
 

Ronnie Eriksson och Johanna Lindström Sida 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anpassning som förutsättning - Sjuksköterskans erfarenheter av 

att vårda vuxna patienter med multiresistenta bakterier 

 
 
 
 
 

 

 

En intervjustudie 

 
 

 
 

 

 

Ronnie Eriksson & Johanna Lindström 

 

 

 

 
 

 

2014 

 

 
 

 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Omvårdnadsvetenskap 

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

1  
  

 
 

Handledare: Martin Salzmann Eriksson 

Examinator: Annica Ernesäter 

 

 

2  



 

 
 

Sammanfattning 

Patienter som är bärare av multiresistenta bakterier (MRB) upplever i många fall ensamhet, 

bristande information, längre väntetider och dålig kunskap hos sjukhuspersonalen. 

Sjuksköterskans kunskapsnivå har stort samband med organisationskulturen, graden av 

engagemang till vården samt erfarenhet av att vårda patienter med MRB. Syftet med studien 

var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med MRB. En 

kvalitativ intervjustudie som utgick från semistrukturerade frågor genomfördes på två 

kirurgavdelningar vid ett sjukhus i mellersta Sverige. Deltagarna var sjuksköterskor mellan 

25-45 år gamla med 3-15 års erfarenhet inom yrket. Intervjumaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier. Huvudresultatet visade att det 

fanns tre behov för att kunna genomföra bästa möjliga omvårdnad till patienter med MRB. 

Sjuksköterskorna menade att kommunikation med patienterna behövdes för att lugna, skapa 

delaktighet i vården och förebygga smittspridning. Förmåga till anpassning behövdes genom 

ökad erfarenhet samt god uppföljning från chefer och medarbetare. Att ständigt utveckla 

rutiner behövdes genom bra planering av vården och påminnelser mellan kollegor vid 

glömska och slarv. Slutsatsen vid den föreliggande studien är för att kunna ge bästa möjliga 

vård till patienter med MRB och förebygga smittspridning krävs ett bra sammarbete mellan 

sjuksköterskor, chefer och medarbetare. Det är av stor vikt att patienter och personal får den 

information de behöver för att känna sig trygga med situationen samt att det ständigt sker en 

utveckling av de rådande rutinerna och planeringen av vården.  
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Abstract 

Patients who are carriers of multiresistant bacteria (MRB ) are in many cases experiencing 

loneliness, lack of information, longer waits and poor knowledge among hospital staff. The 

nurse's knowledge is connected to the organizational culture, the level of commitment to the 

care and experience of care for patients with MRB. The aim of the study was to describe 

nurses' experiences of caring for adult patients with MRB. A qualitative interview study based 

on semi- structured interviews were conducted on two surgical wards at a hospital in central 

Sweden. The participants were nurses between 25-45 years of age with 3-15 years of 

experience in the profession. The interviews were analyzed using qualitative content analysis, 

which resulted in three categories. The main results showed three skills necessary to 

implement the best possible care to patients with MRB. Nurses felt that communication with 

patients was important to calm, create involvement in the care and prevent disease 

transmission. The adaptability is required through increased experience and good follow-up 

by managers and employees. As forgetfulness and inattention are human nature, consistent 

and practised routines along with planning and communication between colleagues is 

necessary, constantly developed routines through good planning and reminders between 

colleagues is required. The conclusion of this study is to provide the best possible care to 

patients with MRB and prevent the spread of infection which requires a good team work in 

between nurses, managers and employees. It is very important that patients and staff have all 

available information they need to feel confident with the situation. It is also important with 

constant evolution of the current hygiene practices and that continuous planning of care is 

implemented. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Multiresistenta bakterier (MRB) skapar både lidande och stora kostnader för samhället. I 

samband med vårdrelaterade infektioner kan detta vara ett av de största hoten mot den globala 

folkhälsan (Socialstyrelsen 2013). En studie genomförd på landsbygden i Kanada visar på 

förlängd vårdtid för VRE-bärande patienter med ungefär 23,1 dygn och en ökad total 

medelkostnad på 33 855 dollar per VRE-bärande patient (Lloyd-Smith et al. 2013). En studie 

genomförd på fyra stora sjukhus i Tyskland påvisade att antalet MRSA-bärande patienter 

minskat mellan år 2007-2009, samtidigt hade antalet smittade med VRE och ESBL ökat. Det 

framhävs även att antalet patienter som bär på två eller fler MRB samtidigt har stigit från 5 till 

7 av 10 000, vilket är en ökning på 40 % under 3 år (Meyer et al. 2011). MRB innebär 

bakterier som utvecklat resistens mot många typer av antibiotika (Larsson & Åhrén 2013). 

Resistensproblemet utvecklas genom mutation, transformation, transduktion eller 

konjugation. Vid mutation sker förändringar av bakteriens genetiska uppbyggnad. 

Transformation innebär att en bakterie tar upp fritt DNA via ett proteinkomplex. Transduktion 

är överföring av genetiskt material mellan två bakterier med hjälp av bakteriofager (virus som 

lever på bakterier). Konjugation innebär att DNA överförs mellan bakterier via plasmider 

(Melhus 2010). De mest aktuella MRB i Sverige är Multiresistent stafylokock aureus 

(MRSA), Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och Extended spectrum beta-lactamase 

(ESBL) (Larsson & Åhrén 2013). I den föreliggande studien ligger fokus på MRSA, VRE och 

ESBL när MRB nämns. Vid MRSA-infektion uppträder abscesser (varbölder) i hud, 

slemhinnor och benvävnad samt toxinmedierande reaktioner som exempelvis vid Toxic shock 

syndrome (tampongsjukan). MRSA-bakterierna återfinns vanligen i náris (näsöppningen), 

farynx (svalget), perineum (mellangården) samt i infekterade sår. VRE orsakar vanligen 

Cystit/pyelonefrit (urinvägsinfektion i de nedre eller övre delarna av urinvägarna) eller 

endokardit (hjärtklaffsinflammation).  ESBL innefattar flera bakterier, framförallt 

gramnegativa tarmbakterier som escherichia coli, klebsiella pneumoniae och proteus mirabilis 

där resistensen lätt överförs mellan bakterierna genom konjugation. Dessa bakterier orsakar 

vanligen cystit/pyelonefrit, sepsis (blodförgiftning), bukabscesser, meningit 

(hjärnhinneinflammation) eller gastroenteriter (mag-tarminflammation). Både VRE och 

ESBL-bakterier återfinns vanligen i bärarens avföring. MRSA, VRE och ESBL smittar genom 

indirekt eller direkt kontakt (Melhus 2010).  
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) framhåller att sjuksköterskans ansvar är att ge 

patienter rätt till vård på lika villkor och säkerställa företräde för individer med störst behov. 

Sjuksköterskan ska värna om integriteten och alla människors lika värde.  

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) fastslår att sjuksköterskan har till ansvar att utveckla 

sin kunskap, föra dokumentation, hantera journalanteckningar och konfidentiella handlingar 

med försiktighet, och arbeta för att förebygga vårdskador och vårdrelaterade infektioner. 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2005:12) understryker att kvalitetsarbetet ska utgå från mätbara mål, 

följas upp och dokumenteras kontinuerligt samt vara väl förankrat bland medarbetarna inom 

organisationen. Enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) är MRSA, ESBL och VRE 

anmälningspliktigt. Det fastslås också att den personal som är verksam inom smittskyddet 

måste värna om skyddet både för osmittade patienter genom förebyggande av smittspridning 

och smittade patienter genom stöd och vård ur smittskyddssynpunkt. 

 

Sjuksköterskans har ett stort ansvar i att motverka överföring av MRB mellan patienterna. En 

engelsk studie lyfter fram att handhygien i sig själv inte har särskilt stor inverkan på risken för 

spridning (0,5%), däremot finns ett samband mellan förbättrad handhygien och minskade 

riskfaktorer i vården av dessa patienter, exempelvis när personalen rör vid ett flertal olika 

områden under omvårdnadsåtgärder. Det påpekades även att risken för överföring av MRSA 

vid användning av flerbäddssal bara är 0,2 % och att den största risken även i detta 

sammanhang ligger främst i ökade riskfaktorer (Beggs et al. 2009). Sjuksköterskans 

kunskapsnivå gällande MRSA påverkas av organisationskulturen och graden av engagemang 

till vården. Sjuksköterskor med mycket engagemang till vården och bra stöd från ledningen 

har också bättre följsamhet till rutinerna och upplever färre svårigheter i vården av MRSA-

bärande patienter medan stress och avsaknad av struktur i arbetet är nära sammankopplat med 

sämre kunskap och följsamhet (Sinkowitz-Cochran et al. 2012). Vid bärarskap av MRB kan 

patienterna bli isolerade för att förebygga risk för smittspridning. Det har påvisats att MRSA-

bärande patienter som blivit isolerade i vissa fall upplever ensamhet vid isolation relaterat till 

att de skiljs åt från övriga patienter samt får minskad kontakt med vårdpersonal (Webber et al. 

2012). Patienter som är bärare av MRSA beskriver att de känner sig som en fara för andra 

människor där ett återkommande ord är pesten (Skyman et al. 2010, Andersson et al. 2011). 

Patienter som är bärare av ESBL upplever ofta rädsla, ångest och aggression (Webber et al. 

2012, Wiklund et al. 2013). Webber et al. (2012) lyfter fram att isolerade patienter med 

MRSA kan känna rädsla för att smitta närstående och att närstående i sin tur inte ska våga 
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upprätthålla kontakten med dem, samtidigt finns aggressioner från patienternas sida mot 

vårdpersonal då de inte följer hygienrutinerna. Upplevelsen av att inte bli behandlad på 

samma villkor beskrivs av flera patienter. De upplever nekande av vård, långa väntetider, en 

känsla av att vara oren, rädsla att smitta andra och dålig information gällande sjukdomen 

(Skyman et al. 2010). Bilden av dålig information till patienterna från sjukvårdspersonal 

stärks av Andersson et al (2010), Wiklund et al. (2013) och Webber et al. (2012) som även 

påvisar patientupplevelsen av dålig kunskap inom vården gällande spridningsvägar och 

hygienrutiner. En kvantitativ studie gjord i mellersta Sverige visar på bristande kunskap inom 

primärvården gällande MRB. Behovet av handskar och förkläden ur förebyggande syfte har 

vårdpersonalen dock god kunskap om. Det framkom även att vårdpersonal som har erfarenhet 

av att vårda patienter med MRB också har signifikant bättre kunskap än övrig vårdpersonal 

(Mamhidir et al. 2011).  

1.2 Omvårdnadsteori 

Som teoretisk grund användes Sister Callista Roys teori om anpassning eftersom en stor del 

av sjuksköterskans arbete med att vårda MRB-bärande patienter handlar om anpassning 

utifrån rådande förutsättningar. 1976 utvecklade Callista Roy sin teori om där hon ser 

individen som en uppsättning av flera delar (biologiska, psykologiska och sociala). Individen 

strävar efter att nå en balans mellan dessa delar och omgivningen för att kunna hantera sin 

situation. Varje liv har ett syfte i en värld som är föränderlig och människorna i denna värld är 

oskiljaktiga från sin omgivning. Roy menar att processen att anpassa sig sker i sex steg; 

bedömning av beteende, bedömning av stimuli, omvårdnadsdiagnos, målsättningar, 

ingripande och utvärdering. I första steget observeras personens beteende för att jämföras mot 

omgivningens normer, beteendet bedöms då som ineffektivt eller anpassningsbart. I andra 

steget bedöms vilka stimuli som påverkar beteendet och dessa delas in i fokala, kontextuella 

och residuella stimuli. Fokala stimuli innebär direkt påverkande stimuli som exempelvis 

behov, kontextuella stimuli innefattar utomstående faktorer som påverkar fokala stimuli, 

residuella stimuli innefattar oklara faktorer i omgivningen som påverkar situationen, 

exempelvis individens tro eller attityder. I tredje steget bestäms vilka stimuli som är orsaken 

till det specifika beteendet. I fjärde steget sätts mål upp som ska vara genomförbara, 

realistiska och utgå från individens förutsättningar. I femte steget genomförs anpassningen. I 

sjätte steget utvärderas följden av genomförandet. Roy menar att målet för sjuksköterskan 

med omvårdnaden är att skapa anpassning till individer eller grupper i fyra olika 

anpassningstillstånd (psykologiska behov, själv-conceptet, rollfunktionen och självständighet) 
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som bidrar till hälsa, livskvalitet och att dö med värdighet (Alligood & Marriner Tomey 

2010). 

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att MRB-bärande patienter upplever brister i bemötandet från 

vårdpersonal och skillnad i tillgång till vård jämfört med övriga patienter (Skyman et al. 2010, 

Andersson et al. 2011, Wiklund et al. 2013). Det finns även ett samband mellan 

kunskapsnivån hos sjuksköterskor och erfarenhet av att vårda MRB-bärande patienter 

(Mamhidir et al. 2011). Det saknas däremot kunskaper baserade på kvalitativa studier som 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter. För att kunna förstå varför patienterna upplever brister 

i delar kring vården som bemötande, information samt förlängda väntetider ville författarna 

till studien genomföra en intervjustudie med fokus på sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter med MRB.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter 

som är bärare av multiresistenta bakterier. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna empiriska studie har en kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Undersökningsgrupp och urvalsmetod  

Urvalsmetoden genomfördes med strategiskt urval för att kunna välja ut passande deltagare 

med god erfarenhet av att vårda patienter som är bärare av MRB (Polit & Beck 2012). Åtta 

deltagare rekryterades från två kirurgavdelningar på ett sjukhus i mellersta Sverige för att 

delta i enskilda intervjuer. Inklusionskriterier i studien var yrkesverksamma legitimerade 

sjuksköterskor med minst två års yrkesverksam erfarenhet samt att deltagarna skulle ha vårdat 

patienter som är bärare av MRB. Exklusionskriteriet var sjuksköterskor med en administrativ 

funktion. Inget bortfall förekom under studiens gång. Deltagarna var kvinnor mellan 25 till 45 

år gamla och 3 och 15 års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket. Tiden som arbetstagare på 

avdelningen varierade mellan 2 till 14 år. Sjuksköterskorna som deltog hade genomgått en 

treårig grundläggande sjuksköterskeutbildning. Författarna anser att med två års erfarenhet 
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inom sjuksköterskeyrket bör deltagarna ha träffat på patienter som är bärare av MRB samt 

inneha goda erfarenheter om att vårda dessa patienter. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Individuella intervjuer genomfördes som utgick från en semi-strukturerad intervjuguide med 

gällande sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med multiresistenta bakterier 

(Polit & Beck 2012). Vid kvalitativa intervjustudier förekommer det ofta en makt-asymmetri 

mellan intervjuaren och personen som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2009). För att inte 

inta en maktposition ställdes öppna frågor under intervjun och vid varje intervjutillfälle deltog 

enbart en intervjuare. Intervjuerna inleddes med öppningsfrågor kring deltagarnas utbildning, 

yrkesverksam tid samt hur länge deltagaren arbetat på avdelningen. Sedan följde fyra 

introduktionsfrågor, två övergångsfrågor, fem nyckelfrågor, fyra avslutande frågor samt 

följdfrågor (se tabell I). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon.  

Tabell I Frågor ur intervjuguide 

Introduktionsfrågor Om jag säger MRB vad tänker du på då? 

MRB kan vara ett problem inom vården. Hur har du kommit i kontakt 

med det? 

Finns det någon problematik med att vårda patienter med MRB? 

Finns det några fördelar med att vårda dessa patienter? 

Övergångsfrågor Hur upplever du att det är att vårda patienter med multiresistenta 

bakterier? 

Kan du berätta något exempel utifrån egna erfarenheter? 

Nyckelfrågor Hur upplever du bemötandet och interaktionen med dessa patienter? 

Hur upplever du att avdelningens rutiner för att förebygga 

smittspridning av MRB efterföljs? 

Hur arbetar du praktiskt för att förebygga smittspridning av MRB på 

avdelningen? 

Hur upplever du att det förebyggande arbetet av MRB påverkar 

patienterna? 

Hur upplever du att dessa patienter får tillgång till vård i jämförelse 

med andra patienter? 

Avslutande frågor Det här har tagits upp under diskussionen… tycker du att den här 

diskussionen ger rättvisa till ämnet?  

Är det något du tycker bör betonas eller tonas ner av det som har 
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tagits upp? 

Syftet med den här studien är att undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter med MRB.  

Anser du att vi har missat att ta upp någonting? 

Följdfrågor Kan du utveckla mer? 

Vad menar du med…? 

Hur menar du då? 

Hur känner du då? 

 

2.4 Tillvägagångsätt 

Verksamhetschefen för ett sjukhus i mellersta Sverige tillfrågades om tillstånd att få 

genomföra studien på sjukhuset vilket signerades skriftligt för att missförstånd inte skulle ske. 

Information gavs både skriftligt och muntligt. Chefssjuksköterskorna på två kirurgavdelningar 

kontaktades och fick information gällande inklusions- och exklusionskriterier. De båda 

chefssjuksköterskorna tillfrågade sedan fyra lämpliga deltagare var samt delade ut missivbrev 

med information om studiens syfte och genomförande till alla deltagare där medverkan till 

studien signerades. Tid och plats för intervju bokades med deltagare som tackat ja till att vara 

med i studien och genomfördes på önskan av deltagarna vid arbetsplatsen i ett avskilt rum. 

Informerat samtycke gavs både skriftligt och muntligt. För att testa intervjuguiden och stärka 

studiens tillförlitlighet genomfördes först en pilotstudie som utgick från en individuell intervju 

med samma intervjuguide som användes i studiens resterande intervjuer (Polit & Beck 2012). 

Författarna till studien lyssnade på det inspelade materialet från pilotstudien och diskuterade 

hur svaren stämde överens med studiens syfte samt om mängden data var tillräcklig. 

Författarna till studien ansåg att materialet vid pilotstudien var tillräckligt bra för att 

inkluderas i resultatet tillsammans med övriga intervjuer. Sammanlagt genomfördes åtta 

intervjuer som inkluderades i studiens resultat under januari 2014. Intervjutiden varierade 

mellan 15 till 50 minuter. 
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2.5 Dataanalys 

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades av den författare som genomfört 

intervjun. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att kategorisera och tolka 

viktiga delar ur intervjumaterialet (Graneheim & Lundman 2004). Vid analysen läste 

författarna till studien enskilt igenom materialet några gånger var för sig och sedan 

diskuterades innehållet för att identifiera viktiga beskrivande delar utifrån syftet. 

Meningsenheter som motsvarade syftet fördes in i ett analysschema för att kondenseras ner till 

tydligare meningar. Kondenseringarna sorterades i mer lätthanterliga koder som återspeglade 

det centrala innehållet i intervjuerna.  Koderna sorterades i olika grupper utifrån områden 

gällande samma information. Författarna till studien fann tre behov utifrån sjuksköterskans 

perspektiv, att kommunicera, att anpassa sig och att utvecklas. Utifrån dessa behov 

utformades tre kategorier som justerades ett antal gånger innan kategorierna innehöll en 

koncentrerad och tydlig information. Slutligen delades kategorierna in i sju subkategorier som 

beskriver olika delarna i varje kategori (se tabell II). 

Tabell II Exempel på genomförande av analys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Men jag tror det 

handlar mycket om att 

man måste upprepa det 

hela tiden, för när de 

kommer och har ont 

och kommer upp hit 

akut eller mår illa så får 

de ett papper med VRE 

framför sig så ska de 

läsa de, jag menar de 

tar man ju inte in det. 

(D5) 

Det handlar om att 

upprepa, för när de 

kommer akut får 

de ett papper med 

VRE som de ska 

läsa, jag menar det 

tar man inte in. 

Upprepad 

information pga. 

svårt att ta in 

information vid 

akuta tillfällen. 

Att informera 

förebyggande 

Att 

kommunicera 

Det kan behövs, 

behövas upprepas och 

informeras även vi 

personal också. (D4) 

Vi kan behöva 

upprepad 

information även 

vi personal. 

Personalen 

behöver upprepad 

information. 

Att erhålla 

uppföljning 

Att anpassa sig 

Förstår du det blev mer 

oplanerat. För nu 

planerar man in det. Jag 

menar, går man in nu 

på morgonen till en 

patient då passar man 

på att göra allting 

samtidigt. (D2) 

Det blev mer 

oplanerat, nu 

planerar man in 

det, går man in på 

morgonen till en 

patient passar man 

på att göra allting 

samtidigt. 

Bättre planering 

nu än tidigare i 

omvårdnaden. 

Att planera 

vården 

Att utvecklas 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom deltagarna i studien var sjuksköterskor och inte patienter behövdes inte något 

utlåtande av forskningsetiska rådet. Innan studien fick deltagarna och verksamhetschefen 

skriftlig och muntlig information gällande studiens syfte, tidsåtgång samt vad som 

förväntades av deltagarna under intervjun. Information framfördes om att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång samt att ett nekande till eller 

avbrytande av studien inte skulle påverka deltagarna i framtiden. Informationen behandlades 

konfidentiellt och hanterades enbart av författarna till studien samt handledaren. Efter 

inspelad intervju överfördes materialet till en USB-sticka och raderades från mobiltelefonen. 

Det inspelade materialet har förvarats inlåst i ett kassaskåp med kombinationslås som bara 

författarna till studien har till gång till och raderas efter godkänd uppsats. 
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3. Resultat 

Resultatet redovisas i tre huvudkategorier som är uppdelade i sju subkategorier (se tabell III). 

Alla stycken i texten styrks av citat från intervjuerna.  

D = Deltagare 

Tabell III. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Att kommunicera Att informera förebyggande 

Att informera vid väntetider 

Att informera vid isolering 

Att anpassa sig Att vänja sig vid rutiner 

Att erhålla uppföljning 

Att utvecklas Att planera vården 

Att påminna kollegor 

 

3.1 Att kommunicera 

Sjuksköterskorna ansåg att information till patienten var av stor vikt för att genom förbättrad 

kunskap gällande MRB skapa medvetenhet om vad patienterna kunde göra för att förhindra 

smittspridning, motverka känslor av ensamhet vid isolering samt skapa förståelse för 

förlängda väntetider vid undersökning och operation. 

3.1.1 Att informera förebyggande 

Sjuksköterskorna beskrev att information och påminnelser gällande hygienrutiner och 

förebyggande arbete i slutänden påverkade patienterna i positiv riktning till att genom ökad 

kunskap sammarbeta med vårdgivarna i arbetet med att minska spridningen av MRB.  

”Men jag tror det handlar mycket om att man måste upprepa det hela tiden, för när de 

kommer och har ont och kommer upp hit akut eller mår illa så får de ett papper med VRE 

framför sig så ska de läsa de, jag menar de tar man ju inte in det” (D5)  

Upprepad information krävs för att patienten ska kunna ta in kunskapen och förstå budskapet. 

Sjuksköterskorna menade att många patienter som ankom till avdelningen var akut sjuka och 

det kunde då vara svårt att ta till sig ny information, där av fanns ett behov av att delge 

information vid upprepade tillfällen för att patienterna skulle kunna vara delaktiga i vården 
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och förebyggandet av smittspridning. Blev inte patienterna delaktiga i vården ökade 

skamkänslorna och patientlidandet. 

”Nu går det bra, men bara man tar det bra med patienten då kommer det gå bra det, man tar 

det lugnt och förklarar hur det ska gå till” (D1) 

(angående screening av patienter) 

Förklaring till undersökningens orsak är viktigt för att förebygga skamkänslor. En 

sjuksköterska beskrev att i uppföljande syfte screenades patienterna genom provtagning ur 

ändtarmsöppningen, detta kunde vissa patienter uppleva som obehagligt. Informationen fick 

då en lugnande funktion genom att sjuksköterskan förklarade orsak och tillvägagångssätt. 

Meningen var att patienten skulle förstå varför provet togs för att de inte skulle känna sig 

kränkta av behandlingen. Några sjuksköterskor menade dock att det var svårare att lära äldre 

patienter hygienrutiner eftersom en del var ovana vid att tvätta händerna exempelvis efter 

toalettbesök. En sjuksköterska ansåg även att det fanns en problematik med att vårda patienter 

med demens eftersom de kunde ha svårt att förstå risken med smittspridning, exempelvis om 

patienten ville kramas. Detta var ett problem eftersom stärkt autonomi behövdes för att kunna 

minska oron hos patienterna. 

”Och det tror jag också att man har informerat patienterna också att vara duktiga med 

handsprit och gör dem medveten om det här problemet” (D6) 

Att informera som en vårdaktivitet stannar dock inte vid att informera om MRB utan att också 

om egenvården som medföljer. Sjuksköterskorna påtalade att patienter ofta hade funderingar 

angående sitt bärarskap av MRB, hur det påverkar dem och vilka risker som fanns. Dessa 

funderingar menade sjuksköterskorna skapade ett behov hos patienterna av information om 

vad de själva kunde bidra med för att skydda sig och inte sprida bakterierna vidare, 

exempelvis genom att inte vidröra dränpåsar och vara noga med handhygienen.  

3.1.2 Att informera vid väntetider 

Flera sjuksköterskor beskrev att patienter med MRB fick längre väntetider till operation och 

undersökningar än andra patienter. 

”Ja men det är till operation som dom blir lite lidande. För då blir dom ju sist på 

operationsprogrammet” (D3) 
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Problematik att MRB-bärande patienter hamnar sist på operations- eller 

undersökningsprogrammet av praktiska skäl eftersom salen måste städas extra noga efteråt. 

Sjuksköterskorna berättade att dessa väntetider kunde medföra funderingar från patienterna. 

De var dock noga med att poängtera att vid behov av akut operation eller undersökning var 

det ingen skillnad i väntetid jämfört med patienter som inte var bärare av MRB. Det påtalades 

att vid bärarskap behövde patienten ha tillgång till enkelsal för att smittspridning skulle 

motverkas på bästa sätt. Vid platsbrist kunde detta medföra att MRB-bärande patienter ibland 

tvingades byta avdelning, vilket kunde skapa väntetider vid rondarbetet då den ansvariga 

läkaren tog denna patient sist. För att patienterna inte skulle bli nedstämda på grund av detta 

behövde sjuksköterskorna informera om orsak till väntetiden. 

”Ja jag lär ju börja säga som det är, dom dom det måste planeras noga för att det ska kunna 

bli bra för nästkommande efter” (D4) 

(vid undersökning)   

”Om jag vet varför dom tar han sist så givetvis berättar jag det för patienten” (D2) 

Information om orsak till väntetid motverkar oro för patienten. Sjuksköterskorna menade att 

ibland förstod inte patienterna varför de fick vänta längre än andra patienter på operation eller 

undersökningar. Det framhävdes att informationen hade en viktig roll i vården genom att 

förebygga oro hos patienterna och skapa förståelse för situationen.   

3.1.3 Att informera vid isolering 

Många sjuksköterskor ansåg att patienter som var bärare av MRB blev mer isolerade än andra 

patienter. Samtidigt menade en sjuksköterska att dessa patienter inte var särskilt begränsade. 

De begränsningar som framkom var minskade mobiliseringsmöjligheter och minskad kontakt 

med andra patienter samt vårdpersonal.  

”Och i och med att vi skulle på med full mundering då vi skulle in där så så gjorde man det 

inte så gärna. Och då blev hon väl lite ensam” (D8) 

Tidskrävande rutiner skapar ensamhet för patienterna. Flera sjuksköterskor menade att det 

fanns en nackdel med tidskrävande hygienrutiner som påklädning genom att det medförde 

svårigheter att gå in spontant till patienten. Detta ledde ibland till att sjuksköterkorna bara 

gick in på patientens sal ett par gånger per arbetspass vilket medförde avskildhet och 

ensamhet. Samtidigt påtalade några sjuksköterskor fördelen med att vårda isolerade patienter 

då sjuksköterskorna fick mer tid med patienterna när de var inne på salen och genomförde 
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omvårdnadsåtgärder.  Därmed fick de en chans att lära känna patienterna bättre. 

Sjuksköterskorna menade att patienter som blev isolerade riskerade att känna skam över sin 

smitta. 

”Det tycker jag också är ganska viktigt att de får höra det så att de inte känner sig som en 

pest liksom” (D5) 

(angående behov av information) 

Informationen minskar patienternas känsla av att vara en smittbärare. Sjuksköterskorna 

påtalade att vissa patienter kunde känna sig smutsiga när de blev isolerade och all personal 

samtidigt var extra noga med hygienrutinerna. Det ansågs viktigt att informera patienterna om 

orsak till situationen för att motverka dessa typer av negativa känslor. 

”Jag försöker ju lugna patienten och berätta liksom att det här är en vanlig bakterie och man 

kan va bärare utan att det syns eller märks” (D4) 

Informationen har en lugnande effekt på patienternas oro. Sjuksköterskorna påtalade att 

isolering kunde leda till nedstämdhet för patienterna på grund av dålig kunskap om ämnet 

vilket ledde till oro över situationen samt skapade lidande för patienter och anhöriga. 

Informationen användes då för att lugna patienterna samt minska oro och patientlidande. 

 

3.2 Att anpassa sig 

För att kunna hantera vården av MRB-bärande patienter behövde sjuksköterskorna anpassa 

sig till den nya situationen. Anpassaningen skedde dels genom att sjuksköterskorna med tiden 

vande sig vid de nya rutinerna och dels genom att de fick uppföljning av chefer och andra 

professioner. 

3.2.1 Att vänja sig vid rutiner 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att med tiden förbättrade personalen rutinarbetet. Även om 

följsamheten till rutinerna ansetts som goda tidigare påtalade de att det blev avsevärt mycket 

bättre efter utbrottet av MRB. Flera sjuksköterskor påtalade att hygienrutinerna följdes på 

samma sätt oavsett om det handlade om en patient som var bärare eller inte, samtidigt 

framkom det att några sjuksköterskor tänkte extra noga på rutinerna när de tog hand om en 

patient som var bärare. 
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I början så var det väldigt sådär åh gud hur ska vi göra? o… men sen får man ju en rutin. 

(D8) 

Det är svårt med rutinerna i början av MRB-utbrottet. Sjuksköterskorna berättade att från 

början kändes det svårt att vårda patienter med MRB och vid överflyttning av patienter mellan 

avdelningar var det vanligt att personalen inte hade kunskap om rutinerna.  

”Ja men förut har vi inte alls tänkt om VRE å inte på det samma tänk som vi har nu, nu är det 

så påtagligt bara för att det är så nära” (D2) 

Påtagligheten medför att personalen tänker mer på vikten av följsamhet. Sjuksköterskorna 

beskrev att vid utbrottet uppmärksammades MRB på ett nytt sätt vilket gjorde att problemet 

kom närmare personalens vardag. Erfarenheten av att vårda patienter som var bärare ökade 

personalens kunskaper gällande hygienrutinerna vilket de menade hade minskat 

smittspridningen på avdelningen.  Ökad erfarenhet medförde där igenom effektivitet i arbetet. 

”Men när man gör det hela tiden så kommer man in i det ganska fort” (D7) 

(om rutiner) 

Erfarenheten av att vårda patienter med MRB förbättrar sjuksköterskornas färdigheter i 

rutinarbetet. Som citatet visar skapade erfarenheten en vana som gav till resultat att rutinerna 

genomfördes snabbare och mer effektivt, vilket minskade arbetsbördan och underlättade 

vårdarbetet.  

3.2.2 Att erhålla uppföljning 

För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till patienter som är bärare av MRB påtalade 

sjuksköterskorna ett behov av att utöka sitt kunskapsförråd genom att få återkommande 

information och uppföljning av chefer och andra medarbetare. 

”Att chefen tar upp vad ska vi göra, vad gäller det att tänka på, hur många nya fall har vi 

haft, så det liksom kommer ju det här hela tiden ja uppföljningen alltså” (D1) 

”Ja de följs väldigt noga ja... varje dag får vi veta VRE läget när vi har morgonmötet till 

exempel” (D7) 

Återkommande uppföljning ökar personalens förståelse. Sjuksköterskornas åsikt var att de 

hade bra stöd från chefer vilket medförde att personalen kunde framföra åsikter och 

funderingar för att få möjlighet till återkoppling. En sjuksköterska berättade att 
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informationsflödet gällande MRB hade ökat efter utbrottet och att det hela tiden kom mer 

uppföljning. Uppföljningen ökade personalens kunskap vilket förbättrade rutinerna i vården 

av MRB-bärande patienter.  

”Ja och sen har vi ju smittskyddet som kommer och kollar upp oss, att vi sköter oss och så 

och dom får man ju ut mycket av om man har har funderingar, så får man ju mycket utbyte så, 

ja om man har funderingar att på nånting om, just med olika bakterier” (D3) 

Sammarbete mellan olika professioner skapar möjlighet till kunskapsutbyte. Flera 

sjuksköterskor beskrev ett nära sammarbete med smittskyddet och hygiensjuksköterskan, dels 

för kontroll av att tillräckliga åtgärder genomfördes och dels för att personalen skulle kunna få 

information om de hade några funderingar. Sammarbetet ledde till att sjuksköterskorna lättare 

kunde anpassa sig till de nya rutinerna vilket medförde förbättrade rutiner och större 

noggrannhet. 

 

3.3 Att utvecklas  

För att kunna vårda MRB-bärande patienter på bästa sätt menade sjuksköterskorna att 

rutinerna hela tiden behövde utvecklas och förbättras genom bättre planering av vården och 

att kollegorna påminde varandra vid bristande rutiner. 

3.3.1 Att planera vården 

Mycket rutiner och fler arbetsuppgifter uppstod vid MRB-utbrottet. Städning, provtagning 

och mycket skyddskläder för att förebygga smittspridningen blev tidskrävande i 

sjuksköterskornas dagliga arbete.  

”Det tar ju mer tid av en som personal med ökad städ och odlingar och så ska man skicka 

med massa papper hem och det blir ju mycket mer arbete för oss” (D7) 

Krävande rutiner ökar arbetsbelastningen. Flera sjuksköterskor ansåg att tidsåtgången vid 

genomförande av rutiner skedde på patienternas bekostnad då personalen fick mindre tid över 

till patientkontakt. Vid akuta situationer hann sjuksköterskorna inte alltid med alla rutiner och 

tvingades då skjuta upp omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna påtalade att optimal vård 

skulle kräva att sjuksköterskor avsattes för att enbart ansvara över MRB-bärande och inte 

övriga patienter, samtidigt fanns inte tillgången till personal för att denna typ av vård skulle 

kunna genomföras. Det framgick även att lokalerna inte var rätt rustade för att bedriva vård av 
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patienter med MRB. Sköljar som delades mellan två rum är ett exempel på bristande 

utrustning för att kunna förebygga smittspridningen på bästa sätt. Dessa brister skapade ett 

behov av att noga planera vården av patienterna.  

Det känns ju som att det är väldigt bra struktur på det tycker jag, för det har väl varit det 

enda sättet att hålla den här spridningen i schack (D8) 

(struktur på rutinerna)  

Vid stor arbetsbelastning krävs struktur för att förebygga smittspridningen. Strukturen på 

avdelningen gällande hygienrutinerna hade blivit bättre sedan utbrottet av MRB menade 

sjuksköterskorna vilket till stor del ansågs bero på förbättrad planering vid genomförande av 

olika omvårdnadsåtgärder.  

”Nä men det är att försöka tänka hela tiden på vad man gör och ligga ett steg före, att.. att 

man många gånger kanske uppe på avdelningen tar de där patienterna sist vid 

morgonhygienen till exempel” (D6) 

Planering behövs för att spara tid och skapa struktur. Vid genomförande av 

omvårdnadsåtgärder betonade sjuksköterskorna relevansen av att ta med allt material som 

behövdes samt att genomföra fler omvårdnadsåtgärder samtidigt för att inte behöva gå in och 

ut flera gånger ur salen. MRB-bärande patienter togs också sist i ordningen vid 

morgonrutinerna för att inte personalen skulle bära med bakterierna in till andra patienter. 

Sjuksköterskorna menade att planeringen minskade både tidsåtgången och risken för 

spridning av MRB.  

3.3.2 Att påminna kollegor 

Stor tidpress på grund av mycket rutiner kunde leda till frustration och glömska hos 

personalen. För att kunna upprätthålla en god följsamhet till rutinerna behövde 

sjuksköterskorna ibland påminna sina kollegor. 

”Det är lätt att glömma också, även fast det liksom ingår i vårat dagliga arbete att komma 

ihåg att sprita händerna och tvätta händerna om man har kommit åt nånting” (D4) 

Trots mycket erfarenhet är det lätt att glömma rutinerna. Sjuksköterskorna förklarade att 

avsikten alltid var att följa rutinerna på avdelningen, men när akuta saker skedde var det lätt 

att glömma bort hygienrutinerna vilket skapade ett behov av att kunna påminna varandra inom 

personalgruppen. 
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”Ja det är ju så att vi påpekar varandra, när det går inte som det går som vid det här fallet, 

så det har vi sagt ingen ska ta illa upp, det är bara för att förhindra spridningen” (D1) 

Orsak till påminnelser mellan kollegor behöver klargöras för att motverka sårade känslor. 

Sjuksköterskorna påtalade att påminnelserna i vissa fall medförde att någon tog illa upp. Slarv 

med hygienrutinerna ansågs som onödigt då personalen fått mycket information angående 

hygienrutiner vid MRB-smitta. Det hände att personal tog ut material från salar där det fanns 

MRB när detta borde kasserats inne på patientsalen. Vikten av att påminna varandra utan att 

någon tog illa upp hade diskuterats på avdelningarna och ansågs som avgörande för att 

förbättra sammarbetet och minska spridningen av MRB. Detta var ett behov som fanns både 

inom och mellan avdelningarna på sjukhuset. 

”Det är klart att det försvårar ju om vi, säg att vi har en patient med det här som ska ner på 

operation, då lär det ju liksom följa ledet, man måste informera transport, man måste 

informera operation, allting måste ju liksom ske på ett speciellt sätt när de är de här 

bakterierna såklart, så att alla är medveten om det” (D5) 

Att påminna kollegor handlar inte bara om de närmaste medarbetarna utan också mellan 

avdelningarna. En sjuksköterska lyfte fram att vid transport till andra avdelningar gick 

informationen i många led vilket kunde bli omständigt vid bärarskap av MRB. Då kunde 

sjuksköterskan behöva informera kollegor på andra avdelningar för att förebygga 

smittspridning.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Författarna identifierade tre behov hos sjuksköterskorna utifrån intervjuerna. Dessa var att 

kommunicera, att anpassa sig samt att utvecklas. Sjuksköterskorna hade ett behov av att 

informera patienter. De ansåg att upprepad information om MRB var av stor vikt för att skapa 

medvetenhet hos patienterna om deras situation och vad de själva kunde göra för att förhindra 

smittspridning. Det fanns också ett behov av att informera om anledning till väntetider och 

isolering för att lugna patienten och bevara integriteten. Sjuksköterskorna berättade att med 

tiden så hade de vant sig vid hygienrutiner och genom bra stöd från chefen samt kontinuerlig 

uppföljning av hygiensjuksköterskan och smittskyddet kunde arbetet utföras mer effektivt. 

För att kunna vårda MRB patienter på bästa sätt menade sjuksköterskorna att rutinerna hela 

tiden behövde utvecklas genom bättre planering av vården och att kollegorna påminner 

varandra vid bristande rutiner. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade på tre behov för att ge bästa möjliga vård och förebygga smittspridning. 

MRB är ett stort hot mot den globala folkhälsan (Socialstyrelsen 2013). En studie visar på 

förlängd vårdtid och ökade kostnader för VRE-bärande patienter (Lloyd-Smith et al. 2013). 

Antalet MRB-fall där patienten bär på två eller fler MRB samtidigt har ökat med 40 % mellan 

åren 2007-2009 (Meyer et al. 2011). Genom att tillgodose sjuksköterskornas behov kan 

patientlidandet, vårdtiden och kostnaderna minska, vilket både gynnar patienterna och 

personalen.  

Resultatet visade att patienterna bör anses som delaktiga i att förebygga smittspridning av 

MRB. Därför var det viktigt att informera patienterna förebyggande om betydelsen av 

handhygien. En studie gjord i USA visar att patienter som använder handsprit har färre 

bakterier på händerna än de som bara tvättar händerna med tvål och vatten. Det fanns även ett 

samband mellan god handhygien och en positiv inställning från patienternas sida (Istenes et 

al. 2013). Många patienter upplever att de inte erbjuds att tvätta händerna på sjukhuset och att 

det inte ges rätt förutsättningar till att upprätthålla bra handhygien genom att exempelvis få 

upprepad information och tillgång till handdesinfektion i patientsalarna visar en studie 

genomförd på landsbygden i USA. Detta har också ett samband med patienternas följsamhet 

till hygienrutinerna (Ardizzone et al. 2013). Genom upprepad information till patienterna om 

vikten av god handhygien anser författarna till den föreliggande studien att patienterna kan få 



 

18 
 

bättre förståelse och förbättra sammarbetet med sjuksköterskorna i det förebyggande arbetet. 

Resultatet lyfte fram vikten av att informera patienterna vid förlängda väntetider. Det 

påtalades att patienter med MRB fick samma tillgång till vård men att de oftast blev planerade 

sist inför operationer eller undersökningar av praktiska skäl. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) betonar att sjuksköterskan har ett ansvar att ge patienter rätt till vård på lika villkor. 

Enligt Skyman et al (2010) upplever vissa patienter att de blir nekade vård och får längre 

väntetider. Författarna till studien samtycker i att kontinuitet och information är viktigt för att 

förebygga denna osäkerhet hos patienterna och skapa förståelse för situationen (Hansen et al. 

2012). Resultatet påvisade problematik med isolering eftersom hygienrutinerna vid denna typ 

av vård medför tung arbetsbelastning. Det framkom att patienterna kunde bli nedstämda och 

få sämre möjligheter till mobilisering vilket kunde förlänga vårdtiden. För att minska 

patientlidandet vid isolering ansågs information till patienterna som en avgörande del i 

vårdarbetet. MRSA-bärande patienter som isoleras kan uppleva ensamhet relaterat till att de 

skiljs åt från övriga patienter och vårdpersonal (Webber et al. 2012). Patienter har även 

beskrivit att de känner sig som en fara för andra människor där ett återkommande ord är 

pesten (Skyman et al. 2010, Andersson et al. 2011). Isolerade patienter drabbas oftare av 

stress, ångest och depression vilket kan förebyggas genom information till patienterna (Barratt 

et al. 2011). Isolerade patienter får mindre tid med personal (Abad et al. 2010) vilket även var 

något studiens resultat visade. Stor arbetsbörda medförde brist på tid att gå in spontant till 

patienterna. Samtidigt ansågs det vara en fördel att vårda isolerade patienter genom att 

sjuksköterskorna fick mer tid med patienterna inne på salen vid genomförande av 

omvårdnadsåtgärder. Därmed fick de en chans att lära känna patienterna bättre. En studie 

visade att det inte är några större skillnader i risk för smittspridning mellan användning av 

handskar och isoleringsåtgärder, men isoleringsåtgärderna kostar mer (Trick et al. 2004). 

Behovet av isoleringsåtgärder bör övervägas noga och undvikas om det finns bättre alternativ. 

Vid användning av isoleringsåtgärder bör patienten informeras om orsak och vården bör 

fokusera på att göra patienten delaktig. Genom ökad delaktighet kan vårdtiden förkortas och 

patientlidandet minska. 

Resultatet visade på svårigheter med vårdrutinerna vid utbrott av MRB och att det kunde 

uppstå problem vid överflyttning av patienter mellan avdelningar på grund av bristande 

kunskap. Erfarenhet av att vårda MRB-bärande patienter förbättrade kunskapen och 

rutinarbetet. Kunskapen gällande MRB påverkas av erfarenheten av att vårda MRB-bärande 

patienter (Mamhidir et al. 2011). Erfarenhet medför vana vid genomförande av rutiner och 
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omvårdnadsåtgärder. När sjuksköterskorna inte får genomföra rutinerna konsekvent förlorar 

de delar av kunskapen (Birks et al. 2013). Erfarenhet är en stor komponent i att kunna 

genomföra god omvårdnad. Genom att vårda patienter som är bärare av MRB kan 

effektiviteten i arbetet förbättras vilket skapar bättre följsamhet till rutinerna. Resultatet 

visade att bra stöd hos chefen medförde möjlighet till återkoppling. Det ansågs också att 

sammarbete mellan olika professioner skapade möjlighet till kunskapsutbyte. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2005:12) ska kvalitetsarbetet ha tydliga mål, följas upp och 

dokumenteras kontinuerligt. Sjuksköterskans vårdkvalitet påverkas av stöd från 

organisationen, ledningen och läkarna (Van Bogaert et al. 2009). Samtidigt visar en studie att 

ett bra ledarskap förbättrar sjuksköterskornas relationer på arbetsplatsen och skapar bättre 

förståelse för den ökade arbetsbördan (Moore et al. 2013). Sinkowitz-Cochran et al (2012) 

menar att sjuksköterskor med högt engagemang till vården och bra stöd från ledningen har 

bättre följsamhet till rutinerna. Resultatet påvisade att god uppföljning medförde ökad 

kunskap. Tidigare studier visar att patienterna ibland kan uppleva dålig kunskap inom vården 

gällande spridningsvägar och hygienrutiner (Andersson et al. 2011, Webber et al. 2012, 

Wiklund et al. 2013). Författarna till den föreliggande studien anser att stöd och uppföljning 

från ledningen och ett bra sammarbete med andra professioner är viktigt för att skapa 

anpassning till vården av MRB-bärande patienter. Bristande kommunikation riskerar att 

försämra möjligheterna till goda relationer vilket påverkar vårdarbetet och patientsäkerheten 

negativt.  

Hög arbetsbelastning och tidsbrist skapade ett behov av att utveckla vården genom noggrant 

genomförande av omvårdnadsåtgärder. Enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) har 

sjuksköterskan ett ansvar att arbeta förebyggande ur MRB-bärande patienters perspektiv men 

också för att skydda övriga patienter mot smitta. Rutiner som skapas för att skydda sig själv 

och omgivningen sammankopplas ofta med tidsaspekten. Brist på syfte med rutinerna gör 

dem också svårare att följa (Rytterström et al. 2011). Handhygienen och isoleringsåtgärder 

har inte särskilt stor inverkan på risken för smittspridning jämfört med riskfaktorer som att 

personalen rör vid olika kontaminerade områden under genomförande av 

omvårdnadsåtgärder, samtidigt har förbättrad handhygien ett stort samband med minskade 

riskfaktorer (Beggs et al. 2009). Författarna till den föreliggande studien menar att den ökade 

kunskapen i samband med erfarenhet gällande hygienrutinerna som beskrevs av 

sjuksköterskorna kan leda till ökad förståelse för rutinerna. Denna förståelse kan medföra att 
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sjuksköterskorna ser ett syfte som gör rutinerna lättare att genomföra. God planering vid 

rutinarbetet minskar tidsbristen och medför samtidigt en minskning av riskfaktorerna vilket 

ökar patientsäkerheten både för MRB-bärande och övriga patienter. Resultatet lyfte fram 

bristen på personal som en orsak till att inte kunna genomföra kohortvård. Vid kohortvård 

ökar arbetsbelastningen för sjuksköterskorna på grund av mer tidsåtgång (Shenoy et al. 2012). 

Det finns en motstridighet i att utföra kohortvård då detta minskar risken för spridning av 

MRB, men samtidigt ökar arbetsbelastningen i vården av MRB-bärande patienter. Då 

arbetsbördan redan är stor för den tillgängliga personalstyrkan menar författarna till studien 

att kohortvård skulle kunna medföra ökade brister i följsamheten till de rådande rutinerna. 

Resultatet påvisade även att tidsbristen kunde medföra slarv och glömska hos personalen 

vilket även visar på vikten av att personalen påminner varandra utan att någon tar illa upp. 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) framhåller sjuksköterskans ansvar att utveckla sin 

kunskap samt förebygga vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Bra sammanhållning och 

förmåga att hjälpa varandra förbättrar sjuksköterskornas arbetsmiljö (Moore et al. 2013). 

Sammanhållning och gemensamma värdegrunder där personalen talar om vikten av att kunna 

påminna varandra inom arbetsgruppen är nödvändig för att utveckla rutinerna och förbättra 

vårdarbetet av MRB-bärande patienter. 

Sister Callista Roys anpassningsmodell talar om processen av anpassning till den föränderliga 

miljön genom sex steg; bedömning av beteende, bedömning av stimuli, omvårdnadsdiagnos, 

målsättningar, ingripande och utvärdering (Alligood & Marriner Tomey 2010). Roys modell 

kan tillämpas som en begreppsram i många forskningsområden inom omvårdnad. Den är 

användbar och viktig för omvårdnads arbete, omvårdnads utbildning samt utveckling och 

bidrar samtidigt med värdefull information om människors anpassning till olika miljöstimuli 

(Shosha & kalaldeh 2012). En kvalitativ studie genomförd i USA visar hur Roys 

anpassningsmodell kan användas inom intensivvården. Patienten påverkas hela tiden av sin 

omgivning i vården där både närstående och sjuksköterskan ingår. För att patienten ska kunna 

hantera situationen måste sjuksköterskan anpassa vården genom att motverka fysiologiska och 

psykologiska faktorer som orsakar patientlidande. Genom medicinsk behandling och god 

nutrition kan fysiologiska behov hos patienten tillfredställas. Psykologiska behov tillfredställs 

genom stöd, närhet och information där även närstående bör involveras. Vid tillämpning av 

Roys modell upplevde även sjuksköterskor att de utvecklades på ett personligt plan och fick 

ökat engagemang till att förbättra sina kunskaper (Cypress 2011). Roys anpassningsmodell 

kan tillämpas för att identifiera faktorer som har negativ inverkan på patientens vårdsituation. 
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Mål kan sättas upp för att förebygga dessa faktorer och skapa en vård anpassad efter 

individens förutsättningar. Därefter måste vården hela tiden utvärderas eftersom 

förutsättningarna kontinuerligt förändras. Detta kan vara ett hjälpmedel för att utveckla 

vården av MRB-bärande patienter och tillgodose de tre behov som den föreliggande studien 

uppmärksammat hos sjuksköterskan; att kommunicera, att anpassa sig och att utvecklas. God 

kommunikation med patienterna medför en större patientdelaktighet i vården. Detta kan både 

ha en lugnande funktion genom att berätta om orsak till exempelvis väntetider eller isolering 

samt en förebyggande funktion genom att sammarbeta med patienterna i förebyggandet av 

smittspridning. För att kunna ha en bra kommunikation med patienterna krävs att 

sjuksköterskan anpassar och utvecklar vården utefter att de omgivande faktorerna förändras. 

Anpassningen sker genom erfarenhet och uppföljning vilket leder till utveckling genom bättre 

planering och att kollegorna har möjlighet att påminna varandra vid behov. Författarna till 

studien menar att förmåga till anpassning kan vara en grundpelare för att uppnå god 

omvårdnad av patienter med MRB. 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av en beskrivande design för att på bästa sätt lyfta fram en 

nyanserad beskrivning av sjuksköterskornas erfarenheter gällande att vårda patienter med 

MRB. Författarna använde sig av begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för 

att stärka studiens resultat (Polit & Beck 2012). För att stärka trovärdigheten användes ett 

utarbetat instrument för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 

2004). Studien genomfördes på kirurgavdelningar där MRB ofta förekom och urvalskriterier 

användes för att rekrytera deltagare med god erfarenhet av att vårda patienter med MRB 

vilket också stärker trovärdigheten. Vid studien användes ett strategiskt urval för att rekrytera 

deltagare med mycket kunskap gällande vård av patienter med MRB vilket stärker studiens 

trovärdighet, samtidigt användes två chefssjuksköterskor för att rekrytera deltagarna vilket 

medförde en maktposition som kan ha påverkat resultatet negativt. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) ska antalet deltagare vid en intervjustudie vara tillräckligt många för att 

uppnå ett mättat resultat. Den föreliggande studien hade åtta deltagare och författarna anser att 

deltagarna hade mycket likheter i sina svar angående frågorna som ställdes vid intervjuerna 

vilket stärker pålitligheten, samtidigt hade författarna begränsad erfarenhet av att genomföra 

enskilda intervjuer vilket kan ha påverkat resultatet. För att minska maktasymmetrin vid 

intervjuerna deltog enbart en författare och en deltagare vid varje intervju. Författarna till 

studien genomförde 4 intervjuer var vilket kan ha påverkat resultatet negativt genom 



 

22 
 

skillnader i tillvägagångsätt vid genomförande av intervjuerna. Detta val gjordes dock 

medvetet eftersom författarna ansåg att intervjuerna kunde vara ett bra lärandetillfälle. Under 

analysprocessen ändrades syftet med studien till att beskriva erfarenheter i stället för 

upplevelser. Detta kan vara en svaghet eftersom intervjuguiden var utvecklad för att 

undersöka sjuksköterskornas upplevelser och inte erfarenheter. Genom att metoddelarna 

design, datainsamling, tillvägagångssätt, analysmetod och etiska överväganden tydligt 

redogjordes anser författarna att studiens trovärdighet och överförbarhet stärktes. Resultatet 

kan dock inte räknas som överförbart på andra typer av avdelningar eller på manliga 

sjuksköterskor eftersom att intervjuerna endast genomfördes på kirurgavdelningar med endast 

kvinnliga deltagare. Resultatet kan även vara svårt att överföra på nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

 4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att denna studie behövs för att det finns en brist på forskning som fokuserar 

på sjuksköterskans perspektiv av att vårda MRB-bärande patienter. Denna studie kan bidra till 

utveckling av vården av dessa patienter och uppmärksamma behov som sjuksköterskor har av 

att kommunicera, anpassa sig och utvecklas för att kunna ge bästa möjliga vård till patienter 

med MRB. Kommunikationen med patienter är av stor vikt för att skapa delaktighet i vården 

och det förebyggande arbetet mot smittspridning. Att informera patienter om anledning till 

väntetider och isolering är också av stor vikt för att förebygga oro och bevara integriteten hos 

patienterna. Anpassning till nya rutiner krävs då dessa ständigt är under utveckling vilket 

präglar vården av MRB-bärande patienter. Att sjuksköterskorna får möjlighet till uppföljning 

och kontinuerligt uppdaterad information skapar ökad kunskap och trygghet i arbetsmiljön 

vilket är en förutsättning för god anpassning. Erfarenhet av att vårda dessa patienter medför 

kunskap som leder till att sjuksköterskorna kan anpassa vården och förbättra följsamheten till 

rutinerna. Ständig utveckling av rutinerna är av stor vikt för att bibehålla en hög nivå av 

omvårdnaden. Genom att förbättra planeringen vid omvårdnad sparas tid vilket minskar 

arbetsbelastningen. Denna tid kan användas till mer patientkontakt och förebygga 

patientlidande genom att lindra känslan av ensamhet och utanförskap. Förbättrat sammarbete 

mellan personalen med tydliga värdegrunder för vikten av att påminna varandra vid slarv och 

glömska bidrar också till utveckling av vården genom bättre följsamhet till rutinerna. Genom 

att tillämpa Roys omvårdnadsteori skulle sjuksköterskorna kunna underlätta anpassningen av 

vården till MRB-bärande patienters situation. Roy talar om att människan och miljön hela 

tiden är beroende av varandra och kan inte separeras samt att människan påverkas av stimuli i 
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omgivningen (Alligood & Marriner Tomey 2010). MRB-bärarskap medför förändringar av 

patientens förutsättningar, vilket kräver en anpassning av vården. Detta inkluderar både 

patientens personliga förutsättningar och förutsättningar i den omgivande miljön. Teorin 

skulle kunna användas som ett hjälpmedel för att uppmärksamma stimuli som har negativ 

inverkan för MRB-bärande patienter. Vården kan där igenom anpassas för att motverka 

negativa stimuli och utvärdera resultatet. Genom anpassningen kan vården utveckas vilket 

gynnar både MRB-bärande patienter, närstående och i slutänden även sjuksköterskorna. 

Kvalitativ forskning gällande sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda MRB-

bärande patienter bör bedrivas i större utsträckning då det finns en brist inom detta område. 

Vidare behövs kvantitativa studier som fokuserar på sambandet mellan kommunikation med 

patienterna, anpassning och utveckling av vården för patienter som är bärare av MRB. 

Författarna till studien anser att detta i framtiden skulle kunna leda till ytterligare forskning 

som koncentreras på förbättringsåtgärder kopplat till sjuksköterornas behov. 

4.5 Slutsats 

En förutsättning för att kunna ge bästa möjliga vård till patienter som är bärare av MRB, 

förebygga patientlidande och minska smittspridningen är sjuksköterskornas förmåga till 

anpassning. Detta kräver ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och övrig personal. Det är 

viktigt att både personal och patienter får den information de behöver för att känna sig insatta 

och trygga med den rådande situationen och att det sker en kontinuerlig utveckling av de 

rådande rutinerna och planeringen av vården.  
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