

vården ska ges på lika villkor till alla oavsett vilken sjukdom de har. Litteraturstudien kommer 

att belysa hur patienter med MRSA upplever att bli vårdade och hur de blir bemötta av 

sjukvårdspersonalen. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken kunskap patienter med MRSA hade  

och hur de upplevde det om att vara MRSA-bärare. Ett annat syfte var att beskriva hur dessa 

patienter upplevde det att bli vårdade samt  hur de upplevde bemötandet från 

sjukvårdspersonalen. 
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Frågeställningar 

Hur upplever patienter med MRSA bemötandet från sjukvårdspersonalen och att bli vårdade 

på sjukhus? 

Vilken kunskap har patienter om MRSA? 

Vilken kvalitet har de inkluderande artiklarna och är undersökningsgrupp och bortfall 

beskrivna och diskuterade i artiklarna? 

 

Metod 

 

Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design som är baserad på vetenskapliga 

artiklar (26). 

 

Databaser och sökord 

Artiklarna till denna litteraturstudie söktes via databaserna Medline via PubMed och Cinahl. 

Artiklarna söktes även utifrån referenslistor i tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. 

Sökord som författarna använde var: MRSA, patient, attitude, hygiene, experience, source 

isolation, infection, nursing och attitude of health personnel. I tabell 1 redovisas utfall av 

sökning. 
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Tabell 1. Redovisar databaser, sökord, begränsningar, antal träffar och valda källor. 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Valda 

källor 

Cinahl MRSA  AND patient 

AND attitude 

10 år, engelska, peer reviewed 

och vuxna 

5 3 

Cinahl MRSA  AND patient 

AND hygiene 

10 år, engelska, peer reviewed, 

exclude pre-cinahl och vuxna 

9 2 

Cinahl MRSA  AND patient 

OR attitude AND 

hygiene 

10 år, engelska, peer reviewed 

, exclude pre-cinahl och vuxna 

295 4 

Medline MRSA [Mesh] AND 

patient[Mesh]  

10år, engelska, vuxna 17 1 

Medline Infection[Mesh] AND 

nursing[Mesh] AND 

attitude of health 

personnel[Mesh] 

10år, engelska, vuxna 71 0 

Medline MRSA[Mesh] AND  

patients[Mesh] AND 

patient isolation[Mesh] 

10år, engelska, vuxna 2 1 

Manuell 

sökning via 

referenslistor 

  4 4 

Summa   403 15 

 

 

 

Urvalskriterier och urvalsmetod 

Artiklarna som använts i resultatet är baserade på vetenskaplig litteratur. Sökning av artiklar 

som inkluderats i studien gjordes i databaserna MedLine via PubMed och Cinahl, eftersom 

dessa databaser innehåller artiklar som är vetenskapligt granskade. Inklusionskriterierna för 

studien var att artiklarna skulle vara på engelska, inte äldre än 10 år, peer reviewed och avse 

vuxna . Flera artiklar valdes bort för att de inte svarade mot syftet. De handlade om barn och 

barn kan inte förmedla känslor på samma sätt som vuxna, tandvård, inte gick att öppna i 

fulltext, att författarna inte skulle behöva betala för artiklarna eftersom det skulle ta för lång 

tid att beställa hem dem. Vissa visade sig inte vara vetenskapliga eftersom dessa inte innehöll 

introduktion, metod, resultat, diskussion och slutsats. Genom att först läsa titlar och abstract 

valde författarna ut vilka artiklar som var av intresse för studien, därefter lästes artiklarna i 
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fulltext av båda författarna ett flertal gånger. Artiklarna som författarna använde var både 

kvalitativa och kvantitativa.   Artiklarna som författarna sökte belyste patienters upplevelser 

av bemötande inom sjukvården. Författarna valde ut artiklar genom att först läsa titlar och 

abstract. Därefter valde författarna ut 12 artiklar som de sedan läste i sin helhet var för sig 

flera gånger. Dessutom hittade författarna 3 artiklar genom manuell sökning via referenslistor.  

 

 

Dataanalys 

Författarna har kritiskt granskat de 15 artiklar, 7 kvalitativa och 8 kvantitativa. Båda 

författarna har utifrån syfte och frågeställning granskat titel och abstrakt. Författarna delade 

upp artiklarna, en författare granskade 8 och den andra granskade 7 artiklar utifrån syfte, 

design, metod och resultat. Sedan granskades artiklarna gemensamt av båda författarna. 

Därefter gjorde författarna en gemensam kritisk värdering och kvalitetsbedömning av 

artiklarna. Till detta valde författarna att använda granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier ur Forsberg och Wengström (25). Mallarna modifierades av författarna så 

att frågorna kunde besvaras med ja eller nej, vilket ledde till att den kvalitativa hade 19 frågor 

och den kvantitativa hade 22 frågor (bilaga 1, bilaga 2). Författarna valde att ge varje ja 1 

poäng och varje nej 0 poäng. Vid otydliga frågor sattes 0 poäng. För att få fram kvaliteten på 

artiklarna  dividerade författarna antalet ja-svar med summan av antalet frågor i respektive 

mall och på så sätt fick författarna fram en procentsats. Kvaliteten på artiklarna delades in i 

hög (81-100%), medel (61-80%) och låg (50-60). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

I alla vetenskapliga arbeten måste forskare ta hänsyn till forskningsetiska aspekter och 

respektera varje människas integritet så att de inte utsätts för fysisk eller psykisk skada. De tre 

viktigaste etiska principerna när det gäller forskningsarbete är att göra gott, respektera 

människor värde och vara rättvis. Vidare betonar Polit och Beck att artiklarnas resultat absolut 

inte får ändras (26).  I denna litteraturstudie använder författarna vetenskapliga artiklar som är 

forskningsetiskt granskade och godkända för publicering. Författarna har haft en objektiv syn 

vid urval av artiklarna och presenterar studiernas resultat oavsett vad som framkommit (25). 
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Resultat 

Författarna har valt att presentera artiklarnas kvalitet i tabell 2. Studiens resultat presenteras i 

löpande text med rubriker som stämmer överens med studiens syfte och frågeställning. I tabell 

3 presensteras artiklarnas syfte och resultat. Siffrorna i författarkolumnen anger vilket 

referensnummer respektive artikel har i texten. 

 

Tabell 2 Presentation av valda artiklars metod och kvalitet 

 

Kvalitativa artiklar 
 

Författare/

År/Land 

Titel 

 

 

 

Design och 

undersökningsgrupp 

Datainsamlings

-metod 

Dataanalysmetod Kvalitets 

bedömning 

Brooks et al. 

2008 

England 

 

(30) 

Towards a better 

understanding of 

antibiotic resistance 

and mrsa: a 

qualitative study 

Undersökande design 

5Fokusgrupper 

N=23 

5 män 

18 kvinnor 

Från 16-49 år 

Inget bortfall analys 

Semistrukturera

-de intervjuer 

Innehållsanalys 68% 

medel 

Criddle P & 

Potter J. 

2006 

England 

 

(36) 

 

Exploring patients 

`views on 

colonization with 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

Undersökande design 

Strategiskt urval  

 

N=14 

18-93 år 

1 bortfall 

Semistrukturera

-de intervjuer 

Innehållsanalys 78 % 

medel 

Lindberg et 

al. 

2009 

Sverige 

 

(35) 

Suffering from 

meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus:experiences 

and 

Understanding of 

colonisation. 

Undersökande design 

Strategiskt urval 

N=13 

4män, 9kvinnor 

29-78år 

MRSA patienter 

4bortfall 

3 intervjuades aldrig 

1 intervju försvann 

Semistrukturera

de bandspelade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Innehållsanalys 94 % 

hög 

Madeo et al. 

2001 

England 

 

(29) 

Understanding the 

mrsa experience 

Beskrivande design 

N=7 

3 kvinnor 

4 män 

19-72år 

MRSA isolerade 

patienter 

Inget bortfall analys 

Intervjuer  Innehållsanalys 63 % 

medel 

McBrien et 

al. 

2008 

USA 

 

Using focusgroup 

to revise an 

educational booklet 

for people living 

with methicillin-

Undersökande design 

Bekvämlighetsurval. 

N=111 

Två Fokus grupper 

med familj medlemmar 

Intervju med 

öppna frågor 

Innehållsanalys 68% 

Medel 



 

12 

(37) resistant 

Staphylococcus 

aureus  (MRSA) 

i. 

Fokus grupp1 

7 kvinnor och 

1 man i åldrarna 29-

86år 

Fokus grupp2 

6 kvinnor och 

2 män I åldrarna29-

55år 

Resterande grupper  

nämndes inte på grund 

av etiska anledningar. 

Personer med 

dokumenterat MRSA 

historia från 18 år. 

 

Newton et 

al. 

2001 

England 

 

(27) 

Patients’ 

perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation: a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients 

Beskrivande design 

 

N=19 

12 Kvinnor  

7 män 

Från 44-87 år 

5MRSA patienter som 

var isolerade och 14 

icke MRSA. 

Semistrukturera

de intervjuer 

Band inspelade 

med 

förutbestämda 

intervjuer med 

följefrågor  

 

Innehållsanalys 89 % 

hög 

Skyman et 

al. 

2010 

Sverige 

 

(34) 

Patients' 

experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

Undersökande design 

Teoretiskt urval 

 

N= 6  

2 kvinnor 

4 män 

140 bortfall 

  

Fördjupade 

intervjuer för att 

för att få 

förståelse för 

individuella 

erfarenheter 

Innehållsanalys 89 % 

hög 

 

                                             Kvantitativa artiklar 

Bellamy E et 

al. 

2008 

England 

 

(40) 

An evaluation of 

patient 

satisfaction 

regarding the care 

and information 

provided by 

infection 

control nurses 

relating to MRSA 

Beskrivande design 

Icke slumpmässigt 

urval  

N=334 

Patienter som antingen 

var koloniserade eller 

infekterade av MRSA 

och som fått diagnos 

under senaste 18 

månaderna. 

Inget bortfall analys 

 

Enkät med fem-

punkters  

Likert skala 

Statistisk 

beskrivande 

analys . 

90 % 

hög 

Catalano G et 

al. 

2003 

USA 

 

(38) 

Anxiety and 

depression in 

hospitalized 

patients in 

resistant organism 

isolation 

Undersökande design 

Fokusgrupp.  

 

N=102 

18år 

En kontrollgrupp och 

en isoleringsgrupp med 

MRSA.  

Inget bortfall analys 

 

Observations-

studie 

Statistisk analys 

med t-test och x²-

test 

77 % 

medel 

Donaldson A. 

D et al. 

Patient 

perceptions of 

Beskrivande design 

 

Enkät med 

sjukdom 

X² test och t- test. 

(Icke parametrisk 

86 % 

Hög. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Skyman%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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2007 

Australien 

 

(33) 

osteomyelitis, 

septic arthritis and 

prosthetic joint 

infection: the 

psychological 

influence of 

methicillinresistan

t staphylococcus 

aureus 

N=114 

Patienter från 

infektionsklinik med 

olika diagnoser, t ex 

ostoemyelit, septisk 

artrit eller infektion i 

en ledprotes samt 

MRSA 

14 bortfall 

uppfattning 

frågeformulär 

och Fishers` test 

användes när det 

var nödvändigt,) 

 

 

Duncan CP et 

al. 

2007 

England 

 

(31) 

Hand hygiene. 

Patients’ feelings 

about hand 

washing, MRSA 

status and patient 

information 

Undersökande design 

Stratifierat urval  

 

N=224 

 170 patienter med 

MRSA och 50 utan 

MRSA 

Inget bortfall analys 

 

Semi-

strukturerad  

enkät 

Spearman’s  

rangordning och 

Kendall Tau-b 

test användes för 

att analysera 

specifika  

korrelationer 

81 % 

Hög 

 

Gill. J et al. 

2005 

England 

 

(41) 

Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus: awareness 

and perceptions 

Beskrivande design 

tvärsnittstudie 

N=150 

50 patienter och 100 

anställda. 

Inget bortfall analys 

 Anonym 

skriftlig enkät 

X²- test analys 

gjordes genom att 

använda Yates’ 

korrelation för att 

visa signifikant 

skillnader. 

81 % 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

Luszczynska 

A et al. 

2007 

England 

(32) 

 

 

Predictors of 

asking medical 

personnel about 

handwashing: The 

moderating role 

of patients' age 

and MRSA 

infection status 

Undersökande design 

 

N=171 

 

126 via MRSA support 

och 45 från patient 

register. 65 år eller 

äldre. 

Inget bortfall analys 

 Anonym enkät Analys med 

Bonferronis test, 

CFI, TLI, 

RMSEA och 

x²/d.f. 

77 % 

medel 

McLaughlin 

A-M et al. 

2008 

Irland 

 

(28) 

 

A survey of 

MRSA 

awareness and 

knowledge among 

the general public 

and 

patients’ visitors 

Undersökande design 

Bekvämlighetsurval 

N=445 

24 MRSA patienter 

 27-71 år, publiken 21-

47 år, besökare 23-51 

år. 

Patienter som var 

koloniserade eller 

infekterade med 

MRSA. 

Inget bortfall analys 

  Enkät med 

Likert skala 

Statistisk analys 

med x²-test 

72 % 

Medel 
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Tarzi S et al. 

2001 

England 

 

(39) 

Methicillin- 

resistant 

Staphylococcus 

aureus: 

psychological 

impact of 

hospitalization 

and 

isolation in an 

older adult 

population 

Undersökande 

tvärsnittstudie 

matchande kontroll- 

studie 

N=42 

65 år eller mer 

 

En grupp med MRSA-

positiva isolerade 

patienter och en grupp 

med MRSA-negativa 

icke-isolerade 

patienter. 

Inget bortfall analys 

 

Enkät Mental 

Test Score, The 

Bartel Index 

The geriatric 

Depression 

Scale – Short 

form (GDS) The 

profile of Mood 

States 

(PODMS) 

  x² och t-tests and 

wilcoxon sign 

tests 

77 % 

medel 

 

 

Patienters kunskap om MRSA 

Majoriteten av patienter med MRSA verkade inte ha någon förståelse för MRSA (27). I 

McLaughins et al.(28) studie kom det fram att kunskapen om vad MRSA var varierade mellan 

patienterna. Större delen av patienterna sa att det var en bakterie, hälften sa att det var en 

insekt, en tredjedel tyckte att det var en infektion, en mindre del påstod att det var ett virus, 

andra sa att det var bakterier och några trodde att det kom från smutsen på sjukhuset (28,29). 

De flesta av patienterna trodde att antibiotikabehandlingen missbrukades dels av medpatienter 

som inte följde sina kurer samt av läkarna som skrev ut antibiotika när de blev pressade av 

arga patienter (27,30). Mclaughlin et al. (28) belyste i sin studie hur överanvändning av 

antibiotika var en faktor som bidrog till smittspridningen. Större delen av patienterna tyckte 

att det stämde, en mindre del sa att det inte stämde och hälften svarade att de inte visste. När 

det gällde frågan om behandling av MRSA med antibiotika, så svarade 80 procent att de höll 

fullständigt med, 8 procent höll inte med och 12 procent hade ingen uppfattning (28). 

Genom att ha en god handhygien tyckte de flesta av patienterna att smittspridningen kunde 

minska (28).  Patienter ansåg att det var lättare att fråga personalen om deras förhållningssätt 

till att tvätta händerna om de hade en skylt på sig som där det står: ”Det är ok att fråga”(31). I 

en studie gjord av Luszcynska (32) intervjuades två grupper, en grupp med patienter som inte 

hade MRSA och en grupp med patienter som var infekterade av MRSA. I gruppen med 

patienter som inte hade MRSA var det hälften av deltagarna som aldrig frågade personalen 

om att tvätta händerna, de resterande patienter hade inte frågat personalen om att tvätta 

händerna inom en sex månadersperiod innan studien. Patienter med MRSA försökte fråga 

personalen oftare efter förra sjukhusvistelsen då de fick diagnosen. Studien visade också att 
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patienter med MRSA frågade personalen mer frekvent om att tvätta händerna än både yngre 

och äldre patienter som inte hade MRSA (32).  

 

Patienters upplevelse av MRSA 

Patienter med MRSA upplevde att infektionen fick en stor känslomässig inverkan på livet. En 

del patienter var oroliga för framtiden, några var arga över vad som hade hänt och var rädda 

för att överföra infektionen till familjen och några kände sig orena på grund av infektionen. 

Vissa patienter hade en tilltro till att bli bättre i sin sjukdom medan andra inte hade samma 

ljusa inställning (33). Skyman et al. beskriver också att många patienter kände en stor skuld 

och skam för att ha blivit infekterade. När de lämnade sjukhuset hade de tankar om hur de 

skulle kunna återvända till de dagliga aktiviteterna såsom att shoppa, gå till frisören eller bara 

ta en kopp kaffe med vänner. Vidare beskrevs det att patienter som hade MRSA fick ha ett 

kort som visade att de var bärare/infekterade av MRSA. Dessa patienter var osäkra om de 

fortfarande var bärare av MRSA eftersom de hade fått olika information om huruvida de var 

friska eller sjuka. De upplevde även att kortet var stigmatiserande (34). Att vara infekterad av 

MRSA upplevde patienterna som en psykologisk belastning och en känsla av ångest samt att 

de blev rädda för bakterier. Några skyllde sin smitta på sjukvården men i allmänhet visste de 

inte hur, var eller när de blev smittade. En del liknande smittan vid att ha HIV, andra använde 

metaforer som ”att vara pestsmittad” (35). En del patienter upplevde att de själva var orsaken 

till att de blivit infekterade av MRSA. En patient trodde att det var ren otur och andra trodde 

det berodde på dålig personlig hygien vilket ledde till frekvent handtvätt för att bli av med 

infektionen (27).  I en studie (36) framgick det att de flesta patienter var rädda att föra vidare 

smittan till familjmedlemmar(36). I en studie av Donaldsson et al. (33) beskrev patienterna att 

de var oroliga att deras familjemedlemmar skulle bli smittade av bakterien. Av dem som var 

MRSA-positiva var de flesta patienter rädda för att föra smittan vidare jämfört med en mindre 

del av patienter som inte var MRSA-positiva. Många i McBriens et al. (37) studie berättade 

att de skulle ha hejdat smittan till familjen om de vid diagnostillfället vetat att sjukdomen var 

allvarlig. Även i McLauglins et al. (28) studie var 92 procent av patienterna oroliga att de 

skulle föra smittan vidare till familjen (33, 36, 37). 
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Patienters upplevelse av isolering 

I ett flertal studier framkom det hur patienterna upplevde isoleringen (27,29,34,35,39,40). 

Patienter som blivit smittade med MRSA upplevde isoleringen som traumatisk. Patienterna 

upplevde att de inte fick samma rehabilitering som övriga patienter, dessutom kände de sig 

kränkta på grund av negativa reaktioner från vårdpersonal, medpatienter och anhöriga. Att ha 

en bra kontakt med personalen tyckte många patienter hjälpte för att förhindra depression. För 

att få en god nattsömn ville de flesta patienter ha ett eget rum. Patienter upplevde att anhöriga 

var rädda för att komma i kontakt med dem, att de var tveksamma om de skulle kunna ta med 

sig småbarn och överhuvudtaget komma och hälsa på patienten (29,34). Patienter med MRSA 

som varit isolerade hade högre signifikant nivå av ångest och depression än patienter utan 

MRSA som också var isolerade (38). Patienterna kände sig ofta instängda och begränsade när 

de inte fick träffa andra patienter. De fick inga spontana besök från personalen förutom när de 

skulle få mediciner, hjälp med omvårdnaden och vid måltiderna. En klen tröst i isoleringen 

var att patienterna kunde titta ut genom fönstret och se vad som hände i parken utanför (35). 

Enligt Tarzi et al. (39) hade isolering en dålig inverkan på äldre eftersom patienterna hade 

ångest och depression för att ha vistats länge på sjukhus (39). De flesta patienter förstod inte 

syftet med att vara isolerade. Uppfattningar och brist på förståelse kunde ge emotionell 

missanpassning vid isoleringsvård (27). Ett antal patienter visste inte varför de vårdades på 

isoleringen. Andra berättade att anledningen till isolering var att göra det enklare för 

personalen att jobba (27). Men i en studie gjorde av Bellamy (40) angav en större del av 

patienterna att de fick förklaring till varför de blev isolerades (40). 

 

Patienters upplevelse av information och bemötande  

I vården av patienter med MRSA var det viktigt att personalen var kunnig inom området och i 

ett flertal av artiklarna kom det fram att det råder brist på information till patienterna om hur 

MRSA inverkade på deras liv (28,36,37,40,41,) Patienter som antingen var koloniserade eller 

infekterade med MRSA undersöktes för att få veta hur nöjda de var när det gällde 

informationen de fick om MRSA under tiden de vårdats på sjukhus (40). Att personalen väljer 

rätt tidpunkt för att ge patienterna information om MRSA var viktigt, till exempel var det 

svårare för patienterna att ta till sig informationen om de var för svårt sjuka (36). Patienter 

som varit smittade med MRSA önskade att de hade fått mer information om hur de skulle gått 

till väga för att hindra smittspridning till familjen och övriga människor ute i samhället 
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(35,36,37). Bland besökare och patienter med MRSA var den vanligaste informationskällan 

radio och TV. McLaughlin et al. (28) påvisar i sin studie att patienter med MRSA fick tillgång 

till fler informationskällor om bakterien än övriga patienter (28, 41). 

Patienter med MRSA som besökte sjukhusets akutmottagning upplevde att de inte fick samma 

bemötande som övriga patienter, att de inte fick sitta i samma väntrum, vilket upplevdes som 

stigmatiserande enligt patienterna. Detta ledde till att dessa patienter fick en känsla av att de 

var smittade av pesten. Vissa patienter kände sig kränkta och upplevde att personalen hade ett 

annat förhållningssätt mot dem. Personalen bar skyddskläder från topp till tå för att skydda sig 

mot smittan. Patienterna upplevde att personalen ”löpte amok” och använde 

desinfektionsmedel överallt och det upplevdes som obehagligt av patienterna (34, 35). 

 

 

Kvaliteten på de valda artiklarna i studien 

Till den här litteraturstudien har författarna valt att använda 15 artiklar, 7 kvalitativa och 8 

kvantitativa. Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes genom att författarna modifierade de 

kvalitativa och kvantitativa checklistorna ur Forsberg och Wengström. Efter att författarna 

hade granskat artiklarna kom det fram att inga artiklar hade låg kvalitet, 8 artiklar hade medel 

kvalitet och 7 artiklar bedömdes ha hög kvalitet.  

I åtta av de femton artiklarna (27,29,30,32,37,38,39,40) har bortfallen inte analyserats. I sju av 

artiklarna har bortfallet redovisats (28,31,33,34,35,36). Internt bortfall har analyserats i 

Criddle och Potter (36) och Lindberg et al.( 35) där en patient inte kunde svara på intervjun 

och att en intervju försvann. Externt bortfall har analyserats och visade att nio patienter inte 

kunde fylla i blanketter, en vägrade att fylla i enkäter medan fyra inte fick delta av någon 

anledning trots att de uppfyllde kriterierna (33). Det visade ett stort bortfall i Skyman et al. 

(34) eftersom 40 av de 146 patienter dog, resterande patienter var antingen isolerade för kort 

tid, under 18 år eller var för sjuka för att delta när studien genomfördes. Enbart sex blev kvar i 

studie. Denna artikel har diskuterats anledningen till bortfallet vilket innebär att studiens 

trovärdighet stärks. I sex av de kvalitativa artiklarna (27,29,30,34,35,36,) var 

inklusionskriteriernas att patienterna skulle ha haft eller hade MRSA, medan i en artikel (37) 

inkluderades även familjemedlemmar i fokusgrupperna, samt att i samtliga artiklar var 

deltagarna över 18 år (27,29,30,34,35,36). 
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 Undersökningsgrupper i ett flertal studier (27,29,30,34,35,36) med kvalitativa ansatser har 

mindre än femton patienter vilket är rimligt för att göra en fördjupande intervju om 

patienternas subjektiva upplevelser. I McBrien et al. (37) har undersökningsgruppen 111 

deltagare i två fokusgrupper med 8 deltagare i varje vilket är rimligt för fokusgrupper. Vid 

fokusgruppintervjuer samlar forskaren in data som relaterar till patientens upplevelser, känslor 

och reaktioner om ett ämne. Patienternas ålder varierade mellan 16 år och 93. 

Undersökningsgrupperna i sju av de kvantitativa artiklarna (28,31,32,33,38,40,41) hade 

mellan 102 - 445 deltagare. En artikel(39) hade endast 42 deltagare, åldrarna varierade mellan 

16 och >76 år, majoriteten deltagarna var 65 år och äldre. I samtliga kvantitativa artiklar 

(28,31,32,33,38,39,40,41) fanns inklusionskriterier, dessa var att patienterna skulle ha haft 

eller hade MRSA. I fyra av artiklarna (28,31,33,38) fanns andra inklusionskriterier såsom 

sjukhusanställda, patienter med andra infektioner eller sjukdomar. Forskningsetiska 

övervägande har gjorts till samtliga artiklar vilket är nödvändigt och viktigt vid all forskning. 

 

Tabell 3 Presentation av valda artiklars syfte och resultat 

 

                                                         

                                                              Kvalitativa artiklar   

Författare/År/Land                Syfte  

 

         Resultat 

Brooks L et al. 

2008 

England 

(30) 

Att undersöka patienter inom 

primärvården och deras syn på 

antibiotikaresistens och MRSA 

samt att förstå hur detta kunde 

förändra deras förväntningar av 

antibiotika. 

Det var osäkerhet bland deltagarna om vad antibiotikaresistans 

och MRSA var. Deltagarna tyckte att andra var oansvariga medan 

de själva tog ansvar när det gäller antibiotika och MRSA-

spridning Deltagarna var osäkra on konsekvenserna både för den 

enskilda och samhället. Deltagarna hade olika idéer och lösningar 

till problemet. 

Criddle P & Potter J 

2006 

England 

(36) 

Syftet med studien var att 

undersöka fenomenet är med 

koloniserade patienter med 

MRSA ur en patients 

perspektiv. 

 

Brist på information gjorde att patienter inte visste vad 

MRSA vad. De hade ingen aning om varför de blev 

isolerade eller vilken behandling de skulle få. Bara några 

patienter fick resultat från sin screening och att MRSA inte 

orsakade infektioner. Missvisande eller förvirrande 

information fick vissa patienter at tro att de skulle vara 

sjuka länge. Patienterna blev oroliga med tanke på 

isoleringen. De flesta patienter var rädda att de skulle 

smitta familjemedlemmar. 

 

 

McBrien S et al. 

2008 

USA 

(37) 

Syftet var att beskriva MRSA 

patienters upplevelse av 

information när de vårdats på 

sjukhuset och hur ett revidera 

pedagogiskt häfte skulle vara 

av nytta till fokusgrupper och 

patienter som lever med 

MRSA-infektion. 

Deltagarna i fokusgrupperna önskade att de hade fått bättre 

information om hur MRSA smittar för att minska 

smittspridningen inom familjen och omgivningen. 

Deltagarna ville veta skillnaden mellan att vara koloniserad 

och infekterad. De uppfattade att det fanns brister i 

information när de fick sin diagnos. 
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Lindberg M et al. 

2009 

Sverige 

(35) 

Syftet med studien var att 

undersöka individers 

upplevelse och förståelse av 

MRSA. 

Patienterna var osäkra på hur det hade blivit smittade och 

var smittan kom ifrån, dessa frågor var svåra för personalen 

att svara på och detta ledde till att patienten kände ångest 

och oro. En del patienter kunde ibland känna sig kränkta av 

personalen. De tyckte det var viktigt att patienterna fick 

vara delaktiga i sin egen vård. 

 

 

Madeo 

2001 

England 

(29) 

Att beskriva erfarenheter av 

MRSA hos patienter som varit 

isolerade. Att också se hur 

vårdsituationen kunde 

förbättras. 

Kunskap bland deltagarna var lite olika om hur de förstod 

var MRSA inneburit. Vissa patienter upplevde isoleringen 

som traumatisk och de flesta ville ha eget rum för att kunna 

sov gott. På grund av MRSA kände sig en del patienter 

smutsiga. Att ha kontakt med personalen tyckte många att 

det hjälpte att inte bli deprimerad. 

Newton J. T et al. 

2001 

England 

(27) 

Syftet med studien var att ta 

reda på patienters syn på 

MRSA och hur de upplevde 

isoleringen. 

 

 

Majoriteten av patienterna verkar inte ha någon förståelse 

för MRSA och de flesta förstod inte syftet med att de var 

isolerade. Dessa uppfattningar och brist på förståelse kan 

leda till emotionell missanpassning till isoleringsvård. 

Skyman E et al. 

2010 

Sverige 

(34) 

Att få kunskap om patienter 

som blev smittade på sjukhuset, 

och deras upplevelser vid 

isolering. 

 Patienterna kände sig kränkta 

för att ha blivit smittat med MRSA på sjukhuset och 

isolering beskrevs som traumatiskt, även godtas, eftersom 

de tog ansvar för att inte sprida MRSA. 

Patienterna upplevde att de inte fått rehabilitering 

på samma villkor som andra patienter och saknade 

information om MRSA. De kände sig utsatta på grund av 

 

negativa reaktioner från vårdpersonal, anhöriga 

och andra patienter omkring 

 

                                                         Kvantitativa artiklar 

 
Bellamy E et al. 

2008 

England 

(40) 

Att undersöka och se om 

patienterna var tillfredställda 

när det gäller vård och 

information som de fick på 

sjukhuset medan de var 

infekterade av MRSA. 

80 % fick information från sjuksköterskan när de var 

MRSA positiv.80 % fick förklaring om var MRSA var för 

något, 80 % fick bra svar på alla sina frågor, 80 % som 

vårdats på ett rum fick förklaring till det. 68 % kände sig 

säkra när de fick information om MRSA. 

Catalano G et al. 

2003 

USA 

(38) 

Syftet med studien var att 

bedöma om det fanns en ökning 

av ångest och depression hos 

patienter som var svårt sjuka 

och isolerade.   

 

Patienter som var isolerade hade en högre nivå av ångest 

och depression än patienter som inte var isolerade. 

Donaldson A. D et al. 

2007 

Australien 

(33) 

Att undersöka patienters med 

osteomyelitit, septiskt artrit och 

ledprotesinfektions uppfattning, 

samt jämföra MRSA positiva 

och negativa patienters 

uppfattning av dess infektioner 

känslomässigt. 

 I studien ingick 91 respondenter, 25 med MRSA-infektion, 

14 med MRSA-kolonisation och 52 utan MRSA. 79 % av 

alla respondenter tyckte att infektionen var mycket allvarlig 

och 76 % tyckte att infektionen hade stor inverkan på livet. 

MRSA förknippades med stor emotionell effekt och hos 

yngre var den effekten större.  

Duncan CP et al. 

2007 

England 

(31) 

Syftet med denna studie var att 

undersöka patienters 

uppfattning om att be 

vårdpersonal att tvätta händerna 

innan ett klinisk förfarande och 

att undersöka om tillgång till 

patientinformation om 

vårdhygieniska rutiner skulle 

Patienterna som var med i studien var mer självsäkra än 

oroliga att vara med i en kampanj om att be personalen 

tvätta händerna vid patientkontakt. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Skyman%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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påverka patienternas oro. 

 

Gill. J et al. 

2005 

England 

(41) 

Att undersöka kunskapsnivåer 

bland patienter eller besökare 

och anställda på National 

Health Service och de risker 

som finns med att bli smittat 

med MRSA. 

Medvetenhet av MRSA bland både 

patienter och besökare var 94 % och bland NHS anställda 

100 %. Allmänna media var 

vanligaste källan till information för patienter och 

besökare.  

 
 

Luszczynska A et al. 

2007 

England 

(32) 

Syftet med studien var att 

undersöka hur patienterna 

upplevde att fråga läkare och 

sjuksköterskor om att tvätta 

händerna före undersökning 

eller vid patientnära vård. 

Förmåga att kontrollera eget beteende kan hjälpa patienter 

att stärka deras mod att be läkare och sjuksköterskor att 

tvätta händerna innan de utför patientnära arbete. Äldre 

patienter med MRSA hade mer positiv attityd till att fråga 

läkare och sjuksköterskor om handtvätt. 
 
 
 
 

McLaughlin A-M et al. 

2008 

Irland 

(28) 

 

Att för första gången undersöka 

kunskap och uppfattning om 

MRSA bland allmänheten och 

de som besökte sjukhuset. 

92 % av patienterna tyckte att god handhygien kunde 

minska smittspridningen av MRSA bakterie, 92 % av 

patienterna var oroliga att de skulle smitta andra, 56 % av 

patienterna märkte att sjukvårdspersonalen brast i hygienen 

och på så sätt kunde sprida bakterien. 

Tarzi S et al. 

2001 

England 

(39) 

Att undersöka effekterna av 

sjukhusvistelsen och 

isoleringen vid MRSA, den 

psykologiska funktionen hos 

äldre vuxna som rehabiliteras. 

 

 

Resultatet antyder att isolering har en dålig inverkan på 

äldre vuxna inlagda patienter som dessutom lider av att 

vistas på sjukhuset. Vårdgivare till äldre patienter måste 

vara medvetna om de psykologiska problem som 

isoleringen för med sig. De måste också hitta andra 

metoder att hantera isolering, som exempelvis handhygien, 

minskning av antibiotikabehandling och övervakning. 

 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Majoriteten av patienterna hade inte någon förståelse för sjukdomen och varför de blev 

isolerade. Kunskapen om MRSA varierade bland patienterna. Upplevelsen av att ha fått 

MRSA fick en stor känslomässig inverkan på livet och var oroliga för framtiden. Orsaken till 

infektionen trodde vissa berodde på dålig personlig hygien. Upplevelsen av isolering kändes 

kränkande, traumatisk och ledde till ångest och depression men var också positiv för en del. 

Patienter med MRSA upplevde att det rådde brist på information från sjukvårdspersonalen om 

hur MRSA inverkade på deras liv och bemötandet upplevdes obehagligt eftersom personalen 

hade ett mer oprofessionellt förhållningssätt mot dem än mot andra patienter. Att föra smittan 

vidare till familj och vänner var många rädda för. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att kunskapen om vad MRSA var varierade 

mellan patienterna, upplevelsen av MRSA fick en stor känslomässig inverkan på livet, 

patienterna upplevde isoleringen som traumatisk och kränkande, det rådde brist på 

information samt att patienterna upplevde bemötandet som obehagligt. 

 

I flera av studierna (27,29,30,35,36,37,41) beskrivs att det fanns brist på kunskap om MRSA 

bland patienterna. Författarna till föreliggande studie håller med om att det saknas kunskap 

om MRSA bland patienter och även bland sjukvårdspersonal. Att komma till sjukhuset och få 

diagnosen MRSA och inte veta vad det innebär kan för många vara traumatiskt anser 

författarna till föreliggande studien. Detta styrks i en studie gjord av Lindberg et al. (35) där 

det framkom att patienterna var osäkra på hur de blivit smittade och var smittan kom ifrån och 

dessa frågor hade personalen svårt att svara på (35). En annan studie av Da Silva et al. (23) 

stöder idén att vårdpersonalen inte visste varför staphyloccocus aureus är resistenta (23). I en 

studie gjord av McBrien et al. (37) beskrev det att MRSA patienter ville att en broschyr som 

fanns om MRSA skulle förbättras för att öka deras kunskaper (37). Trots att patienterna i 

Newton et al. (27) studie fick information om sin MRSA-diagnos från 

infektionssjuksköterskan, visade det sig ändå att patienterna inte hade förstått vad det betydde 

att ha MRSA(27). Författarna till föreliggande studie tycker att sjuksköterskan ska utgå från 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (24) som beskriver att 

sjuksköterskan måste se till patientens informationsbehov och se till att han/hon har förstått 

(24). 

Enligt en studie av Tisinger (10) framkommer att handhygien är den bästa metoden att hejda 

smittspridningen i samhället och på sjukhusen. I studien betonade författaren att patienterna 

måste bli informerade av sjukvårdspersonalen om hur och när patienterna ska tvätta sina 

händer (10). Burnett (9) tar upp i sin studie att det finns skillnader mellan sjuksköterskor när 

det gäller att informera patienterna om hur viktigt det är med handhygienen för att förhindra 

smittspridningen (9). Patienterna i McLaughlins et al. (28) studie styrker det faktum att 

smittspridningen kan minskas med hjälp av en god handhygien (28) I Luszczynskas et al. (32) 

och Duncan och Dealeys (31) studier beskrev de hur patienter ställer sig till att fråga 

personalen om de har tvättat händerna före och efter patientkontakt (32,31). Författarna till 

föreliggande studien tycker att patienterna inte ska behöva fråga personalen om de har tvättat 

händerna vid patientkontakt, utan det ska vara en självklarhet. Författarna till föreliggande 

studie kan bekräfta att det även finns skillnader mellan sjuksköterskor när det gäller att 
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undervisa patienter i handhygien. I Lindbergs et al. (35) och Burnets et al. (17) studie 

framkom det att några patienter skyllde sin smitta på sjukvården. I Burnett et al. (17) menar 

en patient att när han skrev under på en operation skrev han samtidigt under på att få en 

sjukhusrelaterad infektion (17,35). Detta styrks i Rampling et al. (6) där det framkom att 

postoperativa infektioner orsakas av MRSA och att smittspridningen skedde via medicinska 

instrument, möbler, katetrar och radiatorer (6).   

 

Wassenberg et al. (14) påtalar i sin studie att orsaken till att patienter isolerades var att de hade 

clostridium difficile, högre risk för MRSA eller andra resistenta grammnegativa bakterier 

(14). Författarna till föreliggande studie stöder detta eftersom det är viktigt att patienter som 

är infekterade med dessa bakterier blir isolerade för att inte föra smittan vidare. Även i 

Newton et al. (27) studie styrks att isoleringsvård är till för att skydda både medpatienter och 

sjukvårdspersonal från att bli smittade (27).  Safdars et al. (42) studie visar att, trots isolering 

av MRSA patienter på en brännskadeavdelning, hade man hittat ny kolonisering och infektion 

av bakterierna (42). I ett flertal studier (27,29,34,35,38,39,40) visar tidigare forskning att det 

varierade hur patienter upplevde isoleringen (27,29,34,35,38,39,40). Newton et al. (27) och 

Madeo (29) har i sina studier tagit upp att en del patienter upplevde isoleringen som 

traumatisk, men det fanns patienter som hade positiva upplevelser av isoleringen eftersom de i 

vanliga fall levde i ensamhet och trivdes med det (27,29).  Författarna till föreliggande studie 

anser att det är viktig att patienter som är isolerade bemöts av sjukvårdspersonalen på ett 

professionellt sätt. Detta styrks även i Wiman och Wikblads studie (20) där de beskriver att 

sjuksköterskan ska vara öppen och lyssna på patienter och anhöriga (20).  

 

 Av föreliggande studies resultat framgår att det är viktigt att personalen var kunnig inom 

området, och att det råder brist på information till patienterna om MRSA:s inverkan på deras 

liv (28,36,37,40,41). Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att patienterna 

får information, både skriftligt och muntligt vid diagnostillfället. Det gör att patienterna lättare 

kan förstå orsaken till sjukdomen och på detta sätt lära sig att hantera sin sjukdom. Detta 

styrks i studien av Burnett et al. (17) där patienter beskriver att de har fått väldigt lite 

information från vårdpersonalen när det gäller information om orsaken till MRSA-infektionen 

(17). För att bevisa motsatsen till att patienter får dåligt med information om MRSA beskrev 

Gill et al. (41) i sin studie att de vanligaste informationskällorna var radio och TV, medans 

Mclaughlin (28) beskrev att patienter som fått diagnos hade tillång till fler informationskällor 

om MRSA såsom internet, läkare/sjuksköterskor och genom vänner (28).  
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Ward (43) menade i sin studie att patienternas uppfattning var att kommunikationen mellan 

dem och läkaren inte var bra och att läkarna saknade rätt kompetens när det gällde 

kommunikation och bemötande. Alla patienter utom en tyckte att läkarna inte tog sig tid att 

prata med dem, att läkarna inte lyssnade på vad de hade att förmedla. Patienterna i Wards (43) 

studie beskrev att läkarna använde ett språk som de inte förstod, vilket patienterna tyckte var 

hopplöst. Däremot tyckte patienterna att sköterskorna stannade till och lyssnade på dem (43). 

I en studie gjorde av Lindberg et al. (35) beskrev de att det är sjuksköterskorna som inte 

ägnade tid att prata med patienten (35). Patienterna beskrev att de upplevde att 

sjukvårdspersonal bemött dem med okunnighet och nonchalans (44). Även av Burnett et al. 

(17) framgår att sjukvårdspersonalen sagt att om patienten stannade länge på sjukhuset skulle 

patienterna bli smittade av MRSA, vilken gav patienterna en uppfattning om att 

sjukvårdspersonalen ville bli av med dem för att sedan ha lediga vårdplatser (17). 

 

Vid kvalitetsvärdering av de 15 resultatartiklarna använde författarna till föreliggande studie 

granskningsmallar som modifierats ur Forsberg och Wengström (25). Enligt Olsson och 

Sörensen (45) kan bortfallet påverka resultatet men det måste påvisas, beroende på om det är 

ett stort eller litet bortfall. I resultatartiklarna kom det inte fram vilka åldersgrupper eller vilka 

kön som av någon anledning inte vill delta i studien. Med ett stort bortfall och ingen 

bortfallsanalys kan resultatet inte generaliseras (45). Undersökningsgrupper i ett flertal studier 

(27,29,30,34,35,36) med kvalitativa ansatser har mindre än femton patienter vilket är rimligt 

för att göra en fördjupande intervju om patienternas subjektiva upplevelser. I McBrien et al. 

(37) har undersökningsgruppen 111 deltagare i två fokusgrupper med 8 deltagare i varje vilket 

är rimligt för fokusgrupper. Vid fokusgruppintervjuer samlar forskaren in data som relaterar 

till patientens upplevelser, känslor och reaktioner om ett ämne. Deltagarna i 

fokusgruppintervjuer är en liten grupp av människor som får reflektera över frågor som 

forskaren ställer och samtidigt ta del av varandras synpunkter. Nackdelen med fokus 

grupperna är att de tysta patienternas åsikter kan domineras av de som pratar mest 

Patienternas ålder varierade mellan 16 år och 93 år vilket kunde tolkas som representativa. I 

Skyman et al. (34) hade det gått 3 år sedan patienterna varit isolerade till dess att studien 

gjordes (34). Enligt författarna till föreliggande studie kan det vara en svaghet eftersom 

patienterna hade dålig erfarenhet från vården och det kunde leda till bias.  

Vid kvantitativa studier är det vanligt att använda enkätundersökningar där många individer 

får besvara samma standardiserade frågor. Av de 8 (28,31,32,33,38,39,40,41) kvantitativa 
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artiklarna var 7 (28,31,32,33,39,40,41) enkätundersökningar och 1 (38) observationsstudie.  

Resultat från flera individer kan redovisas på gruppnivå och statistiska jämförelser kan göras 

mellan grupperna (25). 

Enlight Jahren Kristoffersen et al. (19) beskrev Travelbee att det var viktigt för sjuksköterskan 

att skapa en bra relation med patienter. Denna relation enligt Travelbee var en förutsättning 

för att ett gott bemötande och god omvårdnad ges. Patienterna i studien behövde den 

mellanmänskliga relationen som de inte fick av sjukvårdspersonal. Att ha god kontakt det vill 

säga, ögonkontakt, någon som bryr sig och ger lite kroppskontakt vid rätt tillfällen eller ordna 

en pratstund kan gör att patienten mår bättre. I studien, kunde MRSA patienter träffa 

sjuksköterskorna bara vid medicinutdelning och när de skulle ställa in mat till patienter. 

Många patienter beskrev dessa möten som hastigt. Sådana sätt att ge omvårdnad ledde till att 

patienterna kände sig ensamma och att de var som ett ting eller objekt. Dessutom gav 

sjuksköterskorna information till patienter när det var olämpligt. Enligt Travelbee måste 

sjuksköterskan lägga patientens behov i centrum. 

Davys (21) betonade att tillit har betydelse när sjuksköterskan utför omvårdnadsarbete 

eftersom det ger patienten hopp att kunna leva vidare. I föreliggande studie, hade patienter 

ingen hopp om framtiden när det gäller sin sjukdom. De visste inte om de skulle ha 

bakterierna länge, eller hur de skulle göra för att inte överföra smittan vidare till familjen. Det 

var då väldigt viktigt för sjuksköterskorna att ge patienterna hopp, genom att informera dem 

om smittan, hur och vad patienter skulle göra när de kommer hem. 

 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie belyser hur patienter som var bärare eller infekterade av MRSA 

upplevde hur det var att bli vårdade på sjukhus eller i hemmiljön. Föreliggande studie är en 

litteraturstudie vilket innebär att data redan är forskat på. Med tanke på patienters upplevelse, 

skulle en empirisk studie ha gett en mer subjektiv bild på hur just dessa patienter kände. Då 

det inte finns  många empiriska studier gjorda inom ämnesområdet kan det  vara en nackdel 

för studien.  Eftersom författarna valde att ha artiklar som inte var äldre än 10 år kan det 

hända att de gått miste om intressanta artiklar, vilket kan vara en nackdel, men också en styrka 

eftersom forskning är en färskvara (25). Åldersgränsen var att patienter var vuxna från 18 år. 

Ändå ingår två artiklar med patienter från 16 års ålder (30,33), vilket författarna till 
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föreliggande studie anser kan vara till nackdel för studiens resultat. Dessa artiklar 

inkluderades för att de svarade mot studiens syfte och frågeställningar trots att patienterna var 

från 16 års ålder. I en av dessa två artiklar fanns det patienter med olika sjukdomar så som 

osteomyelit, sepsis artrit eller infektioner i ledprotes och MRSA (33). Detta kan var nackdel 

för studien eftersom bara några av patienterna hade MRSA, men författarna till föreliggande 

studie vill inte exkludera artikeln på grund av en sådan anledning.   

Artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databasarna Medline via PubMed och Cinahl, 

vilket medförde att författarna fick tillgång till de flesta artiklarna som finns inom området. 

Sökningen gav 12 artiklar av kvalitativa och kvantitativa ansatser. Utöver de 12 artiklarna 

hittade författarna 3 artiklar genom manuell sökning via referenslistor. Författarna till 

föreliggande studie använde Mesh- termer (Medical Subject headings) i databasen MedLine 

via PubMed och fritext sökning via CINAHL. De artiklarna som hittades svarade på studiens 

syfte och frågeställningar vilket betydde att både de kvalitativa och kvantitativa studierna var 

relevanta. 

 

 Författarna var intresserade av patienters upplevelse och använde då kvalitativa studier som 

gav en mer objektiv bild av hur patienterna upplevde sin situation vilket gav studien 

trovärdighet (25). Den kvantitativa studien belyste också patientens upplevelse genom att 

studien gjordes på en större population och det kunde med fördel generaliseras. Författarna 

ansåg att det fanns begränsningar i att hitta material då det inte finns så mycket forskning om 

patienters upplevelse av MRSA.  Nackdelen med det var att det tog lång tid att få fram data 

om ämnet. En av begränsningarna vid sökning var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, vilket kunde vara en nackdel eftersom författarna på så sätt kunde gått miste om bra 

material på andra språk. Vid läsningen av artiklarna tyckte författarna att det var svårt att 

förstå det medicinska fackspråket och det kunde också vara en nackdel eftersom engelskan 

kunde feltolkas. Vid skapande av kvalitetskriterier för bedömning av artiklarna valde 

författarna att utgå från Forsberg och Wengströms (25) granskningsmallar, vilket borde öka 

denna tillförlitlighet. I föreliggande studie var 9 artiklar gjorda i England, två från Sverige 

(Gävle och Göteborg), två från USA och de två sista från Irland och Australien. Detta ger en 

bredare syn på hur MRSA sprider sig i världen och kan då generaliseras till den svenska 

sjukvården.  
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Allmändiskussion 

I föreliggande studie har det framkommit att patienter med MRSA som blivit vårdade på 

sjukhus upplever att sjukvårdspersonalen saknar kunskap och att patienterna i sin tur blev 

lidande för detta. Författarna till föreliggande studie anser att vården kan förbättras genom att 

sjukvårdspersonalen ökar sin kunskap om MRSA, sättet att informera och bemöta patienter.  

Detta medförde att patienterna inte fick den information de var i behov av. Hänsyn måste tas 

till det faktum att kommunikation och bemötande går hand i hand vid vård av patienten. 

Patienten handleds av sjuksköterskan med hjälp av förslag, undervisning, råd och tillsyn, 

vilket förutsätter någon slags kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. 

Författarna till föreliggande studie tycker att det är viktigt med en god handhygien när det 

gäller att hejda smittspridningen av MRSA.  Författarna till föreliggande studie anser att det 

behövs mer forskning kring hur patienter med MRSA upplever hur det är att bli vårdade på 

sjukhus, inom primärvården och hemsjukvården. Att arbeta som sjuksköterska innebär att vi 

kommer att vårda patienter med MRSA antigen inom sluten vård eller öppenvård. Författarna 

till föreliggande studie vill betona vikten av att sjuksköterskor måste skaffa sig den kunskap 

som behövs för att kunna hjälpa patienter i sin sjukdom och att kunna ge säker vård. 

Sjuksköterskan ska ha i åtanke att varje patient är unik och måste behandlas utifrån sitt 

individuella behov eller situation. Inom vården är det viktigt att möta patienter med respekt 

oavsett sin sjukdom, kön eller kulturell bakgrund.  

 

Slutsats 

Författarna till föreliggande studie anser att det behövs mer kunskap om MRSA, hur 

sjukvårdspersonalen ska informera patienterna och ett gott bemötande. Författarna till 

föreliggande studie tycker även att det behövs mera empiriska studier om hur patienter som 

vårdas med MRSA både inom öppen och sluten vård upplever sin situation. Många patienter 

upplevde att information var bristfällig och förvirrande, isoleringen ledde till ångest och 

depression hos en del patienter samt att de kände sig stigmatiserade och hade en oro inför 

framtiden. Med detta tycker vi som blivande sjuksköterskor är det viktigt att 

sjukvårdspersonalen förbättrar sitt förhållningssätt och ha en helhetssyn på patienten. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitetsbedömning- kvalitativa artiklar 

   Fråga             ja           nej 

1. Är studiens syfte tydligt formulerat?    

2. Är designen av studien relevant för att 

besvara frågeställningen? 
  

3. Är inklusionskriterierna beskrivna?   

4. Är exklusionskriterierna beskrivna?    

5. Beskrivs var undersökningen 

genomfördes?  
  

6. Är det beskrivet var, när och hur 

undersökningsgruppen kontaktades?  
  

7. Beskrivs urvalsmetoden?    

8. Är undersökningsgruppen lämplig?   

9. Är det beskrivet var och av vem 

datainsamling skedde?  
  

10. Beskrivs metoderna för datainsamling 

tydligt?  
  

11. Används lämplig 

datainsamlingsmetod?  
  

12. Är data systematiskt samlade?    

13. Är analys och tolkning av reslutat 

diskuterade?  
  

14. Är resultaten trovärdiga?    

15. Är resultaten pålitliga?    

16. Finns stabilitet och överensstämmelse?   

17. Kan resultaten återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan? 
  

18. Har resultaten klinisk relevans?   

19. Diskuteras metodologiska brister?   
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvantitativa artiklar 

 Fråga Ja  Nej 

1. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

2.  Är frågeställningarna tydligt beskrivna   

3.  Är designen lämplig utifrån syftet?   

4.  Är inklusionskriterierna beskrivna?   

5.  Är exklusionskriterierna beskrivna?   

6.  Är urvalsmetoden beskriven?   

7.  Är urvalsmetoden lämplig?   

8.  Är undersökningsgruppen representativ?   

9.  Beskrivs det var undersökningen 

genomfördes? 
  

10.  Anges antal deltagare i undersökningen?   

11.  Anges vilka mätmetoder som används?   

12.  Är reliabiliteten beräknad?   

13.  Är validiteten diskuterad?   

14.  Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna 
  

15.  Kan bortfallet accepteras?   

16.  Är bortfallet stort?   

17.  Finns en bortfallsanalys?   

18.  Beskrivs det hur data bearbetas och 

analyserats statistiskt? 
  

19.  Erhölls signifikanta skillnader?   

20.  Kan resultaten generaliseras till annan 

population? 
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21.  Kan resultaten ha klinisk betydelse?    

22.  Beskriv etiska överväganden?    
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