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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara bärare 

av meticillin-resistensta Stafylococcus aureus (MRSA) samt att kvalitetsbedöma de 

valda artiklarnas urval och bortfall. Artikelsökning i databaserna Cinahl, Medline och 

PsycInfo resulterade i inkludering av 12 artiklar. I resultatet framkom faktorerna: 

Upplevelsen av att vara smittbärare, MRSA:s påverkan på det dagliga livet, Stöd eller 

frånvaro av stöd från familj och vänner, Information och kunskap, Bemötande från 

vårdpersonal samt Upplevelsen av isolering. I resultatet framkom att personer bärare av 

MRSA upplevde rädsla att smitta andra, framförallt sina familjemedlemmar, och avstod 

från fysiskt kontakt. Personerna upplevde begränsningar i arbetslivet, i dagliga livet 

samt begränsningar av fysisk aktivitet. Stöd från familj och vänner hade stora betydelser 

för personernas anpassning till livet som bärare av MRSA. Flera personer med MRSA 

upplevde att de hade brister i kunskap och information om MRSA, vilket påverkade 

dem negativt. Positivt bemötande från vårdpersonal gjorde att personerna anpassade sig 

lättare till sin situation. Isoleringsvård upplevdes antingen som positiv eller som 

diskriminerande och en begränsning till deras självständighet. Urvalsprocessen beskrevs 

i tio artiklar och bortfall beskrevs i elva artiklar. Slutsatsen blev att personer med 

MRSA upplevde adekvat information om sitt tillstånd som en påverkande faktor vid 

livsstilsförändring. Brister som uppstod vid kunskapsförmedling, i relationer till vänner 

och familj samt i bemötandet från vårdpersonal upplevdes som negativa erfarenheter. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the experience of being a carrier of methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and to evaluate the quality of the selected 

articles sample and dropouts. Articles were search in databases Cinahl, Medline and 

PsycInfo which resulted in an inclusion of 12 articles. The result showed factors: The 

experience of being a carrier, MRSA's impact on daily life, Support or absence of 

support from family and friends, Information and knowledge, Encounter from health 

professionals and The experience of isolation. The result showed that individuals 

carrying MRSA experienced fear of infecting others, especially their family members, 

and refrained from physical contact. Participants experienced restrictions in the 

workplace, in everyday life, and limitation of physical activity. Support from family and 

friends had great meaning for persons adjusting to life as carriers of MRSA. Several 

people with MRSA felt that they were deficient in knowledge and information on 

MRSA, which affected them adversely. Positive attitude from health workers led to a 

facilitated adaption to the carriers’ situation. Isolation care was either percieved as a 

positive experience or caused discrimination in which subjects felt that their autonomy 

was restricted. The sample process was described in ten articles and dropouts were 

described in eleven articles. The conclusion of this study was that people with MRSA 

felt that adequate information about their condition as an influencing factor to lifestyle 

change. Deficiencies in sharing of knowledge, in relationships with friends and family 

as well as in the encounter with health professionals were perceived as negative 

experiences. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Meticillin-resistenta Stafylococcus aureus (MRSA) är ett av världens största 

vårdhygieniska problem (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut 2012). Sedan år 

2000 infördes i Sverige anmälningsplikt på meticillin-resistenta Staphylococcus aureus 

(MRSA). Antal rapporterade fall ökar stadigt i Sverige (Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut 2012) och mellan år 2010 och 2011 skedde en ökning på 19 % 

rapporterade fall i Sverige (Smittskyddsinstitutet 2013). 

 

1.2 Bakgrund 

På 1940-talet då penicillin lanserades var förväntningarna stora eftersom ett läkemedel 

som kunde bota tidigare dödliga infektioner hade upptäckts. Användning av penicillin 

var vanligt förekommande och oftast som profylax (Ericson et al. 2009). 

Staphylococcus aureus började snabbt utveckla resistens mot penicillin genom att 

genetiskt bilda enzymet betalaktamas (Moellering 2012). Betalaktamas bryter ned 

betalaktamringen på penicillinmolekylen vilket gör att penicillinet blir effektlöst. På 

grund av resistensutvecklingen blev bakterien på nytt livshotande (Ericson et al. 2009). 

Sökandet efter antibiotika som var motståndskraftigt mot betalaktamas påbörjades, och 

1959 användes meticillin kliniskt för första gången. Staphylococcus förmåga att 

förvärva nya genetiska förmågor gjorde att resistens även utvecklades mot meticillin, 

knappt två år efter att det först förts i bruk (Moellering 2012). Det var Patricia Jevons 

som 1961 upptäckte isolerade stammar av MRSA (Jevons 1961).  

 

1.3 Infektion och kolonisering av MRSA 

Skillnaden mellan MRSA och meticillin-känsliga Staphylococcus aureus ligger enbart i 

känsligheten för meticillin eller andra antibiotika. Annars har MRSA samma virulenta 

faktorer som meticillin-känsliga Staphylococcus och kan orsaka samma sorts 

infektioner (Socialstyrelsen 2007). Vanliga infektioner orsakade av Staphylococcus är 

sår- och hudinfektioner, exempelvis varbölder (Almås et al. 2011). Staphylococcus kan 

emellertid ge upphov till infektioner i kroppens samtliga organ (Socialstyrelsen 2007). 

Det som skiljer infektioner orsakade av MRSA och Staphylococcus aureus är att MRSA 

ger samma sjukdomsbild men infektionen är svårare att bota (Almås et al. 2011).  

 

Kolonisering av MRSA innebär att individen bär MRSA-bakteriestammar på eller i 

kroppen. Vanliga platser för Staphylococcus aureus att kolonisera är näsans främre del, 
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perineum och svalget (Socialstyrelsen 2007). Omkring 20-40% av den svenska 

befolkningen är bärare av Staphylococcus i näsan och perineum, ibland även på händer. 

Kolonisering av MRSA är vanligast hos patienter med återkommande hudåkommor 

samt patienter och personal på sjukhus (Almås et al. 2011). 

 

1.4 Smittspridning 

Spridning av MRSA är ett växande problem. Två år efter att MRSA först upptäcktes 

skedde första utbrottet. På 1960-talet spreds den första klonen av MRSA i Europa, 

sedan till USA på 1970-talet. Under 1980-talet meddelades det att den första MRSA-

klonen spridits i begränsat antal inom sjukhus på varje kontinent. I Sverige var antalet 

anmälda isolerade fall av MRSA mindre än 100 fall/år fram till slutet av 1990-talet. 

Under 2000-talet skedde en ökning med mer än 500 fall/år (Socialstyrelsen 2006). År 

2010 anmäldes 1580 fall, vilket var en ökning på 7 % av 2009 års anmälda fall. 

Trettioåtta procent av dessa fall hade blivit smittade utomlands (Wallberg & Struwe 

2011). Under år 2011 anmäldes 1884 fall, vilket var en ökning med 19 % sedan år 2010 

(Smittskyddsinstitutet 2013). 

 

Fram till mitten på 1990-talet ansågs MRSA vara begränsat till vårdinrättningar såsom 

sjukhus, hälsocentraler och hos personerna som besökte dessa instanser (David & Daum 

2010). Personer som bär MRSA är den övervägande smittkällan inom vården. Störst 

smittorisk ligger hos de MRSA-bärande personer vars MRSA ej ännu identifierats. 

Vanligaste smittvägen inom vården är indirekt kontaktsmitta då smittan sprids mellan 

patienter via vårdpersonals förorenade händer eller kläder. Orsaken till smittspridningen 

är bristande följsamhet av basala hygienrutiner. Direkt kontaktsmitta, alltså smitta direkt 

från person till person, existerar men är mer ovanligt (Socialstyrelsen 2007).  

 

Sedan mitten på 1990-talet har MRSA spridit sig ut i samhället och gett upphov till en 

samhällsförvärvad MRSA (David & Daum 2010). Samhällsförvärvad MRSA kan 

erhållas genom riskfaktorerna: dålig hygien, nära kontakt med personer som är bärare 

av MRSA, ha familjemedlemmar från ett land med hög MRSA-prevalens och resa till 

länder med hög förekomst av MRSA. I samhället förärvas MRSA främst genom smitta 

via slemhinnorna (Kock et al. 2010). 
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1.5 Kontroll av smittspridning 

Som patient har man rätt att bli bemött med respekt och värdighet av vårdpersonal. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är god vård byggd på respekt för 

patienters självbestämmande och integritet. Vårdpersonalen ska främja goda kontakter 

med patienter, vara lättillgängliga samt tillgodose patienternas behov av trygghet i 

vården och behandlingen. Vården ska även vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard. Den som har störst behov av vård ska ges företräde. Vården ska alltid vara 

frivillig om det inte gäller psykiatrisk tvångsvård och smittskydd. Tvångsvård som inom 

psykiatri och smittskydd är starkt reglerade och sker endast undantagsvis (Hälso- och 

sjukvårdslag 1982:763). 

 

Enligt Smittskyddslagen (2004:168) är infektion av MRSA en allmänfarlig sjukdom och 

är anmälnings- och smittspårningspliktig för individen som blivit infekterad. Individen 

är även skyldig att handla på det vis att han eller hon skyddar andra människor från 

smittorisken. Han eller hon är även skyldig att informera om sin infektion för andra 

människor i sin omgivning som faller inom riskzonen att smittas (Smittskyddslagen 

2004:168). 

 

Strategier för att kontrollera MRSA inkluderar: basala hygienrutiner (Hagberg 2012), 

isolering av smittkällan, kohortvård, screenodling och dekolonisering (Robotham et al. 

2011). Isolering kan innebära att smittspridningen hämmas via fysiska och 

beteenderelaterade metoder (Robotham et al. 2011). Isolering inbegriper vård av 

MRSA-bärande personer i enkelrum alternativt isoleringsvård på infektionsklinik och 

att kohortvård tillämpas. Kohortvård är när specifikt avsedd personal vårdar patienter 

med likadan smitta (Åhrén & Larsson 2012). Screenodling görs när en person tidigare 

varit bärare av MRSA, vårdats över ett dygn på utländska eller svenska sjukhus där 

kända MRSA-problem fanns (Åhrén & Larsson 2012). Vårdpersonal som är bärare av 

MRSA utan att vara medvetna om det kan försvåra kontrollen på smittspridningen. 

Upptäckten och behandlingen av dessa personer, som främst består av sjuksköterskor 

med patientnära arbete, kan förbättra kontrollen på utbrotten av MRSA (Cimolai 2008). 

När en person är bärare av MRSA så är den medicinska behandlingen dekolonisering. 

Den MRSA-bärande personen ska behandlas i fem dagar genom att tvätta kropp och 

hårbotten med ett antiseptiskt hudrengöringsmedel. Basala hygienrutiner tillämpas och 

personens kläder och sängkläder ska bytas dagligen under dekoloniseringen. Personer 

som är bärare av MRSA ska även behandlas med mupirocinsalva i näsan 2-3 ggr/dag i 
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högst 10 dagar (Almås et al. 2011). Mupirocin är ett antibiotika preparat som används 

vid dekolonisering av MRSA i näsan (FASS 2012). 

 

1.6 Florence Nightingale 

Florence Nightingales filosofi, som nuförtiden kallas hennes teori, utvecklades under 

tiden hon vårdade skadade soldater under Krimkriget och baserades på hennes 

observationer och anteckningar under den perioden (Alligood 2010). Nightingales 

omvårdnadsteoretiska metaparadigm inbegriper följande koncept: Miljö- Nightingales 

teori är miljöorienterad och syftade på att anpassa omgivningen för patienten så att han 

eller hon hamnade i en bästa position för naturen att främja läkande och rehabiliterande 

processer. Fysiska komponenter i miljön som Nightingale ansåg att sjuksköterskan 

skulle ta hänsyn till var ren luft, värme, lukter, belysning, ljud och damm (Nina Jahren 

Kristoffersen et al. 2006). Psykiska komponenter inkluderar vårdpersonalens 

avståndstagande till att ingjuta falskt hopp för patienten samt att erbjuda variation. 

Patienten – Nightingale beskrev patienten dels som mottagare av vård, dels som en 

komplex varelse: en hopsättning av fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och 

spirituella beståndsdelar. Hälsa – Enligt Nightingale innebar hälsa inte enbart att vara 

frisk utan att även kunna utnyttja alla de krafter en människa förfogar över. 

Omvårdnad – Att arbeta med omvårdnad var ett kall enligt Nightingale. Hon beskrev 

sjuksköterskans roll att han eller hon ska påverka naturen så patientens tillstånd 

förbättrades. Sjuksköterskorna skulle via påhittighet, observation och sunt förnuft 

förbättra patientens tillstånd (Alligood 2010). 

 

1.7 Stigmatisering, diskriminering och bemötande 

Stigmatisering härstammar från det grekiska ordet ”stigma” vilket betyder 

”brännmärkning” (Nationalencyklopedin 2012). Stigmatisering innebär att samhället 

reagerar på en individ med avvikande beteende eller egenskap och pekar ut honom eller 

henne som avvikande (Nationalencyklopedin2013). 

 

I Zukoski och Thorburns (2009) studie framkom att personer som hade Humant 

immunbristvirus (HIV) kände sig stigmatiserade och diskriminerade. I studien framgick 

att de HIV-smittade personernas umgänge behandlade dem annorlunda på grund av 

HIV. De blev avvisade av sina familjemedlemmar och vänner. Mer än hälften av de 

HIV- smittade kände sig stigmatiserade eller orättvist behandlade av vårdpersonal då de 

inte vågade ta på dem eller komma för nära. Några blev stigmatiserade inte enbart för 
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sin HIV, utan även på grund av sin homosexuella läggning och/eller före detta 

drogmissbruk. Känslor av nedstämdhet och skam uppkom hos dessa personer (Zukoski 

& Thorburn 2009) . 

 

I studien av Baral et al. (2007) framkom att personer med tuberkulos (TBC) isolerade 

sig på grund av rädsla att smitta sina vänner och familjemedlemmar samt av oro att bli 

diskriminerade. Diskriminering sågs som en gammalmodig tradition, personer som hade 

TBC sen tidigare var antingen prostituerade, rökare eller alkoholister. Flera TBC-

smittade personer associerade TBC med fattigdom och lägre samhällstillhörighet. 

Personerna tyckte att eftersom det fanns bot mot TBC så var den inte hotande (Baral et 

al. 2007). 

 

I en enkätundersökning gjord av Jakobsson (2007) med 826 personer som haft kontakt 

med vården framkom det att nästan 29 % någon enstaka gång blivit illa bemötta samt att 

9,9 % blivit illa bemötta ibland eller ofta. Jakobsson (2007) menar att orsakerna kan 

vara stress och hög arbetsbelastning hos personalen, men även okunskap om kronisk 

sjukdom och långvariga sjukdomstillstånd (Jakobsson 2007). 

 

1.8 Problemformulering 

Allt eftersom smittspridning av MRSA ökar i Sverige och världen, samt att MRSA är ett 

stort hälsoproblem så behövs mer kunskap om ämnet. Upplevelserna av att vara bärare 

av MRSA är av stor vikt i vårdarbetet eftersom de som smittats av MRSA sedan tidigare 

och de som nyligen blivit infekterade eller koloniserade kan riskeras att bli 

stigmatiserade. Genom att granska artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats om hur 

personer med MRSA förklarar sina upplevelser, kan den yrkesutövande sjuksköterskan 

få ökad förståelse om patientens situation och därigenom bidra till bättre omvårdnad. 

Författarna till föreliggande litteraturstudien anser det viktigt att öka kunskapen om 

personernas erfarenheter av att vara bärare av MRSA, då storleken av patientgruppen 

ökar och rapporter från hela världen talar för att antibiotikaresistensen ökar, inte bara på 

sjukhusen utan även ute i samhället. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara bärare av MRSA. 

Syftet var även att kvalitetsbedöma de valda artiklarnas urval och bortfall. 
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2 METOD 

2.1 Design 

Den design som valdes till föreliggande litteraturstudie var en deskriptiv design, vilket 

enligt Forsberg och Wengstöm (2010) är att beskriva det aktuella kunskapsläget inom 

ett bestämt område.  

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar till föreliggande studie har sökts i databaserna Cinahl och 

Medline via PubMed. Ytterligare sökning gjordes i databasen PsycInfo för att hitta fler 

relevanta artiklar. 

 

2.3 Sökstrategi, sökord och urvalskriterier 

Sökning av artiklar gjordes av båda författarna i föreliggande studie. Sökorden 

utformades efter syfte och frågeställningar. På PubMed söktes ämnesordet, MeSH-

termen, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus för att specificera sökningen. Även 

manuella sökord kom till användning då särskilda begrepp saknade MeSH-term. 

Huvudämnen, MAJR-topic, är en form av ämnesord som används för att söka artiklars 

huvudsakliga ämne och innehåll (NLM 2012). Författarna använde attitude to health 

som MAJR-topic i sökningen. Olika kombinationer av sökorden gjordes med booleska 

operatoren AND (Forsberg & Wengström 2010) som resulterade i mindre mängd 

träffar. Sökorden som användes var: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 

MRSA, patient, attitude to health, perception, experience och interview. Titlar och 

abstrakt på relevanta artiklar granskades och artiklar som överstämde med syfte och 

frågeställningar till föreliggande studie antecknades. Manuella sökningar på artiklar 

gjordes genom att granska referenslistor på artiklar som funnits vid databassökningen 

och genom att läsa artiklar som rekommenderades på PubMed. Författarna beställde en 

artikel från biblioteket på Högskolan i Gävle. Därefter lästes artiklarna av båda 

författarna och inkluderades eller exkluderades. Inklusionskriterier för artiklarna var att 

de skulle vara av kvantitativ eller kvalitativ ansats, samt att personerna i studierna var 

bärare av MRSA. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2003-2013 samt skrivna på 

engelska eller svenska. Därigenom fick författarna tillgång till mer aktuell forskning 

samt behärskade språken. Författarna valde att inte begränsa sin sökning till kostnadsfri 

litteratur, till kön eller ålder på urvalsgruppen i vald litteratur för att få tillgång till fler 

artiklar. Endast empiriska vetenskapliga artiklar valdes (Forsberg & Wengström 2010). 
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Sammanlagt 12 artiklar valdes att ingå utifrån relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Tabell 1 Resultatet av litteratursökningen.  
Databas Söktermer Antal träffar Antal granskade 

abstrakt 
Antal valda källor 

PubMed Methicillin-resistant 
staphylococcus aureus 
[MeSH] 

3970   

PubMed Methicillin-resistant 
staphylococcus aureus 
[MeSH] AND patients’ 
AND experience 

53 17 1 

PubMed MRSA AND Attitude to 
Health [MeSH MAJR-
topic] 

40 8 3 

PsycInfo MRSA AND patients 31 4 2 
PubMed MRSA AND patients’ 

AND perception  
26 6 1 

Cinahl MRSA AND interview 8 8 1 
Manuell sökning i 
valda källors 
referenslistor 

Relevans för syfte och 
frågeställningar 

 4 4 

Totalt   47 12 
 

2.4 Dataanalys 

Båda författarna granskade de inkluderade artiklarna. Individuellt antecknade 

författarna ner det som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Författarna 

sammanställde faktorer av påvisade mönster, samt beskrev sammanhängande men även 

osammanhängande material ur artiklarna för att ge en helhetsbild av materialet (Polit & 

Beck 2012). Valda källors kvalitet avseende urval och bortfall analyserades med hjälp 

av Forsberg och Wengström (2010) granskningsprotokoll av författarna och bedömdes 

via noggranna och repeterade genomläsningar. Enligt Forsberg & Wengström (2010) 

bör en urvalsbeskrivning i en studie med kvalitativ ansats innehålla var, när och hur 

urvalsgruppen kontaktades. Forsberg och Wengström (2010) menar att forskaren alltid 

ska analysera hur bortfallet påverkat resultatet (Forsberg & Wengström 2010). Artiklar 

som hade mindre procentuell bortfall och artiklar där bortfall inte påverkade resultatet 

bedömdes ha högre kvalitet. Författarna bedömde att artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats med fler deltagare hade högre kvalitet. Även större intervall på 

urvalsgruppens ålder i artiklarnas urvalsgrupp bedömdes ha högre kvalitet. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

En ansökan till forskningsetiska kommittén var inte nödvändig eftersom författarna till 

föreliggande studie endast inkluderade redan etiskt granskade och publicerade artiklar. 
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Alla vetenskapliga studier har krav på att utföra etiskt övervägande, för att inte orsaka 

skada hos personer i studien (Forsberg & Wengström 2010). Forsberg och Wengström 

(2010) menar att det är oetiskt att inte presentera de artiklar som inte stödjer forskarens 

egna åsikter, därför inkluderades samtliga artiklar som svarade på studiens syfte oavsett 

författarnas egna åsikter. Vidare försökte författarna till föreliggande studie vara 

opartiska och inte påverka eller förvränga resultatet till vald litteratur. 

 

3. RESULTAT 

I föreliggande litteraturstudie granskades 12 artiklar (Andresson et al. 2011, Burnett et 

al.2010, Catalano et al. 2003, Criddle & Potter 2006, Donaldson et al. 2007, McBrien et 

al. 2008, Lindberg et al. 2009, Mozzillo et al.2008, Barratt et al. 2010, Rohde & Ross-

Gordon 2012, Skyman et al. 2010, Webber et al. 2012) vilka undersökt upplevelsen av 

att vara bärare av MRSA. Resultat presenteras i löpande text samt i tabell 2 och 3 

(bilaga 1 och 2). Faktorer som framställdes var: Upplevelsen av att vara smittbärare, 

MRSA:s påverkan på det dagliga livet, Stöd eller frånvaro av stöd från familj och 

vänner, Information och kunskap, Bemötande från vårdpersonal och Upplevelsen av 

isolering. 

 

3.1 Upplevelsen av att vara smittbärare 

Flera studier visade att personer som var bärare av MRSA var oroliga för att smitta sina 

familjemedlemmar (Criddle & Potter 2006, Donaldson et al. 2007, McBrien et al. 2008, 

Lindberg et al. 2009, Barratt et al. 2010). I Anderssons et al. (2011) studie beskrevs ett 

flertal bekymmer hos personerna men den dominerande rädslan var att smitta andra. Att 

vara farlig för sina närstående beskrevs som traumatiskt och orsakade ångest 

(Andersson et al. 2011). I studien av Lindberg et al. (2009) kände personerna skam och 

skuld när de hade smittat sina anhöriga. Det framkom också att personerna hade ett 

behov av att skydda andra individer från att smittas. Personerna var mer noggranna med 

hygien, undvek större folksamlingar samt isolerade sig och sin familj för att minska 

smittspridningen (Lindberg et al. 2009). Även Rohde och Ross-Gordon (2012) fann att 

personerna förändrade sin attityd gällande hygien och att personerna begränsade sina 

aktiviteter för att undvika att andra blev smittade. Personerna tog MRSA på stort allvar 

och försökte minimera risken att utsätta andra för MRSA (Rohde & Ross-Gordon 

2012). I Skymans et al. (2010) studie förstod personerna vikten av hygien och var 

mycket observanta på hur vårdpersonalen tillämpade hygienrutiner vid patientnära vård. 

Flera MRSA-bärande personer i Mcbriens et al. (2008) studie berättade att de möjligtvis 



 

 9 

hade kunnat förhindra att familjemedlemmar blev smittade om de vetat allvaret med 

MRSA och hur smittsamt MRSA var. 

 

På grund av sin rädsla att smitta andra avstod de MRSA-bärande personerna i studierna 

av Mozzillo et al. (2010) och Barratt et al. (2010) från fysiska kontakter som omfattade 

kramar, kyssar eller hålla i handen. I studien av Mozzillo et al. (2010) framkom att 

familjemedlemmarna kände en oro att bli smittad av MRSA. En person blev uppmanad 

att flytta hemifrån, en annan fick inte ta upp eller krama sitt barn eller sova i samma 

säng som sin partner (Mozzillo et al. 2010).   

 

En majoritet av de tillfrågade personerna i studien av Burnett et al. (2010) tyckte att en 

bidragande faktor till smittspridning var brist på fast anställda sjuksköterskor. Personal 

från bemanningsföretag kände inte till de MRSA-bärande personernas tillstånd vilket de 

ansåg bidrog till smittspridning. Även andra faktorer togs upp. Personerna tyckte att det 

fanns för få toaletter och för lite städpersonal. När personerna tillfrågades vad som 

skulle minska smittspridningen så blev svaret: screening av personal, fler sjuksköterskor 

samt fler städpersonal (Burnett et al. 2010). 

 

3.2 MRSA:s påverkan på det dagliga livet 

Begränsningar i vardagslivet framkom i studien av Lindberg et al. (2009). Diagnosen 

MRSA minskade möjligheten för personerna att träna på offentliga gym. Bärare av 

MRSA kände sig inte lika sociala som de var före diagnosen. De drog sig för att besöka 

sina vänner och anhöriga (Lindberg et al. 2009). Majoriteten av personerna i 

Donaldsons et al. (2007) studie ansåg att MRSA var en mycket allvarlig infektion. Den 

hade medfört stora konsekvenser i deras liv. Nästan hälften av personerna tog upp vilka 

allvarliga ekonomiska effekter infektionen hade medfört. Även synen på 

studiedeltagarnas personlighet uppmärksammades. Hälften tyckte att infektionen 

påverkade deras uppfattning om hur de såg på sig själva. Andra hälften tyckte att 

infektionen påverkade omgivningens syn på dem (Donaldson et al. 2007). I studien av 

Skyman et al. (2010) hade personerna funderingar och tankar kring sitt vardagsliv. De 

visste inte riktigt om de kunde återuppta sina dagliga aktiviteter som att shoppa, gå till 

frisören och vara tillsammans med andra människor (Skyman et al. 2010). 

 

Rädsla över att förlora sitt arbete nämndes både i studien av Lindberg et al. (2009) och i 

studien av Mozzillo et al. (2010). Arbetslösa personer kände begränsningar till 
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möjligheten att få ett arbete på grund av sitt MRSA (Lindberg et al. 2009). Även 

diskriminering och stigmatisering förekom på arbetsplatsen (Mozzillo et al. 2010). I 

Anderssons et al. (2011) studie framgick att MRSA-bärande personer kände att hela 

framtiden påverkades av MRSA. En person med MRSA talade om begränsningar i 

arbetslivet och vilka arbeten som inte längre var lämpliga. Exempel på dessa var yrken 

inom vården samt yrken som involverade livsmedel eller barn. Även om några tyckte att 

MRSA påverkade deras liv så fanns det personer som accepterade sin situation och var 

optimistiska (Andersson et al. 2011). 

 

3.3 Stöd eller frånvaro av stöd från familj och vänner 

Familjemedlemmars uppfattning och förståelse kunde enligt Criddle och Potter (2006) 

påverka hur personer med MRSA accepterade koloniseringen. Rohde och Ross-

Gordons (2012) studie visade att familjemedlemmar kunde vara ett stöd och en hjälp för 

personernas kunskapsutveckling när det gällde MRSA. Även vänner kunde hjälpa till 

när det gällde att lära sig mer om MRSA genom att exempelvis följa med på läkarbesök 

(Rohde & Ross-Gordon 2012). 

  

Enligt Rohde och Ross-Gordons (2012) så var personernas förhållande till 

familjemedlemmar och vänner viktiga när det gällde personernas anpassning till livet 

som bärare av MRSA. Samtliga personer i studien rapporterade betydelsen av vänner 

och familjs stöd under hela förloppet med MRSA (Rohde & Ross-Gordon 2012). 

  

Ur Lindbergs et al. (2009) och Skymans et al. (2010) studier kunde det urskiljas att 

familjemedlemmars reaktioner på nyheten om personernas MRSA-diagnos var en 

negativ erfarenhet. Bärarna av MRSA kände sig inte välkomna och upplevde att 

familjemedlemmar tog avstånd från dem (Lindberg et al. 2009, Skyman et al. 2010). 

Skyman et al. (2010) berättar om hur familjemedlemmar blev rädda och var tveksamma 

till att låta personerna vara nära småbarn.  

 

3.4 Information och kunskap 

Flera studier påvisade att bärare av MRSA tyckte att de hade otillräckligt med 

information om MRSA (Criddle & Potter 2006, Lindberg et al. 2009, Skyman et al. 

2010, Burnett et al. 2010). Webber et al. (2012) menade att allt för lite information ingöt 

känslor av förvirring och ångest. Även Criddle och Potter (2006) redovisar förvirring 

orsakad av informationsbrist. Personer med MRSA saknade kunskap om sitt tillstånd 
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och vilka konsekvenser MRSA medförde. I studien av McBrien et al. (2008) framgick 

att personerna önskade mer information om hur man kunde förebygga smitta till andra, 

vilka offentliga platser som innebar högre risk för smittspridning samt en klar definition 

om vad MRSA innebar. De ville ha mer sjukdomsspecifik information, hur länge 

infektionen varade, hur ofta reinfektioner skedde och hur infektionen påverkade deras 

dagliga liv. Bärare av MRSA uttryckte även att det behövdes förbättrad information om 

deras upplevelser av psykisk stress, fysisk smärta samt vilka eventuella konsekvenser 

som infektionen orsakade (McBrien et al. 2008). I studien av Criddle och Potter (2006) 

presenterades en tabell som innehöll vilken information MRSA-bärare ville ha eller 

förbättra. Tabellen innehöll bland annat hur och var MRSA förvärvas, varför isolering 

är nödvändig samt hur MRSA sprids. Viktigt för deltagarna i studien var tajmingen när 

informationen gavs. Några tyckte att de var för sjuka för att ta emot information 

(Criddle & Potter 2006). I Lindbergs et al. (2009) studie tyckte personerna att de fick 

för mycket information vid samma tidpunkt.  

 

Två studier (Barratt et al. 2010, Rohde & Ross-Gordon 2012) visade att när personer 

hade tillräckligt med kunskap om MRSA så förmådde de hantera och anpassa sig till sin 

situation. Det framkom i studien av Webber et al. (2012) att personer som blev 

stigmatiserade hade svårare att handskas med att vara bärare av MRSA. I både 

Anderssons et al. (2011) och McBriens et al. (2008) studier har personerna 

uppmärksammat bristande kunskap om MRSA hos vårdpersonal. I Anderssons et al. 

(2011) studie framgick att vårdpersonal hade för lite kunskap om hur MRSA spreds, hur 

man skyddade sig och vilka riktlinjer som fanns gällande MRSA. Deltagare i samma 

studie (Andersson et al. 2011) ville att vårdpersonal skulle ha mer kunskap om MRSA 

samt att informationen som anställda inom vården delade med sig skulle vara av god 

kvalitet (Andersson et al. 2011). I studien av Lindberg et al. (2009) berättade bärare av 

MRSA att det var en ovärderlig resurs när vårdpersonalen gav dem omfattande 

information om deras behandling. I studien av Burnett et al. (2010) framkom att 

majoriteten av personerna inte hade några svårigheter att ställa frågor till vårdpersonal 

angående sin infektion. I Rohde och Ross-Gordons (2012) studie spelade 

vårdpersonalen en stor roll genom att vägleda personer med MRSA till att lära sig mer 

om infektionen. Vårdpersonal och personernas sociala nätverk utgjorde de två stora 

informationskällorna. I övrigt förmedlades information via internet, broschyrer och 

media (Rohde & Ross-Gordon 2012). I Criddle och Potters (2006) studie framgick att 

de MRSA-bärande personerna tyckte att broschyrer de erhöll var informativa men 
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samtliga föredrog verbal information. Uppfattningen om MRSA påverkades av den 

erbjudna informationens omfattning och utbredning. Det framgick också att medias 

information påverkade de flesta personerna negativt (Criddle & Potter 2006). I Webbers 

et al. (2012) studie tyckte personerna med MRSA att vårdpersonal, patienter, anhöriga 

och besökare skulle få en förbättrad utbildning i MRSA. En person uttryckte att det inte 

var hans uppgift att informera sin omgivning om MRSA (Webber et al. 2012). Både i 

studien av Skyman et al. (2010) och i studien av Lindberg et al. (2009) berättades att de 

MRSA-smittade hade fått skiftande information på grund av att det har varit flera 

informatörer inblandade. 

 

3.5 Bemötande från vårdpersonal 

Personerna i Rohde och Ross-Gordons (2012) studie uppgav både positiva och negativa 

interaktioner med vårdpersonal och att det var en viktig upplevelse för dem, oavsett om 

den var positiv eller negativ. Enligt Lindberg et al. (2009) hade MRSA-bärarnas 

upplevelse av kontakt med vården förändrats efter att de koloniserats av MRSA. 

 

Deltagarna i Barratts et al. (2010) studie upplevde att deras MRSA påverkade 

vårdpersonalens beteende negativt och enligt Skyman et al. (2010) så beskrevs 

vårdpersonalens beteende som oprofessionellt och att de nekades behandling av sin 

primära sjukdom till följd av deras MRSA-diagnos. En av personerna i Barratts et al. 

(2010) studie uppmärksammade att vissa läkare undvek att skaka hand med honom när 

de träffades medan två andra upplevde inskränkningar i sin omvårdnad till följd av 

deras MRSA-status. Rohde och Ross-Gordon (2012) beskriver å andra sidan positiva 

erfarenheter av bemötande från läkare. Dessa läkare var ärliga och skyndade inte på 

mötet utan tog det i lugn takt. Detta skapade tillit hos deltagarna i studien och hjälpte 

dem att anpassa sig till MRSA-infektionen (Rohde & Ross-Gordon 2012).  

 

I Barratts et al. (2010), Skymans et al. (2010) och Lindbergs et al. (2009) studier uppgav 

personerna att de upplevde restriktioner när de kontaktade vården. Exempelvis fick 

personer ur Skymans et al. (2010) studie som besökte akutvården ej sitta i samma 

väntrum som andra. Detta upplevdes som stigmatiserande och personerna kände sig 

som att de var pestsmittade (Skyman et al. 2010). I Lindbergs et al. (2009) studie 

berättades om hur MRSA-bärande patienter vid vårdcentralsbesök fick gå in via en 

bakdörr som ledde direkt till undersökningssalen, där vårdpersonal städat undan 
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möblemang. Ibland fanns det inte ens en stol för läkaren att sitta på (Lindberg et al. 

2009). 

  

Personerna i Barratts et al. (2010) studie redogjorde att vårdpersonals användande av 

skyddskläder skapade ett hinder i interaktionen mellan dem och vårdpersonalen. I 

Lindbergs et al. (2009) studie beskrevs vårdpersonals kläder som att det såg ut som om 

de gjort sig redo för en rymdfärd. 

  

3.6 Upplevelsen av isolering 

Ett flertal studier visade att det fanns både negativa och positiva upplevelser angående 

isolering (Criddle & Potter 2006, Barratt et al. 2010, Webber et al. 2012). Personer i 

både Criddle och Potters (2006) samt Skymans et al. (2010) studier upplevde isolering 

som kränkande och liknade den vid att vara i fångenskap. De som hade en negativ 

uppfattning om isoleringen kände sig dessutom stigmatiserade (Criddle & Potter 2006). 

Både Barratt et al. (2010) och Webber et al. (2012) berättar om att rutinmässiga åtgärder 

som hör till isoleringsvård, exempelvis användandet av handskar, förkläden och 

skyddsmask, gjorde att känslorna av stigmatisering förvärrades. Enligt Criddle och 

Potter (2006) var det en omtumlande upplevelse för personer att hamna i isolering, 

särskilt för dem som isolerades plötsligt med liten eller ingen förvarning eller 

förklaring. 

  

Vissa personer uppskattade enkelrummet (Criddle & Potter 2006, Barratt et al. 2010, 

Webber et al. 2012). Barratt et al. (2010) skriver att personer som var vana vid isolering 

upplevde att enkelrummet skapade känslor av enskildhet och tröst. Enligt Criddle och 

Potter (2006) var enskildheten och stillheten något som vissa personer föredrog.  

 

Meningar om hur isolering gav upphov till inskränkningar för personernas omvårdnad 

skiljde sig mellan dessa tre studier (Criddle & Potter 2006, Barratt et al. 2010, Webber 

et al. 2012). Vissa personer i Criddle och Potters (2006) studie kände inte att deras 

omvårdnad blev inskränkt medan personer i Webbers et al. (2012) samt Barrats et al. 

(2010) studier påstod att vårdkvaliteten äventyrades till följd av deras isolering. 

  

Insikten om att vara smittspridare gjorde att personerna med MRSA kunde förstå varför 

de isolerats och så småningom kunde de acceptera situationen (Skyman et al. 2010). 

Enligt Barratt et al. (2010) ansåg de flesta personerna isolering som viktigt för att 
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skydda andra personer från att smittas av MRSA. Några personer ur Burnetts et al. 

(2010) studie ansåg specialistavdelningarna som mycket renare och att isoleringsvård 

bidrog till att förebygga smittspridning. 

  

Även om personer som hamnat i isolering förstod orsakerna till handlandet så upplevdes 

den som en fångenskap (Barratt et al. 2010, Skyman et al. 2010). Enligt Barratt et al. 

(2010) var personerna medvetna om vilka begränsningar som det innebar för deras 

rörelsefrihet. En sådan begränsning uttryckte sig i socialiserandet med andra patienter. 

Barratt et al. (2010) och Skyman et al. (2010) påstår att personer som avskildes från 

andra kände sig instängda och fängslade. Samtidigt uttryckte personerna i Barrats et al. 

(2010) studie frustration över den begränsning isolering innebar för självständigheten, 

exempelvis över att ständigt behöva be om lov för att få ett glas vatten eller ta en dusch. 

En person med MRSA i Webbers et al. (2012) studie kände sig mer inåtvänd och en 

annan kände sig deprimerad under isoleringstiden. I Catalanos et al. (2003) studie över 

hur personer med MRSA-infektion skattade depression respektive ångest framgick det 

att både depression och ångest skattades högre över tid hos de isolerade personerna 

jämfört med kontrollgruppen. 

 

Enligt Barratt et al. (2010) så kom enkelrummets fysiska egenskaper att spela en viktig 

roll. En dörr öppen, att kunna se människor röra sig i korridoren eller höra 

bakgrundsljud, exempelvis radio, gjorde att personerna kände sig mindre isolerade. 

Både Barratt et al. (2010) och Skyman et al. (2010) påstod att de isolerade fann tröst om 

rummet hade ett fönster med utsikt. De kände sig inte lika isolerade när de upplevde att 

de hade kontakt med världen utanför. Barratt et al. (2010) beskriver en annan faktor som 

ingav tröst, nämligen tillgång till någon kommunikationsform, exempelvis telefon. 

Besök från vänner och familj bidrog till en mindre känsla av isolering och fick tiden att 

flyta på. Hur viktig denna kontaktform var märktes när närstående inte vågade besöka 

de isolerade på grund av smittorisken (Barratt et al. 2010) och enligt Webber et al. 

(2012) ansåg personer med få besökare att isoleringen i sig var långsam och tråkig. 

Vissa personer kände att de behövde dölja sin MRSA för att inte avskräcka närstående 

från att besöka dem. Personer i Skymans et al. (2010) studie meddelade att de aldrig 

fick några spontana besök av vårdpersonal förutom när specifika omvårdnads- och 

medicinska åtgärder skulle utföras.  
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3.7 Kvalitet av metodologisk aspekt 

Av artiklarna som låg till grund för den föreliggande studien hade sju artiklar 

(Andersson et al. 2011, Barratt et al. 2010, Burnett et al. 2010, Criddle & Potter 2006, 

Lindberg et al. 2009, McBrein et al. 2008 & Mozzillo et al. 2010) strategiskt urval, två 

hade systematiskt kvoturval (Catalano et al. 2003 & Donaldson et al. 2007), två hade 

teoretiskt urval (Skyman et al. 2010 & Webber et al. 2012) och en artikel hade en 

kombination av teoretiskt- och snöbollsurval (Rohde & Ross-Gordon 2012). 

Urvalsgruppen bestod av individer som var bärare av MRSA. Hur urvalsprocessen gick 

till presenterades och beskrevs i 6 artiklar (Barratt et al. 2010, Criddle & Potter 2006, 

Catalano et al. 2003, Donaldson et al. 2007, Lindberg et al. 2009 & McBrein et al. 

2008), 4 artiklar (Andersson et al. 2011, Burnett et al 2010, Rohde & Ross- Gordon 

2012 & Skyman et al 2010) hade delvis beskrivit urvalsprocessen och 2 artiklar 

(Mozzillo et al. 2010 & Webber et al. 2012) saknade urvalspresentation och 

beskrivning. Bortfall presenterades och beskrevs i 11 artiklar (Andersson et al. 2011, 

Barratt et al. 2010, Burnett et al. 2010, Catalano et al. 2003, Criddle & Potter 2006, 

Donaldson et al. 2007, Lindberg et al. 2009, McBrein et al. 2008, Rohde & Ross- 

Gordon 2012, Skyman et al.2010 & Webber et al. 2012) och saknas i en artikel 

(Mozzillo et al. 2010). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara bärare av MRSA 

samt kvalitetsbedöma de valda artiklarnas urval och bortfall. I resultatet framkom 

faktorerna: Upplevelsen av att vara smittbärare, MRSA:s påverkan på det dagliga livet, 

Stöd eller frånvaro av stöd från familj och vänner, Information och kunskap, 

Bemötande från vårdpersonal samt Upplevelsen av isoleringsvård. I resultatet framkom 

att bärare av MRSA var rädda att smitta andra, framförallt sina familjemedlemmar, och 

att de avstod från fysiskt kontakt. Även begränsningar i arbetslivet, i dagliga livet samt 

begränsningar av fysisk aktivitet togs upp. Stöd från familj och vänner hade stor 

betydelse för anpassning till livet som bärare av MRSA. Flera personer med MRSA 

hade för lite kunskap och information om MRSA, vilket påverkade dem negativt. Även 

vårdpersonal upplevdes ha bristande kunskap om MRSA. Vårdpersonalens bemötande 

av MRSA-bärande personer upplevdes som positivt eller negativt. Personer som fick 

positiva möten kunde anpassa sig lättare till sin infektion. Vissa bärare av MRSA tyckte 

att isoleringsvård gav dem enskildhet, andra tyckte att isolering var diskriminerande och 
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en begränsning av deras självständighet. Urval presenterades och beskrevs i tio artiklar 

och bortfall presenterades och beskrevs i elva artiklar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Rädslan att smitta andra människor, speciellt personernas familjemedlemmar, var något 

som framkom i resultat (Barratt et al. 2010, Criddle & Potter 2006, Donaldson et al. 

2007, McBrien et al. 2008, Lindberg et al. 2009). Enligt Smittskyddslagen (2004:168) 

är en individ som är smittad av en allmänfarlig sjukdom skyldig att vidta befintliga 

åtgärder för att skydda andra människor från att bli smittade. Åtgärderna ska vara 

baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet och ska ej gå ut över respekt för den 

enskilda människan och hans eller hennes autonomi (Smittskyddslagen 2004:168 ).  

 

Att vissa individer i Barratts et al. (2010) och Mozzillo et al. (2010) studier avstod från 

fysisk kontakt på grund av rädsla för att smitta andra kan ses som ett dilemma. I 

Thorstads et al. (2011) studie beskrevs problem som vårdpersonal kunde identifiera vid 

omvårdnad av äldre personer infekterade och/eller koloniserade av MRSA. Vid frågan 

om hur livskvaliteten påverkades för MRSA-patienter svarade vårdpersonal att det var 

en utmaning att åstadkomma hög livskvalitet för personer med MRSA eftersom det 

uppfattades som ett etiskt problem att isolera äldre människor. Vårdpersonal ansåg att 

omvårdnaden borde bestå av både medicinska åtgärder men även social kontakt och 

stimulering (Thorstad et al. 2011). Författarna till föreliggande studie anser det vara av 

stor vikt att kunna skydda andra från att bli smittade av MRSA men menar samtidigt att 

fysisk kontakt är en del av omsorgen och att den ej bör förringas. Enligt Estabrooks och 

Morse (1992) är beröring en viktig del i omsorgen och att beröring innebär mer än bara 

hudkontakt. En informant i studien (Estabrooks & Morse 1992) beskrev det som att två 

själar möts.  

 

I föreliggande studies resultat framgick att personerna inte riktigt visste om de kunde 

hänge sig åt de vardagliga företeelser som de varit vana vid, exempelvis shopping, 

frisörbesök, umgås med bekanta (Skyman et al. 2010) eller träna på offentliga gym 

(Lindberg et al. 2009). Personerna med MRSA kände sig inte lika sociala längre utan 

drog sig tillbaka från vänner och familj (Lindberg et al. 2009). Ekonomiska problem 

uppstod också till följd av personernas MRSA (Donaldson et al. 2007). 
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Rädslan över att förlora sitt arbete framkom i föreliggande studies resultat (Lindberg et 

al. 2009, Mozzillo et al. 2010). MRSA-infektionen innebar stora konsekvenser för 

personerna i Donaldsons et al. (2007) studie. Enligt Andersson et al. (2011) ansåg 

bärarna av MRSA att framtiden påverkades. Hiv-smittade individer i Perrett och Bileys 

(2012) studie kunde urskilja två distinkta stadier i sina liv: före och efter diagnos. Efter 

att de fått diagnosen så upplevde de en omedelbar osäkerhet om framtiden. För att 

kunna anpassa sig till situationen satte de upp utförbara mål. Optimism inför framtiden 

uppstod när personerna med HIV strävade mot dessa mål (Perrett & Biley 2012).  

I resultat framgick att stöd och hjälp från familjemedlemmar bidrog till att personerna 

kunde lära sig mer om MRSA. Familjemedlemmar och vänner hjälpte personerna med 

MRSA att även anpassa sig till sin nya livssituation (Rohde & Ross-Gordon 2012). Vid 

frånvaro av stöd kunde bärarna av MRSA känna sig ovälkomna och de upplevde att 

familjemedlemmar tog avstånd från dem (Skyman et al. 2010). Hiv-smittade personer i 

Perrett och Bileys (2012) studie upplevde sårbarhet till följd av diagnosbeskedet. Denna 

känsla av sårbarhet kunde lindras via stöd av vänner och familj (Perrett & Biley 2012). 

Nightingale förespråkade närståendes betydelsefullhet. Närstående kunde erbjuda 

variation, exempelvis i form av givande samtal, som ett sätt att förbättra eller bibehålla 

patientens hälsotillstånd (Alligood 2010). Nightingale förespråkade även om att 

familjemedlemmar och vänner skulle undvika “uppmuntrande småprat” utan hålla sig 

till sanningen. Patienten skulle uppskatta en person som ingav förtroende och ej gav 

falska förhoppningar (Nightingale et al. 1989).  

 

Flera studier i föreliggande studies resultat påvisade att personer upplevde sin kunskap 

om MRSA som otillräcklig (Criddle & Potter 2006, Lindberg et al. 2009, Burnett et al. 

2010, Skyman et al. 2010). Hur viktig information till personer med MRSA var 

framkom i McBriens et al. (2008) studie då personerna i studien uppgav att spridning av 

MRSA till sina familjemedlemmar kunde ha hindrats om de vetat hur allvarligt och 

smittsamt MRSA var (McBrien et al. 2008).  

 

Någonting som därför kunde urskiljas i föreliggande studies resultat var behovet av 

kunskap om MRSA och utökad information. Detta gällde inte bara för bärare av MRSA 

utan även för vårdpersonal. I Anderssons et al. (2011) samt McBriens et al. (2008) 

studier uppmärksammades vårdpersonals kunskap om MRSA som bristfällig. Även 

Lugg och Ahmed (2008) samt Lindberg et al. (2012) konstaterade samma sak. 

Undersökningsgruppen i Lugg och Ahmeds (2008) studie var sjuksköterskor och 
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barnsköterskor. Exempelvis svarade enbart 57 % av deltagarna korrekt angående 

MRSA:s spridningsvägar (Lugg & Ahmed 2008). Tre utav fyra sjuksköterskor i 

Lindbergs et al. (2012) studie kan ha utsatt personer för smittrisk på grund av 

otillräcklig kunskap om MRSA (Lindberg et al. 2012).  

Önskan om att vårdpersonal skulle ha mer kunskap om MRSA framgick i Anderssons et 

al. (2011) studie och att omfattande kunskap om MRSA var enligt personerna i 

Lindbergs et al. (2009) studie en ovärderlig resurs. I Barratts et al. (2010) och Rohde 

och Ross-Gordons (2012) studie så underlättades för personerna att hantera sin situation 

sedan att de erhållit adekvat information och kunskap. Härigenom möjliggjordes det för 

individerna att anpassa sig till sin livssituation. Enligt Slomka et al. (2012) kunde 

personer som blivit smittade av HIV hitta ”coping strategies” vilket innebar att de 

skapade mönster för att kunna hantera sina dagliga liv. Strategierna hjälpte dem att lära 

sig mer om HIV, skaffa sig mer kunskap om egenvård samt sträva mot en 

hälsosammare livsstil (Slomka et al. 2012).  

 

Negativa upplevelser uppstod när vårdpersonal tog avstånd från bärare av MRSA 

(Barratt et al. 2010). Enligt Skyman et al. (2010) förändrades vårdpersonals beteende 

negativt och vissa personer upplevde att de ej fick vård för sin primära sjukdom till följd 

av sin MRSA-diagnos. Personer som kontaktade vården kände sig även stigmatiserade 

då de exempelvis inte fick sitta i samma väntrum som andra (Skyman et al. 2010). 

Enligt Nightingale kunde en negativ miljö påverka patientens känslotillstånd och skapa 

fysisk stress hos honom eller henne (Nightingale et al. 1989). Författarna anser att 

denna negativa miljö skulle kunna uppstå exempelvis vid segregering av patienter. 

Omväxling samt kommunikation med omvärlden skulle också uppmuntras av 

vårdpersonal (Nightingale et al. 1989). Författarna till föreliggande studie menar att 

patienter med MRSA som utsätts för negativ särbehandling riskerar att uppleva en 

försämring av sin situation och att de därigenom får svårigheter att acceptera och 

hantera sin status som MRSA-bärare.  

 

Läkare som var ärliga och inte skyndade på mötet med personer som bar MRSA utan 

tog det i varsam takt uppskattades. Förtroende skapades av dessa möten och hjälpte 

personerna att anpassa sig till situationen som MRSA-bärare (Rohde & Ross-Gordon 

2012). Som tidigare beskrivet var Nightingale en förespråkare för ärlighet inom vården 

och läkare som var ärliga mot sina patienter och inte gav falska förhoppningar föredrogs 

(Nightingale et al. 1989). Författarna till föreliggande studie anser att i en modern 
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vårdsituation skulle detta betyda att läkaren använder sig av vetenskap och beprövad 

erfarenhet innan han eller hon gör ett utlåtande om patientens situation. 

 

Flera studier beskrev stigmatisering som ett känslotillstånd som återkom hos personer 

med MRSA (Criddle & Potter 2006, Mozzillo et al. 2010, Skyman et al. 2010, Webber 

et al. 2012). Studier som genomförts innan föreliggande litteraturstudies tidsintervall 

kan bekräfta känslan av stigmatisering hos personer som genomgått isoleringsvård 

(Knowles 1993, Rees et al. 2000, Ward 2000). Stigmatisering förekom även i Senguptas 

et al. (2011) studie om barn med MRSA. Omgivningen såg annorlunda på barnen och 

några behandlade barnen annorlunda till följd av att de hade MRSA (Sengupta et al. 

2011).  

 

Av studierna som ingick i resultat framgick att bärare av MRSA hade både positiva och 

negativa upplevelser av att genomgå isoleringsvård. Vissa personer uppskattade 

enkelrummet (Criddle & Potter 2006, Barratt et al. 2010, Webber et al. 2012). Isolering 

gav enligt Barratt et al. (2010) upphov till känslotillstånd som enskildhet och stillhet hos 

personer som genomgått isolering förut. Rummets fysiska egenskaper kom att spela roll 

för de MRSA-bärande personerna (Barratt et al. 2010). Miljön kring patienten innehöll 

enligt Nightingale faktorer som påverkade patientens naturliga förmåga att läka. Viktigt 

var att miljön var varm, tyst och att det inte fanns störande bakgrundsbrus (Alligood 

2010). Bakgrundsljud exempelvis en radio var däremot någonting som upplevdes som 

positivt, likaså att kunna se personal röra sig i korridoren via en öppen dörr (Barratt et 

al. 2010). Att ha tillgång till ett rum med fönster innebar att personen som genomgick 

isoleringsvård kunde få en uppfattning om världen utanför enkelrummet (Barratt et al. 

2010, Skyman et al. 2010). Enligt Ward (2000) så kunde isolering ge upphov till ångest 

och depression och ett rum med utsikt hade kunnat förändra dessa känslotillstånd (Ward 

2000).  

 

Vissa personer i Skymans et al. (2010) studie kunde förstå orsaken till varför de 

isolerats, nämligen för att förebygga smittspridning. Detta gjorde det lättare för dem att 

så småningom acceptera situationen. Samtidigt kunde andra individer i Skymans et al. 

(2010) och även Barratts et al. (2010) studier uppleva isolering som en fångenskap och 

som en begränsning av rörelsefrihet och självständighet. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) är det ett krav på hälso- och sjukvården att främja goda 

kontakter mellan patienter och vårdpersonal. Enligt lagen (Hälso- och sjukvårdslag 
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1982:763) ska vården även bygga på respekt för alla människors lika värde samt för 

individens enskilda värdighet och att den som blir vårdad medverkar frivilligt. 

Undantag gäller för fall som regleras av Smittskyddslagen (2004:168) och där framgår 

att individer som är smittade av allmänfarlig sjukdom måste isoleras. I situationer där 

isolering är nödvändig är därför kvaliteten på kontakten viktig. God kontakt mellan 

vårdpersonal och patient förebygger de negativa aspekterna av isolering (Kristoffersen 

et al. 2005). Enligt Gammon (1998) och Knowles (1993) var det viktigt att de isolerade 

hade en känsla av kontroll. Detta gjorde situationen, att isoleras till följd av att vara 

smittad av allmänfarlig sjukdom, lättare att hantera (Knowles 1993, Gammon 1998).  

 

Enligt Polit och Beck (2012) bör en artikel innehålla beskrivning av urvalsmetod. Sju av 

tolv artiklar i föreliggande litteraturstudie hade strategiskt urval. Strategiskt urval är när 

forskaren har förkunskaper om populationen som avgör vilka personer som ska ingå i 

studien (Polit & Beck 2012). Fenomenologi utgår ifrån att undersöka den levda 

erfarenheten hos människor (Polit & Beck 2012). Detta gör enligt författarna strategiskt 

urval till ett användbart tillvägagångssätt för en forskare som undersöker fenomenet av 

att vara infekterad eller koloniserad av MRSA. Urvalet av populationen som ingår i 

studien har kunskap och erfarenheter om ämnet som forskaren vill undersöka. Fördelen 

med strategiskt urval är att det erbjuder variation bland undersökningsgrupp och 

informationen de delger medan nackdelen är att variationen på urvalsgruppen ej går att 

bedöma på ett objektivt sätt (Forsberg & Wengström 2010, Polit & Beck 2012). När en 

forskare använder kvalitativ ansats går han eller hon in på djupet av människors 

upplevelser om ett fenomen. Det kan producera ett rikt resultat men kan vara begränsat 

när det gäller generaliserbarheten och objektiviteten (Polit & Beck 2012). Två artiklar 

hade teoretisk urvalsmetod och en artikel hade en kombination av teoretiskt- och 

snöbollsurval. Teoretiskt urval påminner om strategiskt urval men skiljer sig i att 

forskarna som nyttjar urvalsmetoden håller på att utveckla en teori om ett fenomen 

(Forsberg & Wengström 2010). Snöbollsurval är när forskaren tillfrågar en redan 

medverkande person om potentiella informanter som kan delge breddad och fördjupad 

kunskap om forskningsämnet (Forsberg & Wengström 2010). Två artiklar hade 

systematiskt kvoturval som urvalsmetod. När en forskare använder sig av systematiskt 

kvoturval för att välja personer utgår han eller hon ifrån den information som finns om 

populationen för att bestämma var och när urvalet ska fastställas samt vilka strata som 

ska vara med (Polit & Beck 2012). Strata är egenskaper som särskiljer subpopulationen, 

exempelvis ålder och kön (Forsberg & Wengström 2010). 
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Av föreliggande litteraturstudie hade tio artiklar kvalitativ ansats medan två hade 

kvantitativ ansats. Tio artiklar presenterade och beskrev fullständigt eller delvis hur, var 

och när urval försiggått. Forskare som använder kvalitativ ansats beskriver inte alltid 

urval i detalj. Det är däremot problematiskt för läsare av artikeln att kunna dra slutsatser 

med ett ej fullgott beskrivet urval (Polit & Beck 2012). Enligt Forsberg och Wengström 

(2010) bör en urvalsbeskrivning i en studie med kvalitativ ansats innehålla var, när och 

hur urvalsgruppen kontaktades. Sex artiklar innehöll en fullständig beskrivning av 

urval. Resterande tre artiklar innehöll beskrivning av någon eller några av variablerna 

var, när och hur urvalsgruppen kontaktades. Två av föreliggande litteraturstudies 

artiklar saknade presentation eller beskrivning av urval vilket kan sänka föreliggande 

litteraturstudies kvalitet.  

 

Elva artiklar i föreliggande studies resultat innehöll presentation och beskrivning av 

bortfall. Studier med kvalitativ ansats brukar oftast avbryta datainsamlingen när 

forskarna upplever att de uppnått datamättnad och på detta vis påverkar det storleken på 

urvalsgruppen. Datamättnad är när ingen ny information erhålles och dataöverflöd 

uppnåtts (Polit & Beck 2012).  

 

I kvantitativ forskning ska resultat kunna generaliseras mot en större population och 

påverkas av urval och bortfall. Urvalsgruppen ska vara representativ och bortfall ska 

vara så litet som möjligt (Forsberg & Wengström 2010).  

 

En av artiklarna i föreliggande studie saknade både urval- och bortfallsbeskrivning. 

Artikeln svarade på frågeställning och syfte i form av att personerna i studien gav djup 

insikt i vilka upplevelser bärare av MRSA har. Därför valdes artikeln att ingå i 

föreliggande litteraturstudies resultat. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Fördelen med att begränsa artiklarnas publikationsår till de senaste tio åren var att ta del 

av mer aktuell forskning (Forsberg & Wengström 2010). Författarna till föreliggande 

studie ansåg att fem år var för kort tid för utveckling inom området. För att få ett rikare 

resultat valdes därför tio år som inklusionskriterie. De flesta inkluderade artiklarna var 

dock inte mer än fem år gamla vilket stärker föreliggande studies resultat eftersom 

författarna till föreliggande studie fick tillgång till mer aktuell forskning. En annan 
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styrka var att författarna inte begränsade sin sökning till endast kostnadsfria artiklar och 

kunde då ta del av fler artiklar. 

 

Sökorden som författarna till föreliggande studie använde för att hitta artiklar var: 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, patient, attitude to health, 

perception och interview. Av dessa fem sökord var Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus en MeSH-term. Huvudämnen, major topics (MAJR-topic) är en form av MeSH-

term som används för att söka efter artiklars huvudsakliga ämnen, antingen i titel eller 

syfte. MAJR-topics används därför för att få fram mer definierade artiklar i sökningen 

(NLM 2012). Attitude to health var en MAJR-topic. Kombinering av ord med hjälp av 

booleanska operatoren AND användes också för att få fram mer definierade 

sökningsresultat (Forsberg & Wengström 2010). Med hjälp av dessa sökord bestående 

av MeSH-termer och icke MeSH-termer kunde författarna ta del av artiklar vars resultat 

svarade på syfte och frågeställningar till föreliggande litteraturstudie. Resultat kunde ha 

påverkats om andra sökord valts eller andra kombinationer gjorts. 

 

Granskningen av artiklarna gav upphov till faktorerna: Upplevelsen av att vara 

smittbärare, MRSA:s påverkan på det dagliga livet, Stöd eller frånvaro av stöd från 

familj och vänner, Information och kunskap, Bemötande från vårdpersonal samt 

Upplevelsen av isoleringsvård.  

 

4.4 Allmän diskussion 

I resultatet syntes faktorer av återkommande ämnen samt hur dessa faktorer förenades 

med varandra. Kunskap och information var en faktor som kunde påverka andra 

faktorer i föreliggande litteraturstudies resultat. Exempelvis kunde kunskap och 

information påverka upplevelsen av att vara smittbärare när det kom till MRSA-

bärarnas rädsla för att smitta andra människor. Kunskap om MRSA:s allvar och 

smittbarhet hade kunnat förhindra att personer med MRSA fört smittan vidare till sina 

familjemedlemmar (McBrien et al. 2008). 

 

I resultat framgick att personer med MRSA avstod från offentliga platser, fysiska 

aktiviteter, sociala kontakter och att MRSA påverkade deras framtid samt försatte dem i 

en problematisk ekonomisk situation. Författarna anser att kunskap om basala 

hygienrutiner samt om MRSA:s smittspridning kunde ha påverkat personernas 
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förhållningssätt. Personerna skulle ha kunnat leva ett mer aktivt liv om de haft vetskap 

om olika skyddsåtgärder som förebygger vidare smittspridning.  

Stöd och hjälp från familjemedlemmar och vänner till personer infekterade och/eller 

koloniserade av MRSA var en källa till att personerna kunde lära sig mer om MRSA 

(Rohde & Ross-Gordon 2012)  och acceptera sin situation (Criddle & Potter 2006). När 

stöd saknades så kände sig personerna ovälkomna (Lindberg et al. 2009, Skyman et al. 

2010). Författarna menar att stöd kan vara en viktig faktor för personerna att anpassa sig 

till sin situation, även om stödet inte kommer från familjen utan från sjuksköterskan. 

Detta stöd skapar trygghet för patienten och hjälper patienten i vårdprocessen. 

 

Information och kunskap tas upp i flera studier (Criddle & Potter 2006, McBrien et al. 

2008, Lindberg et al. 2009, Burnett et al. 2010, Skyman et al. 2010, Andersson et al. 

2011, Webber et al. 2012). Författarna till föreliggande studie anser att information och 

kunskap är viktiga begrepp som leder till vårdkontinuitet och patientsäkerhet. Som 

tidigare skrivits anser författarna även att information och kunskap är något som 

genomtränger samtliga faktorer. Författarna menar att utan kunskap kan människor 

känna förvirring och tycka att omständigheterna kring MRSA är oklara. Utan kunskap 

kan felaktiga föreställningar ta form (Kristoffersen et al. 2005).  

 

Nightingale rekommenderade vårdpersonal att vara ärliga mot patienten och 

kommunicera med honom eller henne (Nightingale et al. 1989). Personer med MRSA 

upplevde att vårdpersonals beteende förändrades till det sämre efter kännedomen om 

deras MRSA-diagnos (Skyman et al. 2010). Vårdpersonal tog avstånd från dem (Barratt 

et al. 2010) och personerna med MRSA upplevde stigmatisering, exempelvis genom att 

deras primärsjukdom ej fick adekvat behandling (Skyman et al. 2010). Författarna till 

föreliggande studie kan identifiera de brister som uppstår vid en ej fullgod 

kommunikation. Följsamhet i vården och patientsäkerheten kan riskeras när inte 

vårdpersonal pratar med patienten, ger korrekt information eller tar reda på eventuella 

faktorer som kan hjälpa patienten. Nightingale förordade sjuksköterskans förmåga att 

observera och såg det som ett användbart redskap i omvårdnad (Nightingale et al. 

1989). Författarna anser att brister i att observera eller dokumentera patientens symtom, 

vilka som anger förbättring eller motsatsen, samt brister i observation över patientens 

allmäntillstånd kan riskera omvårdnaden för patienten.  
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Nightingale ansåg att sjuksköterskan skulle ansvara för patientens miljö och ta hänsyn 

till faktorerna ren luft, värme, lukter, belysning, ljud och damm för att bibehålla eller 

förbättra patientens hälsotillstånd (Nightingale et al. 1989). Eftersom enkelrummets 

fysiska egenskaper spelade roll för personer med MRSA (Barratt et al. 2010, Skyman et 

al. 2010) så anser författarna till föreliggande studie att Nightingales teori kan gå att 

applicera vid omvårdnad av personer som är bärare av MRSA. För att se till patienters 

psykologiska behov måste den fysiska miljön vara så bra anpassad som möjligt 

(Nightingale et al. 1989). Personer som isolerats till följd av att vara bärare av MRSA 

kunde förstå att smittspridningsprevention var anledningen och antingen acceptera 

situationen (Skyman et al. 2010) eller känna sig frihetsberövade (Barratt et al. 2010, 

Skyman et al. 2010). Att ingjuta förtroende för bärare av MRSA, särskilt under 

isolering, kan vara svårt anser författarna. Författarna menar att förtroende kan skapas 

mellan vårdpersonal och personer med MRSA när mötet inte skyndas på utan 

vårdpersonal som befinner sig i enkelrummet kommunicerar och lyssnar aktivt på vad 

personen har att säga.  

 

Känslan av kontroll är viktig (Knowles 1993, Gammon 1998). Personer med MRSA 

upplevde att isoleringsvård berövade dem deras självständighet (Barratt et al. 2010). Ett 

sätt för vårdpersonal att ge patienten känsla av kontroll och självständighet är enligt 

författarna att involvera honom eller henne i vårdarbetet. Exempelvis kan 

sjuksköterskan tillsammans med patienten sätta upp individuella mål, kortsiktiga 

och/eller långsiktiga, som kan förändra patientens syn på framtiden. Att vårdpersonal 

besitter adekvat kunskap och information om patientens tillstånd och ger korrekt 

information är också något som kan hjälpa patienten att anpassa sig till situationen och 

finna nya lösningar på eventuella problem som uppstår.  

 

4.5 Slutsats 

Personer som var bärare av MRSA upplevde adekvat information om sitt tillstånd som 

en påverkande faktor till livsstilsförändring och anpassning till situationen. När brister 

uppstod vid kunskapsförmedling, stöd från familj och vänner samt bemötande från 

vårdpersonal kunde negativa upplevelser uppstå hos personerna. Mot bakgrund till data 

som framkom i resultat och det som diskuterats anser författarna till föreliggande studie 

att ytterligare forskning behövs inom området. 
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BILAGA 1 

Tabell 2. De inkluderade studiernas författare, årtal, land, titel, design, urval, 

undersökningsgrupp, bortfall, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  

 

Författare, årtal och 
land 

Titel Ansats och 
Design 

Urval och unders. 
grupp och bortfall 

Datainsamli
ngsmetod 

Dataanalysmetod 

Andersson. H, 
Lindholm. C & 
Fossum. B, 2011, 
Sverige 

MRSA - global threat 
and personal disaster: 
patients’ experience 

Kvalitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design  

Strategiskt urval. När 
undersökningsgruppen 
(UG) kontaktades 
saknas. N=15, 7 män 
och 8 kvinnor. Ålder 
21-90. Bortfall: 26 % 
(Ursprungligen N=19) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Barratt. R, Shaban. R & 
Moyle. W, 2010, 
Australien 

Behind barriers: patient's 
perceptions of source 
isolation for Methicillin-
resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Strategiskt urval, urval 
beskrivet. N=10 Ålder 
46-78. 5 kvinnor och 5 
män. Bortfall: 0 % 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Burnett. E, Lee. K, 
Rushmer. R, Ellis. M, 
Noble. M, & Davey. P. 
2010, Storbritannien  

Healthcare-associated 
infection and the patient 
experience: a qualitative 
study using patient 
interviews 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Strategiskt urval på 
UG, randomiserat urval 
på kontrollgrupp När 
UG kontaktades 
saknas. N=18, ålder 
och kön är ej beskrivet. 
Bortfall: 10 % 
(Ursprungligen N=20) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Catalano. G, Houston. 
SH, Catalano. MC, 
Butera. AS, Jennings. 
SM, Hakala. SM, 
Burrows. SL, Hickey. 
MG, Duss. CV, 
Skelton. DN & Laliotis. 
GJ, 2003, USA 

Anxiety and depression 
in hospitalized patients in 
resistant organism 
isolation. 

Kvantitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Systematiskt kvoturval, 
urval beskrivet. N=41, 
Bortfall: 50 %  

Strukturerad
e intervjuer 
med 
mätinstrume
nt (Hamilton 
Anxiety 
Rating 
Scale) 

T-test och X2-
test.  

Criddle. P & Potter. J, 
2006, England. 

Exploring patient’s views 
on colonisation with 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus. 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Strategiskt urval, urval 
beskrivet. N=14, ålder 
18-93. Bortfall: 33 % 
(Ursprungligen N=21) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 



 

 

 
 

Donaldson. A, 
Jalaludin. B & Chan. R, 
2007, Australien 

Patient perceptions of 
osteomyelitis, septic 
arthritis and prosthetic 
joint infection: the 
psychological influence 
of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design 

Systematiskt kvoturval. 
Urval beskrivet. N=91, 
50 män & 41 kvinnor, 
ålder 18-90. Bortfall: 5 
% (Ursprungligen 
N=96) 

Enkäter med 
självskattnin
gsfrågor. 

Deskriptiv 
statistik, X2-test 
och t-test. Icke-
parametrisk och 
Fisher’s exact 
tests. Multiper 
linjär regression. 

Lindberg. M, Carlsson. 
M, Högman. M & 
Skytt. B, 2009, Sverige. 

Suffering from 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus: 
experiences and 
understandings of 
colonisation. 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Strategiskt urval, urval 
beskrivet. N=13, 4 män 
& 9 kvinnor, ålder 29-
78. Bortfall: 23 % 
(Ursprungligen N=17) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Manifest & 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

McBrien. S, Felizardo. 
G, Orr. D & Raymond, 
2008, USA 

Using Focus Groups to 
Revise an Educational 
Booklet for People 
Living With Methicillin-
Resistant Staphylococcus 
Aureus (MRSA) 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Strategiskt urval, urval 
beskrivet. Fokusgrupp 
1; N=8, 7 män & 1 
kvinna. Ålder 29-86. 
Fokusgrupp 2; N=8, 2 
män & 6 kvinnor 
Ålder 29-55. Bortfall: 0 
% 

Intervjuer i 
fokusgrupp 

Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Mozzillo. KL, Ortiz. N 
& Miller. LG, 2010, 
USA 

Patients with meticillin-
resistant Staphylococcus 
aureus infection: twenty-
first century lepers 

Kvalitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design  

Strategiskt urval. När 
hur & var UG 
kontaktades saknas. 
N=5, 2 kvinnor & 2 
män samt föräldrar till 
en liten pojke på 1år, 
ålder17-62. Inget 
bortfall beskrivet. 

Spontana 
berättelser 

Latent 
innehållsanalys 

Rohde. RE & Ross-
Gordon. J, 2012, USA 

MRSA model of learning 
and adaption: a 
qualitative study among 
the general public 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Teoretiskt- & 
snöbollsurval. När UG 
kontaktades saknas. 
N=10, 3 män och 7 
kvinnor, ålder 21-73. 
Bortfall: 0 %  

Semi-
strukturerade 
intervjuer & 
telefon 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Skyman. E, Sjöström. 
TH & Hellström. L, 
2010, Sverige 

Patients' experiences of 
being infected with 
MRSA at a hospital and 
subsequently source 
isolated. 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

Teoretiskt urval. Var 
UG kontaktades 
saknas. N=6, 4 män, 2 
kvinnor, ålder 35-76.  
Bortfall: 0 % 

Ostrukturera
dintervju  

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Webber. K.L, 
Macpherson. S, 
Meagher. A, 
Hutchinson. S & 
Lewis. B, 2012, 
Canada. 

The Impact of strict 
Isolation on MRSA 
Positive Patients: An 
Action-Based Study 
Undertaken in a 
Rehabilitation Center. 

Kvalitativ 
ansats 
Explorativ 
actionbasera
d design 

Teoretiskt urval. När 
hur & var UG 
kontaktades saknas. 
N=9, kön ej beskrivet, 
ålder ca 35-70. 
Bortfall: 0 %    

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Tabell 3. De inkluderade studiernas författare, årtal, land, titel, syfte och huvudresultat. 
Författare, årtal, land och 
titel  

Syfte  Huvudresultat 

Andersson. H, Lindholm. C & 
Fossum. B, 2011, Sverige 
MRSA - global threat and 
personal disaster: patients’ 
experience 

Att fastställa och beskriva 
patienternas kunskaper, 
uppfattningar och erfarenheter 
av att vara MRSA-positiv. 

Patienternas känslomässiga reaktion varierade från likgiltighet 
till chock när de fick besked om sin MRSA-diagnos. 
Patienterna var rädda att smitta andra och oroliga att deras 
vänner, arbetskamrater och andra skulle avvisa dem. 
Patienterna uppmärksammade brister på kunskap om MRSA 
och basala hygienrutiner hos vårdpersonalen.  

Barratt. R, Shaban. R & Moyle. 
W, 2010, Australien: Behind 
barriers: patient's perceptions 
of source isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 

Att undersöka erfarenheter av 
MRSA-isolering hos inlagda 
patienter på en akut vårdenhet 
på ett sjukhus i Nya Zealand 
och vilka upplevelser patienter 
hade.  

Relationen mellan patient och vårdpersonal påverkades 
negativt på grund av isolering. Även patienternas vårdkvalitet 
riskerades. På grund av specifika isolerings metoder 
exempelvis användning av handskar och skyddsrock kände 
sig vissa stigmatiserade. Patienterna utryckte frustration om 
begränsningar av utrymme och självständighet. En mängd 
olika känslor inklusive rädsla, ilska, frustration och 
skuldkänslor framkom med att vara MRSA-positiv och 
isolerad.  

Burnett. E, Lee. K, Rushmer. R, 
Ellis. M, Noble. M, & Davey. P. 
2010, Storbritannien:  
Healthcare-associated infection 
and the patient experience: a 
qualitative study using patient 
interviews 

Att jämföra berättelser från 
patienter som hade fått 
diagnosen Staphylococcus 
aureus infektion i 
blodomloppet med patienter 
som hade varit i samma 
sjukhus men som inte fått 
diagnosen infektion.  

Majoriteten av de infekterade patienterna tyckte att 
informationen inte räckte till och att de fick för lite eller ingen 
verbal eller skriftlig information. Majoriteten av patienterna 
kände sig trygga med att fråga vårdpersonalen om sin 
infektion eller förebyggande av infektion. De flesta ansåg att 
brist på vårdpersonal var orsaken till hälsorelaterade 
infektioner. Även renlighet och brist på toaletter var 
bidragande faktor till infektioner. 

Catalano. G, Houston. SH, 
Catalano. MC, Butera. AS, 
Jennings. SM, Hakala. SM, 
Burrows. SL, Hickey. MG, 
Duss. CV, Skelton. DN & 
Laliotis. GJ, 2003, USA: 
Anxiety and depression in 
hospitalized patients in resistant 
organism isolation 

Studiens syfte var att bedöma 
ångest och depression hos 
patienter med MRSA & 
Vancomycinresistenta 
Enterokocker (VRE) som 
isolerats. 

Studiens resultat visar på att nivåer av ångest och depression 
kan öka hos patienter som placerats i isolering. 

Criddle. P & Potter. J, 2006, 
England: Exploring patient’s 
views on colonisation with 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus. 

Studiens syfte var att beskriva 
patienters upplevelse av att 
vara koloniserade med MRSA. 

Många av de intervjuade patienterna upplevde att de blev 
otillräckligt informerade som i sin tur utvecklade känslor av 
förvirring och ångest hos dem. 

Donaldson. A, Jalaludin. B & 
Chan. R, 2007, Australien: 
Patient perceptions of 
osteomyelitis, septic arthritis 
and prosthetic joint infection: 
the psychological influence of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus Aureus. 

Målet med studien var att (i) 
bedöma patienters upplevelse 
av osteomyelit, septisk artrit 
och ledprotesinfektion, (ii) 
jämföra upplevelser av MRSA 
med icke-MRSA relaterad 
infektion samt (iii) jämföra de 
emotionella aspekterna av 
dessa infektioner. 

Sjuttionio procent ansåg att deras infektion var mycket 
allvarlig och 76 % ansåg att deras infektion påverkade deras 
liv. MRSA associerades med större emotionell effekt. 
Patienter infekterade av MRSA oroade sig för att sprida 
infektionen vidare till sina familjemedlemmar. 

  



 

 

Lindberg. M, Carlsson. M, 
Högman. M & Skytt. B, 2009, 
Sverige: Suffering from 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus: 
experiences and understandings 
of colonisation. 

Beskriva patienters upplevelse 
av att leva med MRSA och 
hur MRSA påverkar deras liv. 

Patienter upplevde rädsla och begränsningar i vardagliga livet 
och uttryckte ett behov av att skydda andra individer från att 
smittas. De upplevde bemötande och information från 
vårdpersonal på olika sätt: vissa patienter var nöjda, andra var 
missnöjda. Rädsla, begränsningar och otillfredsställande 
vårdpersonal-patientrelationer utvecklade bekymmer hos 
patienterna med MRSA. 

McBrien. S, Felizardo. G, Orr. 
D & Raymond. , 2008: Using 
Focus Groups to Revise an 
Educational Booklet for People 
Living With Methicillin-
Resistant Staphylococcus 
Aureus (MRSA) 

Syftet var att beskriva 
processen att använda 
fokusgrupper för att utveckla 
en undervisningsbroschyr för 
människor som lever med 
MRSA-infektion som 
patienter, familjemedlemmar 
eller vårdgivare. 

Många deltagare kände att om de vetat hur allvarligt MRSA 
var när de diagnosticerades så hade de möjligtvis kunnat 
skydda sina familjemedlemmar från att bli infekterade. De 
önskade mer information om hur smitta till andra 
förebyggdes, särskilt för barn & husdjur, samt vilka offentliga 
platser som innebar högre risk för smittspridning. Även 
sjukdomsspecifik information önskades: hur länge infektionen 
varade, hur ofta reinfektioner skedde och hur MRSA påverkar 
dagliga aktiviteter.  

Mozzillo.KL, Ortiz. N & Miller. 
LG, 2010, USA: Patients with 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
infection: twenty-first century 
lepers 

Att beskriva psykologisk och 
social sjuklighet associerad 
med MRSA-infektion med 
hjälp av ett antal patienter med 
samhällsförvärvad MRSA-
infektion. 

Känslan av oro att sprida MRSA vidare och känslan av 
stigmatisering framkom. En patient kände sig diskriminerad 
av sina arbetskamrater och var orolig över att förlora sitt 
arbete. En annan patient avstod från närkontakt som kyssar 
och kramar på grund av sin oro över att sprida MRSA.   

Rohde. RE & Ross-Gordon. J, 
2012, USA: MRSA model of 
learning and adaption: a 
qualitative study among the 
general public 

Att via konstruktivistisk teori 
förstå lärd erfarenhet hos 
personer som genomlevt 
infektion av MRSA för att 
förbättra praktiskt hanterande 
och resultat av sjukdomen. 

Alla patienter tyckte att kunskap om MRSA påverkade deras 
anpassning till infektionen. Gemensamma ämnen som 
framkom: Fysisk smärta, känslomässiga faktorer och 
interaktioner med vårdpersonalen. Olika känslor väcktes hos 
deltagarna i samband med stigmatisering. Interaktioner med 
vårdpersonalen var viktiga vare sig de var positiva eller 
negativa. Vårdpersonal som skapade trygghet till patienterna 
genom att svara på deras frågor och tillhandhöll omfattande 
information om deras behandling upplevdes som en 
ovärderlig resurs för patienterna.  

Skyman. E, Sjöström. T. H & 
Hellström. L, 2010, Sverige: 
Patients' experiences of being 
infected with MRSA at a 
hospital and subsequently 
source isolated. 

Få kunskap gällande patienters 
erfarenhet av att förvärva 
MRSA på sjukhus för att 
sedan isoleras på 
infektionsklinik. 

Patienterna kände sig kränkta av att ha förvärvat MRSA på 
sjukhuset. Isoleringen beskrevs som traumatisk men 
accepterades på de grunderna att ansvar togs för att inte sprida 
smittan. Patienterna kände att de inte fick samma 
rehabilitering som andra patienter samt att de hade otillräcklig 
information om MRSA. De kände sig sårbara på grund av 
negativa reaktioner från vårdpersonalen, familjemedlemmar 
och övriga närstående. 

Webber. K.L, Macpherson. S, 
Meagher. A, Hutchinson. S & 
Lewis. B, 2012, Canada: The 
Impact of strict Isolation on 
MRSA Positive Patients: An 
Action-Based Study Undertaken 
in a Rehabilitation Center. 

Att söka insikt från patienter 
med MRSA under 
rehabilitering. Att ta del av 
deras erfarenhet av MRSA och 
isolering samt implementera 
dessa i ett 
kvalitetsförbättringsarbete. 
 

Flertalet av patienterna i studien var upprörda om hur de först 
blev informerade om MRSA och sedan satt i isolering. Det 
fanns också oro gällande informationsbrist över vad de 
behövde veta när de skulle skickas hem. Fyra åtgärdsplaner 
utvecklades och fyra ytterligare under tiden rapporten 
publicerades. 

 
 
  


