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Sammanfattning 
Bakgrund: MRSA är globalt sett ett av världens största vårdhygieniska problem. För att 

minska smittspridning krävs det att personal inom hälso-sjukvården följer basala 

hygienrutiner och riktlinjer för MRSA. Att vara bärare av MRSA och vårdas enligt de 

riktlinjer som finns kan innebära påfrestande upplevelser för den drabbade.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vara bärare av MRSA.  

Metod: En litteraturstudie gjord med systematisk sökning och med en deskriptiv design. Nio 

studier inkluderades och granskades kritiskt med hjälp av granskningsmallar och analyserades 

med hjälp av en integrerad analys. 

Resultat: Beskedet av diagnosen upplevdes för många som traumatiskt och patienter beskrev 

en känsla av att stigmatiseras. De upplevde att de fick bristande information och att personal 

saknade kunskap. Isoleringstiden kunde upplevas både positiv och negativ men de negativa 

upplevelserna var övervägande. Det beskrevs att bärarskapet av MRSA kunde upplevas som 

begränsande och det uttrycktes en oro över att smitta andra. 

Slutsats: Då patienter upplevde brist på information, stigmatisering och okunskap hos 

personal, skulle det vara önskvärt att personal får mer och bättre utbildning om MRSA för att 

patienten ska få förtroende för hälso-sjukvården samt uppleva trygghet. 

 

Nyckelord: MRSA, Patient, Smittspridning, Upplevelse, Vårdhygien 
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1. Bakgrund 

1.1 MRSA och antibiotika 

Staphylococcus aureus (S. aureus) finns i många människors normalflora. Periodvis är de 

flesta människor bärare av bakterien vilken kan finnas i näsan, på huden och på andra 

slemhinnor. Bakterien är den vanligaste orsaken till bölder och variga sårinfektioner. Den kan 

också orsaka andra infektioner som hjärnhinneinflammation, lunginflammation och 

infektioner i leder och skelett. S. aureus har utvecklat stammar som blivit resistenta mot 

flertalet antibiotika, därav namnet meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). De första MRSA-stammarna var endast resistenta mot ett 

betalaktamasstabilt penicillin men stammarna har med tiden fått allt fler resistensgener och är 

numera multiresistenta. Det innebär att det inte finns så många återstående 

behandlingsalternativ för personer som är bärare av MRSA (Melhus, 2015). Dock menar 

Larsson et al. (2011), att en klinisk infektion behandlad med antibiotika förkortar tiden av 

bärarskapet av MRSA signifikant mot att inte behandla med antibiotika. Enligt en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2016) anmäldes 4 402 fall av MRSA år 2016, vilket är en ökning med 

tretton procent jämfört med föregående år. Incidensen motsvarar 44 stycken fall på 

hundratusen invånare och år, baserat på antal anmälda fall per år. Under det senaste decenniet 

har det framkommit en signifikant ökning av incidensen med 103 procent vart femte år. Av de 

rapporterade fallen var 53 procent kvinnor och 47 procent män. I 37 procent av fallen kom 

smittan från Sverige och 57 procent utanför landet. Smitta från utlandet kom främst från 

Syrien, Irak och Afghanistan. 

Det finns flera olika typer av antibiotika vilka ska hämma eller döda expansion av olika typer 

av mikrober (Petersson, 2014). Antibiotika började användas på 1940-talet och redan efter 

några år konstaterades att resistens existerade i form av betalaktamasproduktion hos S. 

Aureus (Melhus, 2015). Bakterier lär sig att utveckla resistensmekanismer, då de ständigt är 

under utveckling (Fohlman, 2013).  I slutet på 1950-talet hade resistensen spridit sig ute i 

samhället och på sjukhusen. I början av 1960-talet rapporterades det första fallet av MRSA i 

Sverige och de första utbrotten skedde på universitetssjukhusen i Uppsala och Lund år 1966 

(Melhus, 2015). Infektioner uppdagades i samband med att antibiotikapreparatet Meticillin 

började användas som behandling mot S. aureus- infektioner. Antibiotikaresistens har blivit 

ett stort problem i dagens samhälle, vilket har resulterat i att sjukdomar vars prevalens 

minskat nu åter har fått högre prevalens. Ett exempel på en sådan sjukdom är tuberkulos 

(Blaser, 2016). 

1.2 Smittspridning 

MRSA sprids genom kontaktsmitta och spridning mellan olika vårdinrättningar har resulterat 

i ett av världens största vårdhygieniska problem. Därför kallades sjukdomen förr för 

”sjukhussjukan”. När MRSA etablerat sig på ett sjukhus kan bakterien vara svår att eliminera. 

Smittspridning kan lätt ske mellan patienter på en avdelning på grund av att inte basala 

hygienrutiner följs. Det innebär att både personal och patienter kan vara friska men ha 

bärarskap av MRSA på till exempel huden. Om personen inte har några riskfaktorer som till 

exempel eksem eller kroniska sår blir bärarskapet bara tillfälligt och bakterien försvinner av 

sig själv. Dock har bakterien förmåga att stanna kvar i hudens talgkörtlar, vilket innebär en 

risk för återinfört bärarskap om personen får sårskada eller eksem. I nuläget finns MRSA 

generellt på sjukhus runt om i världen. I de nordiska länderna och Nederländerna har det 

hittills kunnat förebyggas. Om en person söker sjukvård i Sverige efter att tidigare ha vistats 

på sjukhus utomlands måste patienten kontrollodlas för MRSA. Om MRSA konstateras sker 

vården av patienterna via isolering på grund av risk för smitta (Folkhälsomyndigheten, 2014). 



2 

MRSA ingår i Smittskyddslagen (2004:168), vilket innebär att sjukdomen både måste 

anmälas och smittspåras. Lagen omfattar ”alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan 

människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa”. En patient som har 

vetskap eller misstanke om bärarskap av MRSA är skyldig att uppsöka läkare för 

undersökning. Dessutom finns det skyldighet att berätta var smittan möjligtvis kan komma 

ifrån samt vilka som kan ha blivit smittade (Melhus, 2015). 

1.3 Vårdhygien 

Vårdhygien är det arbete som genomförs för att minimera vårdrelaterade infektioner, det vill 

säga infektioner som uppkommer i samband med möte inom hälso- sjukvården. Infektioner 

har blivit allt mer vanliga och prevalensen av vårdrelaterade infektioner i Sverige är i 

dagsläget cirka tio procent. Vårdrelaterade infektioner är därför en av de vanligaste 

komplikationerna inom sjukhusvård. Det är i samband med den ökade resistensproblematiken 

som problemet blivit mer uppenbart och hygien är därför en viktig del i arbetet för 

patientsäkerhet.  

För att förhindra smittspridning är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal följer de basala 

hygienrutinerna. Där ingår handhygien, användning av handskar och plastförkläde. Händerna 

är den vanligaste och största smittkällan inom vården och det är därför viktigt med 

handhygien (Melhus, 2015). En studie gjord av Chun, Kim och Park (2015), visade att 

tillämpning av handhygien ökade hos sjuksköterskor som fick utbildning inom vårdhygien. 

Frekvensen av handhygien ökade också om personal hade vetskap om att en patient var bärare 

av MRSA eller andra multiresistenta bakterier. Enligt en studie från USA gjord av Seibert, 

Speroni, Oh, DeVoe och Jacobsen (2014), upplevde sjuksköterskor som vårdade patienter 

med MRSA sig ansvariga för att ha kunskap och viljan att förebygga smittspridning. Många 

tyckte att det var en utmaning att hålla en korrekt handhygien i kontakt med patienter. Det 

som kunde försvåra arbetet var till exempel hur mycket vård patienterna krävde och 

miljöproblem så som tillgänglighet av handfat och att sjuksköterskor inte prioriterade 

vårdhygienen på grund av för lite tid. Ytterligare ett problem var bristen av skyltar på dörrar 

för de patienter som behövde extra försiktighetsåtgärder vid fysisk kontakt, på grund av till 

exempel smitta. 

1.4 Sjuksköterskans omvårdnad 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan känna rädsla och osäkerhet inför möte med en patient som 

har en infektionssjukdom. Det kan bero på fördomar och okunskap som kan yttra sig i en oro 

över att bli smittad. Därför är det viktigt att sjuksköterskan känner trygghet med sin teoretiska 

kompetens om hur infektionen kan spridas samt vilka praktiska åtgärder som kan utföras. En 

viktig del i arbetet är sjuksköterskans egna reflektioner över sin inställning kring mötet med 

olika patienter (Tørset Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). 

Patientens integritet och trygghet kan riskeras om sjuksköterskans egna känslor inte 

kontrolleras. En förutsättning för ett professionellt förhållningssätt är att sjuksköterskan 

eftersträvar ökad medvetenhet om egna känslor och hur de uttrycks för att kunna kontrollera 

dem i mötet med patienten (Andersson, 2013). Det finns tre nyckelbegrepp som den 

professionella omvårdnadsrelationen kännetecknas av och de är empati, yrkeskunskap och 

målorientering. Begreppen fungerar som en kvalitetssäkrande trekant med utgångspunkt för 

god professionell omvårdnad och kommunikation (Eide & Eide, 2009).  Enligt en studie av 

Andersson, Willman, Sjöström-Strand och Borglin (2015) beskrev sig sjuksköterskor som ett 

verktyg för omvårdnad och deras etiska ståndpunkt ansågs vara avgörande för förbättringen 

av omvårdnaden (ibid.). Patienter som har bärarskap av MRSA bör under vårdtiden isoleras. 

Lokala riktlinjer ska följas och sjuksköterskor ska ha kunskap om vad som ska göras och 

samtidigt veta på vilket sätt de ska kunna ge stöd till patienten (Tørset Andreassen, 2011). 
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Sjuksköterskan har i uppgift att genom sin yrkeskompetens och position fylla en funktion för 

patienten genom till exempel hjälpande samtal (Eide & Eide, 2009). Många som blir isolerade 

känner sig ensamma och upplever förlust av kontroll. Patienter kan reagera med olika känslor 

och det är viktigt för sjuksköterskan att få omvårdnadshandledning och stöd av kollegor för 

att kunna hantera situationer professionellt. Sjuksköterskan måste kunna motivera patienten 

att uthärda situationen samt förmedla trygghet (Tørset Andreassen et al., 2011). Trygghet kan 

skapas via beröm och uppmuntran vilket i sin tur gör att samarbetet mellan patient och 

sjuksköterska kan underlättas. Ett exempel på hur trygghet kan skapas är att sjuksköterskan 

regelbundet beskriver för patienten vad som sker i omvårdanden (Enqvist, 2013).   

Då smittöverföring ibland sker i utlandet kan det innebära att det finns olika nationaliteter 

inom patientgruppen. Kunskap om smittsamma sjukdomar och hygien kan vara begränsade 

och bilden av sjukdomar kan se annorlunda ut beroende på kulturella skillnader. På grund av 

eventuella språkbarriärer kan samtalen mellan patient och sjuksköterska ske via tolk för att ge 

patienten rätt information och förståelse om rutiner kring till exempel MRSA. Därför bör 

sjuksköterskan besitta kompetens och vara van att kommunicera via tolk (Tørset Andreassen 

et al., 2011). Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) beskrev i en 

studie hur sjuksköterskor kan uppleva arbetet med patienter som är bärare av MRSA. Känslan 

av att inte ha tillräcklig med kunskap förekom. Dessutom beskrevs vikten av kompetens och 

självförtroende. En annan aspekt som förekom i studien var att sjuksköterskorna kände sig 

överarbetade och stressade. Det visade sig att desto mer kunskap om MRSA sjuksköterskor 

erhåller desto mer positiv blir inställningen till att vårda patienter som är bärare av MRSA.  

2. Problemformulering 

Då spridning av MRSA har lett till ett av världens största vårdhygieniska problem och 

prevalensen under det senaste decenniet har ökat innebär det att sjuksköterskor kommer att 

möta patienter som är bärare av MRSA överallt inom vården. För att kunna ge sjuksköterskor 

möjlighet att ge en bra omvårdnad av patienter som är bärare av MRSA behövs mer kunskap, 

insikt och förståelse om patienters upplevelser. En litteraturstudie kan bidra med kunskap för 

bästa möjliga omvårdnad, speciellt utifrån psykiska och sociala aspekter. 

3. Syfte 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vara bärare av MRSA. 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design. De 

vetenskapliga studier som identifierades kvalitetsgranskades kritiskt för att öka 

litteraturstudiens kvalitet. Därefter analyserades resultatet genom en integrerad analys 

(Kristensson, 2014). 

4.2 Sökstrategi 

I studien användes databaserna Cinahl och Medline. De meningsbärande orden upplevelser, 

MRSA och patienter i syftet resulterade i olika ämnesord beroende på vilken databas som 

användes. Ämnesorden som identifierades var Life change events (Life experience i Cinahl), 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus och Patients. Det gjordes även en fritextsökning 

på orden experience, mrsa och patient*.  Orden söktes först var för sig och kombinerades 

därefter i olika booleska kombinationer med OR och AND för att få fram all relevant litteratur 
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för studien. Sökmatrisen finns bifogad i bilaga 1. Begränsningar som användes var årtal 

(2007-2017), språk (engelska) och peer review. Då det var svårt att få fram tillräckligt med 

artiklar fick en så kallad snowballing användas. Det innebar att ny litteratur hittades via 

referenser från de tidigare artiklarna som valts ut (Kristensson, 2014).  

4.3 Urval 

Inklusionskriterium i studien var vuxna över 18 år med bärarskap av MRSA. 

Exklusionskriterier var sjukvårdspersonals och anhörigas erfarenheter, om studierna var 

relaterade till någon specifik sjukdom samt review artiklar. Exklusionskriterierna grundades 

på att de utgick från fel perspektiv och inte svarade till syftet. 

I urval ett lästes alla titlar, vilket sammanlagt var 271 stycken från den systematiska 

sökningen, 20 studier ansågs svara till syftet. Abstrakt lästes i urval två och studier valdes bort 

som inte svarade till syftet. Nästa steg var urval tre då 17 studier lästes i full text, varav sju 

valdes ut till litteraturstudien. Ytterligare två studier identifierades med hjälp av så kallad 

snowballing. De två studier som identifierades hade tidigare publiceringsår än vad 

begränsningen tillät men inkluderades ändå, då de ansågs bidra med kunskap av intresse för 

litteraturstudien. Urvalet genomfördes enskilt av uppsatsförfattarna. Abstrakten lästes först 

var för sig för att sedan tillsammans bedöma vilka som skulle inkluderas eller exkluderas. För 

varje steg i urvalet skrevs det ner i sökmatrisen, var god se bilaga 1. 

4.4 Granskning 

En kritisk granskning av studier genomfördes för att bedöma trovärdighet och validitet genom 

Kristenssons granskningsmallar. Mallarna följdes i sin helhet. Studierna granskades först var 

och en för sig och resultatet jämfördes och diskuterades sedan av båda författarna 

(Kristensson, 2014). Samtliga studier bedömdes tillfredsställande och av god kvalitet och 

inkluderades i litteraturstudien. I studien som använde sig av mixed method utfördes två 

bedömningar, en kvalitativ del och en kvantitativ del. Båda delarna bedömdes ha hög kvalitet. 

Bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitet redovisas i artikelmatrisen, var god se bilaga 

2. 

4.5 Bearbetning och analys 

Resultatet sammanställdes via en integrerad analys av studiernas resultat. Det innebar att i det 

första steget identifierades likheter och skillnader i resultatet. Sedan identifierades det olika 

kategorier där artiklarnas resultat med liknande innehåll sammanfattades. Kategorierna blev 

sedan rubriker i resultatredovisningen (Kristensson, 2014). Kategorierna som framkom ur 

resultatet var ”Ett traumatiskt besked”, ”Upplevelser av att stigmatiseras”, ”Vikten av 

information”, ”Begränsningar i livet”, ”Upplevelsen av isolering på sjukhus” och ”Patienters 

upplevelser av personalens förhållningssätt”.  

För att öka tillförlitligheten i studien genomfördes analysen enskilt för att sedan diskuteras 

tillsammans. På så sätt minskade risken att resultatet påverkades av författarnas förförståelse 

(Kristensson, 2014). 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om reflektion över alla delar i ett vetenskapligt arbete. Det finns till 

för att värna om människors grundläggande rättigheter (Sandman & Kjellstöm, 2013). Det 

finns fyra centrala principer inom forskningsetik. Autonomiprincipen handlar om att personer 

som deltar i en studie har ett frivilligt val om de vill vara med eller inte och det ska ingå ett 

informerat samtycke. Deltagare ska få information om studien, ha förmåga att förstå 

informationen och kunna fatta beslut. I och med att deltagandet är frivilligt innebär det också 

att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsaken. 
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Nyttoprincipen innebär att det ska finnas en motivering med studien, att den är noga övervägd 

och att nyttan ska överväga risken för skada. Inte skada-principen innebär att studien ska 

genomföras med säkra metoder för att minimera risken för skada (Kristensson, 2014). Ett 

viktigt begrepp är konfidentialitet, vilket innebär att det inte ska gå att identifiera deltagare i 

en studie. Det är till för att skydda deltagares privatliv och integritet. För att skapa 

konfidentialitet ska insamlat material förvaras på ett säkert sätt och resultatet får inte 

presenteras på så sätt att deltagares identitet går att fastställa (Sandman & Källström, 2013). 

Rättviseprincipen innebär att en studie sker på lika villkor och att alla deltagare ska behandlas 

rättvist (Kristensson, 2014). 

Alla identifierade artiklar som ingår i studien som presenteras i arbetet har blivit godkända av 

en etisk kommitté. Oavsett vad artiklarna visade för resultat har det tagits med i studien. 

Resultatet presenteras oberoende av personliga ställningstagande och åsikter. 
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5. Resultat 

I litteraturstudien ingick nio studier som på olika sätt syftade till att beskriva patienters 

upplevelser av att vara bärare av MRSA. Se Bilaga 2. Under analysen av artiklarna 

identifierades sex kategorier som ligger till grund för resultatredovisningen. Var god se tabell 

1. 

 

 

Tabell 1 Beskrivning av kategorier som identifierades och vilka artiklar de återfinns i. 

 

 

 Ett 
traumatiskt 
besked 

Upplevels
er av att 
stigmatis
eras 

Vikten av 
information  

Begränsningar 
i livet 

Upplevelsen 
av isolering 
på sjukhus 

Patienters 
upplevelser av 
personalens 
Förhållningssätt 

Andersson, H., 

Lindholm, C., & 

Fossum,B. (2011). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Barratt, R., 

Shaban, R., & 

Moyle, W. (2011). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Criddle, P., & 

Potter,J. (2006). 
X X X  X X 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Högman, M., & 

Skytt, B. (2009). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Newton, JT., 

Constable., & 

Senior, V. (2001). 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Skyman, E., 

Bergbom, I., 

Lindahl, B., 

Larsson, L., 

Lindqvist, A., 

Thunberg 

Sjöström, H., & 

Åhrén, C. (2014). 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 
X 

  
 
X 

Skyman, E., 

Lindahl, B., 

Bergbom, I., 

Thunberg 

Sjöström,H., & 

Åhrén, C. (2016). 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
 
X 

Skyman, E., 

Thunberg 

Sjöström, H., & 

Hellström, L. 

(2010). 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

Webler, K-L., 

Macpherson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S., & 

Lewis, B. (2012). 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 
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5.1 Ett traumatiskt besked 

Reaktioner hos patienter varierade från ingen reaktion till chock vid mottagandet av 

diagnosen. Patienter beskrev beskedet som en traumatisk händelse. De var ledsna och kände 

oro över att orsaken till infektion berodde på dålig hygien (Andersson et al., 2011). Flera 

studier beskrev att patienter upplevde känslor som skuld och skam (Andersson et al., 2011; 

Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016). De gjorde liknelser med att ha fått pest (Andersson 

et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 

2016) och några uttryckte en förståelse över hur det är att vara HIV-positiv. Patienter 

uttryckte känslor angående att ha smittats av MRSA med till exempel avsmak och osäkerhet 

(Lindberg et al., 2009). En stor oro och rädsla bland patienter var att de skulle smitta andra 

(Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Webler et al., 2012). 

Patienter beskrev känslan av att vara smittsam som chockerande vilket resulterade i att de 

kände sig kränkta, orena (Skyman et al., 2010) och sårbara (Skyman et al., 2016). De kände 

sig som ett hot mot sin omgivning och kunde också avvisa fysisk kontakt av rädsla att sprida 

smittan vidare (Barratt et al., 2011). 

Uppfattningen om MRSA varierade mycket mellan patienter beroende på deras tidigare 

upplevelser och information de fick av personal (Criddle & Potter, 2006). Flera studier 

beskrev att patienter var osäkra på eller hade fel uppfattning gällande smittorsaken. De visste 

inte hur, var och när de hade blivit smittande. Föreställningen om orsaken varierade mellan 

samhället och hälso-sjukvården (Lindberg et al., 2009; Newton et al., 2001; Skyman et al., 

2014; Webler et al., 2012), vilket ledde till känslor som oro och frustration (Andersson et al., 

2011). I en av studierna uttryckte en patient aggressivitet mot hälso- sjukvården på grund av 

att ha fått MRSA och hade tankar på att stämma dem (Andersson et al., 2011).  

5.2 Upplevelser av att stigmatiseras 

Att vara bärare av MRSA upplevdes stigmatiserande (Barratt et al., 2011). Upplevelsen av 

stigmatisering förstärktes av personalens hantering när de använde sig av handskar och 

skyddsrock och flera patienter använde ordet spetälsk när de beskrev sig själva (Barratt et al., 

2011). Skyddskläder kunde upplevas som skrämmande och ökade känslan av att vara farlig 

(Skyman et al., 2016). Patienter upplevde att deras kontakt med vården förändrades efter att 

de fått diagnosen MRSA och de beskrev restriktioner som till exempel att de inte fick sitta i 

ett väntrum med andra eller hälsa på närstående på sjukhus. De uppmärksammande att 

personalen inte behandlade dem likadant som innan (Lindberg et al., 2009).  

Att andra personer använde nedvärderande synonymer eller liknelser till MRSA bidrog till en 

negativ och förvirrande bild av sjukdomen (Criddle & Potter, 2006). Patienter uttryckte oro 

för att berätta om att de var bärare av MRSA på grund av andras reaktioner så som skvaller, 

dåligt rykte och att folk skulle ta avstånd (Lindberg et al., 2009). De var rädda att de skulle bli 

avvisade av vänner och kollegor (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011; Criddle & 

Potter, 2006; Webler et al., 2012).  

Familjens uppfattning och förståelse av MRSA hade en betydelse för patienters accepterande 

(Criddle & Potter, 2006). Patienter kände att de inte ville berätta om att de hade MRSA för 

sina närstående och vänner av rädsla för att de inte skulle hälsa på (Webler et al., 2012). 

Många familjer var försiktiga på grund av risken att småbarn skulle smittas och det 

resulterade ofta i att barnbarn exkluderades förutom när de fick försäkran att det var okej från 

personal (Criddle & Potter, 2006). När patienters familj och vänner inte ville hälsa på, på 

grund av rädsla över att få MRSA, visades betydelsen av den kontakten tydligt genom att 

patienter kände sig sårade och övergivna (Barratt et al., 2011). Reaktioner från anhöriga 
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kunde göra att patienter kände sig distanserade vilket ledde till att de kände sig utanför 

(Skyman et al., 2010).  

Patienter med MRSA erhöll ett kort som tillkännagav att de hade MRSA för användning i 

kontakt med hälso-sjukvården (Skyman et al., 2014). Mottagandet av MRSA- kortet varierade 

(Andersson et al., 2011). Patienter beskrev att de kände sig utpekade när de fick korten men 

var samtidigt positiva till syftet. Andra patienter tyckte att kortet var onödigt (Skyman et al., 

2014). De beskrev både en känsla av oro och genans över att visa kortet (Andersson et al., 

2011). I den kvantitativa delen i en studie gjord av Skyman et al. (2014), rapporterade 

majoriteten att de alltid eller nästan alltid hade visat kortet när de sökt vård på sjukhus och att 

de inte kände sig obekväma när de visade upp kortet. Vissa möttes med mer skräck och oro än 

andra. Orsaken till att inte visa kortet var glömska och att personal redan visste om 

bärarskapet (ibid.). Patienter uppgav att de var osäkra om de fortfarande var bärare av MRSA 

eller inte, flera år senare. Det gjorde att det var problematiskt att veta hur de skulle använda 

sitt kort om bärarskapet (Skyman et al., 2010). 

5.3 Vikten av information 

Patienter hade olika mycket kunskap om MRSA och smittspridning (Andersson et al., 2011). 

De upplevde bristande information om MRSA gällande till exempel isolering och hur de hade 

fått bärarskap av MRSA (Criddle & Potter, 2006). Brist på information resulterade i att 

patienter ofta hade en bristande kunskap om vad MRSA innebar. De var särskilt förvirrade 

när de inte fick tillräcklig information om smittspridning (Criddle & Potter, 2006; Skyman et 

al., 2010), vilket resulterade i att patienter blev osäkra kring vad de observerade angående 

hygieniska rutiner (Criddle & Potter, 2006). 

Det var stora skillnader gällande information från personal om MRSA (Andersson et al., 

2011). Patienter önskade mer information om vad MRSA innebar och inte bara praktisk 

information (Lindberg et al., 2009). Sättet personal gav information kopplades starkt ihop 

med acceptans och grad av funderingar. Broschyrer som gavs till patienter om MRSA 

upplevdes positivt, både för patienter och för besökare men kunde inte ersätta den verbala 

informationen. De som hade fått verbal information vid beskedet av diagnosen hade minst 

funderingar. Patienter påpekade också timingen av informationen som gavs. En studie 

beskrev att patienter upplevde att de var för sjuka för att kunna ta in vad som förklarades och 

andra ville få informationen senare. Det behövdes även mer information om hur de skulle gå 

tillväga i hemmiljön (Criddle & Potter, 2006). Patienter ville förstå situationen och värderade 

noggrann information, som hjälpte dem att hantera bärarskapet av MRSA (Barratt et al., 

2011). Patienter uppgav att det upplevdes lugnande när de hade fått tillräcklig information 

(Criddle & Potter, 2006).  

Den bristande informationen resulterade i att patienter trodde att andra kroppsliga symtom var 

orsakade av MRSA. Inte förrän de fått förklaring till att symtomen inte berodde på MRSA 

utan på andra orsaker, fick de förståelse (Criddle & Potter, 2006). Patienter som endast var 

bärare och inte hade symtom upplevde att bärarskapet av MRSA var förvirrande och overkligt 

(Webler et al., 2012). Några patienter trodde att antibiotika användes för att bota MRSA och 

upplevde det effektivt medan andra var osäkra på behandlingen. Den bristande informationen 

ledde till okunskap om varaktigheten av MRSA (Newton et al., 2001).  

Det uttrycktes ett behov av mer information om hur spridning av MRSA kan undvikas och 

patienter sökte mer information genom websidor och andra sociala medier (Skyman et al., 

2016). Det media sade om MRSA upplevdes negativt och ökade patienters förvirring. Att titta 

på TV och dokumentärer om MRSA efter att ha blivit utskrivna från sjukhuset kunde bidra till 

ångest (Criddle & Potter, 2006).   
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5.4 Begränsningar i livet 

Patienter tyckte att MRSA hindrade dem från att göra saker de tyckte om som till exempel att 

simma (Andersson et al., 2011). De beskrev begränsningar av att inte kunna leva ett normalt 

liv medan andra uttryckte att de anpassade sina behov för att kunna leva som innan diagnosen. 

Det uttrycktes en rädsla för bakterier och känslan av att kunna smitta andra var en psykisk 

påfrestning samt att de hade oro över om de skulle göra något fel (Lindberg et al., 2009). 

Patienter tog på sig ansvar för att skydda andra från MRSA, påtryckte vikten att meddela 

hälso-sjukvården om deras MRSA bärarskap (Skyman et al., 2014) och var noga med hygien 

hos sig själv och andra (Lindberg et al., 2009). Hygien blev ett särskilt orosmoment och även 

att vara noga med att inte skada sig blev viktigt, på grund av rädsla för att få sår (Andersson et 

al., 2011). Några upplevde emellertid inte MRSA speciellt smittsamt och därför fanns inget 

engagemang i att skydda andra (Lindberg et al., 2009) och det beskrevs även att när patienter 

inte märker av bakterien glöms den av (Andersson et al., 2011). 

Många patienter upplevde känslomässiga konsekvenser på grund av begränsningar i deras 

dagliga liv (Skyman et al., 2014). De gjorde valet att inte gå ut och träffa andra vilket 

påverkade dem socialt. Främst undveks folksamlingar och spädbarn, vilket resulterade i att de 

isolerade sig själva och sina familjer (Lindberg et al., 2009). Att känna sig som en fara för 

barn, barnbarn, vänner och kollegor beskrevs som traumatiskt och orsakade ångest. Patienter 

uttryckte rädsla för att inte få hjälp om de blev sjuka eller att inte få rätt behandling 

(Andersson et al., 2011). Konsekvenser som till exempel att MRSA hade lett till en förlängd 

sjukhusvistelse beskrevs (Newton et al., 2001). Det uttrycktes en oro för vad det innebar för 

framtiden och de hade svårt att tänka positivt (Barratt et al., 2011). I en studie beskrevs det att 

framtiden påverkades eftersom de inte kunde arbeta inom till exempel vården eller 

restaurangbranschen (Andersson et al., 2011). De var rädda att förlora sitt arbete och patienter 

som inte hade något berättade att MRSA begränsar möjligheten att få ett arbete (Lindberg et 

al., 2009).  

5.5 Upplevelsen av isolering på sjukhus 

Patienter associerade isoleringen på sjukhus med rädsla, aggressivitet, frustration och skuld 

(Barratt et al., 2011). Deras erfarenhet av isolering upplevdes som begränsande och 

kränkande (Skyman et al., 2010).  Det upplevdes som en stor händelse, speciellt när de blev 

flyttade utan förvarning och utan förklaring (Criddle & Potter, 2006). För några patienter 

påverkade restriktionerna vid isoleringen deras sociala möjligheter. De upplevde att kvaliteten 

på vården blev sämre (Barratt et al., 2011) och tyckte att de fick sämre uppmärksamhet från 

sjuksköterskor, vilket bidrog till ökad känsla av ensamhet (Criddle & Potter, 2006; Newton et 

al., 2001). Isoleringen kändes också tråkig, särskilt för långliggande patienter och de med få 

besökare (Webler et al., 2012).  

Några kunde ge förklaringen att skälet till isolering var att förhindra smittspridning både för 

exempelvis personal och andra patienter, andra kunde inte ge någon förklaring alls. Den 

vanligaste tolkningen av termen isolering centrerades kring de praktiska åtgärderna så som att 

bära handskar och förkläde (Newton et al., 2001). Det upplevdes förvirrande varför isolering 

inte krävdes i samhället eller hemma under helgpermissioner (Webler et al., 2012). När 

patienter fick en förståelse om smittorisken kunde isoleringen lättare accepteras (Skyman et 

al., 2010) men patienter beskrev det som fångenskap då deras självständighet blev påverkad. 

Att de behövde fråga om till exempel ett glas vatten visade på hur lite kontroll de hade kvar 

över sitt liv på sjukhuset (Barratt et al., 2011). Symboler av strikta isoleringsriktlinjer ökade 

känslan av att patienter kände sig annorlunda (Webler et al., 2012).  
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Emellertid fanns det patienter som föredrog integriteten, tystnaden och faciliteter i ett 

singelrum och upplevde inte en försämrad vård på grund av isoleringen (Criddle & Potter, 

2006). De positiva delarna var större frihet från rutiner på sjukhuset som till exempel att de 

fick äta när de ville, större privatliv, avskildhet och att personal inte var lika strikta med 

besökstider då det inte behövdes ta hänsyn till någon annan patient i rummet (Barratt et al., 

201; Newton et al., 2001). Patienter som var äldre och med tidigare erfarenheter av MRSA 

var mer accepterande av situationen (Barratt et al., 2011).  

Det upplevdes betydelsefullt att kunna kommunicera med andra till exempel genom telefon 

och besök av vänner och familj. Med bara ett litet rum upplevde patienter det viktigt att ha en 

bra miljö. Till exempel kände de sig mindre isolerade om de fick ha en dörr öppen eller höra 

en radio i bakgrunden eller att de kunde se solen (Barratt et al., 2011). Att ha en fin utsikt från 

rummet bidrog också till att de kände sig mindre isolerade (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 

2010).  

5.6 Patienters upplevelser av personalens förhållningssätt 

Patienter upplevde att bärarskapet av MRSA kunde innebära risk att få ett oprofessionellt 

bemötande från hälso- sjukvårdspersonal (Skyman et al., 2016). Patienter noterade att vissa 

doktorer undvek att skaka hand med dem och upplevde att skyddskläderna skapade en barriär 

för att kunna interagera med personalen (Barratt et al., 2011). Det gav indikationer på att 

personal hade ett oprofessionellt förhållningssätt (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010).  

Patienter upplevde bristande kunskap hos personal om smittspridning, hygieniska rutiner och 

riktlinjer (Criddle & Potter, 2006) och det upplevdes skrämmande när personal var oförmögna 

att ge adekvat information. Patienter var medvetna om den korrekta klädseln i sjukvården. 

När personal använde helkroppsoverall och mask upplevdes det hotfullt då personal visade på 

bristande kunskap (Skyman et al., 2016).  De beskrev att några av personalen trodde MRSA 

att var en blodburen smitta (Andersson et al., 2011) och personalens okunskaper bidrog till 

oro (Barratt et al., 2011). Patienter noterade även att viss personal brast i sin hygienhantering 

då personal först efter diagnos började använda handskar och förkläde (Andersson et al., 

2011; Barratt et al., 2011).  

Personal upplevdes ta mer hänsyn när de följde riktlinjerna för smittspridning och det 

upplevdes förvirrande när de inte följde riktlinjerna. I vissa fall ledde förvirringen till känslor 

av ilska och frustration mot hälso- sjukvården (Webler et al., 2012). Patienter upplevde det 

svårt att ifrågasätta personal angående hygienrutiner när det är personal som är utbildade 

inom omvårdnad (Skyman et al., 2016). Majoriteten kände att det fanns behov av mer 

utbildning för all personal, patienter, familj och besökare (Webler et al., 2012).  

Personal som arbetade på infektionsavdelningar upplevdes ha mer kunskap och förståelse om 

MRSA än personal på andra avdelningar (Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016). De 

patienter som fick ett professionellt omhändertagande kände tröst och trygghet, vilket i sin tur 

ledde till att frustration lindrades genom mötet med kompetent personal och det eliminerade 

känslan att vara utanför (Skyman et al., 2016). 

6. Resultatsammanfattning 

Vid beskedet av att ha fått MRSA reagerade många patienter med känslor som till exempel 

chock och skam samt att de uttryckte osäkerhet om hur de hade fått MRSA. Många var rädda 

att smitta andra som till exempel närstående och andra patienter. Patienter upplevde bristande 

information från hälso- sjukvården angående MRSA vilket ledde till ökad oro. Personal 

upplevdes okunniga, vilket visades i bland annat hanteringen gällande hygienrutiner. Att vara 
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bärare av MRSA kunde leda till begränsningar av att inte kunna leva ett normalt liv och att 

isoleras på sjukhus upplevdes ensamt och tråkigt med risk för sämre vårdkvalitet. Andra 

menade på att de uppskattade att de fick ett eget rumt och att de i samband med det fick det 

mer privat. Familjens uppfattning och förståelse om MRSA hade en betydelse för patienter då 

vissa kände sig distanserade och det fanns även de som valde att inte berätta någonting av 

rädsla på reaktionen från familjen. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att vara bärare av MRSA. Därför 

valdes sökorden Life change events (Life experience i Cinahl) or Experience, Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus or Mrsa och Patients or Patient*. Innan den slutgiltiga 

sökningen utfördes gjordes provsökningar med synonymer till ovanstående ord, vilket 

resulterade i att författarna insåg att de inte tillförde relevanta artiklar. Därför valdes endast 

sökorden som är nämnda ovan. Databaserna Cinahl och Medline användes för att de fokuserar 

på omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Det gjordes även en provsökning i Psykinfo som visade 

sig inte vara relevant att använda. För att få litteraturstudien tidsenlig valdes en begränsning 

av tio år tillbaka. Två artiklar identifierades via referenslitteratur och kunde inte identifieras i 

sökningen på grund av tidigare publiceringsår. De ansågs ändå så pass intressanta att de inte 

kunde exkluderas från studien. En sökmatris gjordes för att tydligt beskriva sökprocessen så 

till vida att den ska kunna upprepas av andra. 

Inklusionskriterium att patienter skulle vara över arton år valdes då studier med en yngre 

patientgrupp utgick från ett föräldraperspektiv. Bärarskapet av MRSA ansågs självklart som 

inklusionkriterium för att kunna svara till syftet på studien. För att ha rätt perspektiv på 

artiklarna exkluderades sjukvårdspersonal och anhörigas upplevelser. För att vara säkra på att 

få upplevelser om endast MRSA exkluderades artiklar som innefattade andra sjukdomar eller 

problem. Urvalsprocessen skedde i flera steg och genomfördes både enskilt och tillsammans 

för att sedan bedöma vilka studier som skulle inkluderas. På så sätt ökade tillförlitligheten 

(Kristensson, 2014).  

För att undersöka studiernas kvalitet genomfördes en granskning. Beroende på om artiklarna 

var kvalitativa eller kvantitativa användes olika granskningsmallar (Kristensson, 2014). Det 

innebar att bedömningen skedde på ett strukturerat tillvägagångssätt. Granskningen 

genomfördes var och en för sig för att sedan diskuteras tillsammans för att öka 

tillförlitligheten i litteraturstudien. De inkluderade studierna hade tillfredsställande 

vetenskaplig kvalitet vilket ansågs vara adekvat för litteraturstudien.  

Det användes en integrerad analys för att sammanställa resultatet (Kristensson, 2014). 

Analysen gjorde det lättare att få insikt i studiernas resultat och likheter och skillnader lyftes 

fram på ett tydligt sätt. Analysen gjorde resultatet ytterligare strukturerat och verifierbart. 

Även analysen utfördes var för sig för att sedan diskuteras ihop. Det framkom att båda 

författarna vid diskussion lyfte samma saker vilket ökar verifierbarheten i litteraturstudien. 

Det innebar att risken för feltolkning ur resultatet minskade. Kategorier identifierades vilket 

gjorde att de studier som hade samma information samlades under en kategori. Det 

identifierades sammanlagt sex kategorier. Något som styrker resultatet och ökar 

litteraturstudiens trovärdighet är att flertalet studier uppvisade liknande fynd och kunde 

placeras under samma kategorier vilket framgår av tabell 1 i resultatredovisningen. 
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Studier som var med i litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. Det kunde ses 

antingen i studierna eller på hemsidan för tidskriften där studien publicerats. Det ansågs 

viktigt för att kunna säkerställa att de fyra etiska principerna tagits hänsyn till. På så sätt 

kunde även litteraturstudien få ett bra etiskt förhållningssätt.  

Litteraturstudiens trovärdighet gällande överförbarhet kan ifrågasättas då fem studier är 

utförda i Sverige, tre studier i Storbritannien och en i Nya Zeeland. Det skulle kunna innebära 

svårigheter att med överförbarheten till länder med annan kontext än västvärlden.  

7.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade att patienter upplevde det stigmatiserande att vara bärare av MRSA 

och beskrev det som att vara smittad med pest. De uttryckte även känslor som skam och 

skuld. Då en studie av Anderson, Andreassen Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) 

beskrev känslor hos sjuksköterskan som okunskap, rädsla och osäkerhet ger det indikationer 

på att känslan av stigmatisering hos patienter kan bero på fördomar och okunskap inom hälso- 

sjukvården. Det är av vikt att sjuksköterskan är trygg med sin teoretiska kompetens och 

åtgärder som används hos patienter med MRSA (Tørset Andreassen et al., 2011). I en studie 

av Rump, De Boer, Reis, Wassenberg och Van Steenbergen (2016) beskrivs att stigmatisering 

har koppling till psykisk ohälsa. Studien visar att faktorer som utbildningsnivå och kvinnligt 

kön bidrar till en ökad känsla av stigmatisering. Det skulle kunna innebära att kvinnor bryr sig 

mer om vad andra ger uttryck för att tycka om dem. Det skulle också kunna innebära att män 

känner att de inte får eller vågar uttrycka sina känslor fullständigt på grund av normer och 

ideal i dagens samhälle. 

MRSA sprids genom kontaktsmitta och spridningen mellan olika vårdinrättningar har 

resulterat i ett av världens största vårdhygieniska problem (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Litteraturstudien visade på patienters upplevelser av bristande information om MRSA, vad 

det innebär, smittspridning och varaktighet, vilket antyder på att det behövs mer och bättre 

information. I ICNs etiska kod för sjuksköterskor finns det fyra områden med riktlinjer för 

etiskt handlande. Där beskrivs bland annat sjuksköterskans ansvar för att patienter får 

tillräcklig, korrekt och lämplig information och som också ska vara anpassat på ett kulturellt 

sätt. Den etiska koden ska tillämpas på så sätt att patienter får den information som krävs för 

att de ska erhålla kunskap om vad de har rätt till gällande behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Det är av stor vikt att sjuksköterskor har den kunskap som 

krävs och det är en allvarlig brist att som sjuksköterska inte kunna ge rätt information till 

patienter. Litteraturstudien påvisade också att media gav en negativ bild för patienterna, vilket 

skulle kunna förklara samhällets rädsla för MRSA. Enligt en studie utförd av Mozzillo, Ortiz 

och Mille (2009), beskrevs det att medias och samhällets medvetenhet om MRSA måste bli 

balanserad med informationen om att smittspridning oftast kan förhindras med enkla 

hygienåtgärder. 

Vårdhygien och förebyggandet av smittspridning är en del av sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete. Det är en förutsättning för en hållbar utveckling utifrån ekonomiskt, ekologiskt och 

hälsomässigt perspektiv. En infektion orsakat av resistenta bakterier leder till ökad dödlighet, 

ökade kostnader och förlängda vårdtider. Det har påverkan på patienters liv och kan orsaka 

stort lidande både ekonomiskt, socialt och känslomässigt (Edman & Erichsen Andersson, 

2014). För att förhindra smittspridning är det viktigt att hälso- sjukvårdspersonal följer de 

basala hygienrutinerna och därför är det en betydelsefull del i arbetet för patientsäkerhet 

(Melhus, 2015). Litteraturstudien visade på en bristande kunskap om MRSA gällande 

framförallt hygienrutiner, vilket ledde till att personalen upplevdes ha ett oprofessionellt 

förhållningssätt. Då personal visade på bristande hygienisk kunskap kan det vara orsaken till 
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att de upplevs som oprofessionella. För att förbättra deras arbetssätt behövs mer kunskap, det 

vill säga utbildning inom området. I en studie gjord av Chun et al., (2015) visades att 

tillämpning av handhygien ökade bland sjuksköterskor som fick utbildning. Emellertid visade 

resultatet även att personal på infektionsavdelningar upplevdes mer professionella då de 

visade på mer kunskap och förståelse. Även i en studie gjord av Lindberg, Carlsson och Skytt 

(2014) beskrivs liknande resultat då de också redogör för att patienter beskrev att personal 

som arbetade på infektionsavdelning var mer professionella än annan personal. De kunde 

även förklara på ett bättre sätt och kunde ge mer personlig information. 

Patienter bör under vårdtiden isoleras om de har bärarskap av MRSA. Sjuksköterskor ska veta 

på vilket sätt de kan stödja patienter i den situationen och även känna sig trygga i vad som ska 

göras med hjälp av lokala riktlinjer (Tørset Andreassen et al., 2011). Stödet till patienter kan 

ske via till exempel ett hjälpande samtal (Eide & Eide, 2009). För att skapa trygghet även hos 

patienter bör sjuksköterskan regelbundet informera om vad som händer omvårdnadsmässigt 

(Enqvist, 2013). I litteraturstudien framkom det både negativa och positiva delar med 

isolering. Det kunde upplevas som skönt med eget rum och en privat sfär men negativa 

upplevelser var övervägande i resultatet. Känslor som ensamhet, fångenskap och bristande 

uppmärksamhet från personal beskrevs. En studie av Barratt, Shaban och Moyle (2011) visar 

också på att det kan upplevas både positivt och negativt för patienter som isoleras. Dock 

beskriver de att isolering kan resultera i negativa psykologiska effekter som är skadliga för 

hälsans så som ångest, stress och depression samt att patienter får mindre eller bristfällig vård. 

I och med att litteraturstudien visar på övervägande negativa upplevelser kan riktlinjer kring 

isolering ifrågasättas. I en studie av Braut och Holt (2010) granskades två nationella riktlinjer 

från Danmark och Norge som används för att förhindra spridning av MRSA. Forskarna i 

studien menade att patienter med MRSA inte skulle få sämre kvalitet på vården jämfört med 

patienter utan MRSA enligt riktlinjerna. Emellertid gavs inga förslag på hur det skulle 

genomföras. Det skulle kunna innebära att det finns brister i de riktlinjer som finns och att 

patienter som mår dåligt av isolering skulle kunna få det bättre under vårdtiden. 

8. Slutsats och klinisk nytta 

Litteraturstudien visade på att patienter upplevde MRSA som stigmatiserande. De beskrev att 

information om MRSA var bristfällig och att personal upplevdes okunniga. Det fanns en stor 

oro över att smitta andra och det beskrevs vidare att MRSA kunde begränsa möjligheten till 

att leva livet på samma sätt som innan diagnosen. Det skulle vara önskvärt att personal får 

mer och bättre utbildning om MRSA för att patienter ska få förtroende för hälso-sjukvården 

och uppleva trygghet. Framtida forskning behövs för att undersöka vart kunskapen om MRSA 

brister. Ett förslag är att undersöka om det är brister på lokal nivå, generellt i hälso-sjukvården 

samt om lärosätena behöver förmedla mer kunskap om MRSA under utbildningen. 
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uttrycktes ett behov av skydda andra från smitta. 

Deltagare uttryckte mötet och information från 

sjukvårdspersonal olika. De beskrev att rädslor, 

begränsningar och ett oprofessionellt 

förhållningssätt från personal ledde till påfrestning 

för patienterna.  

 



 

 

 

 

 

 

Newton, JT., Constable., & 

Senior, V. (2001). Patients’ 

perceptions of methicillin-

resistant staphylococcus aureus 

and source isolation: a 

qualitative analysis of source-

isolated patients. Journal of 

Hospital Infection, 48(4), 275-

280. doi: 

10.1053/jhin.2001.1019. 

Att 

dokumentera 

uppfattningen 

hos patienter 

som är bärare 

av MRSA 

tillsammans 

med deras 

erfarenheter 

av isolering 

Kvalitativ studie med deskriptiv design 

Inklusionskriterier: 
- MRSA infektion. 

- Isoleringsvårdad. 

Exklusionskriterier: 
- Allvarligt sjuka. 

- Allvarligt deprimerade. 

- Oförmögna att kommunicera. 

Urval:  

- Ej beskrivet. 

Bortfall: 
- Nitton pertsoner valde att delta (76%), övriga 

svarade inte på förfrågan (24%). 

Studiegrupp: 

- Kvinnor: 12 stycken  

- Män: 7 stycken 

- Ålder: 44-87 år (medelålder 67 år) 

Datainsamlingmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Citat 

- Bra struktur 

 

Svagheter: 

- Ingen beskrivning 

om forskarnas relation 

till deltagarna. 

- Urval ej beskrivet. 

Deltagare var osäkra på 

grunden för MRSA och 

generellt tyckte de inte att det 

hade påverkan på deras liv. 

Trots det upplevde deltagare 

infektionen som allvarlig. 

Vetskapen om varför isolering 

krävdes skilde sig mellan 

deltagare. Isoleringen 

upplevdes ha fördelar och 

nackdelar. Få deltagare visade 

på en exakt kunskap för 

anledningen till isolering och 

anpassad omvårdnad. 



 

 
 

Skyman, E., Bergbom, I., 

Lindahl, B., Larsson, L., 

Lindqvist, A., Thunberg 

Sjöström, H., & Åhrén, C. 

(2014). Notification card to alert 

for meticilli-resistant 

staphylococcus aureus is 

stigmatizing from patient’s point 

of view. Scandinavian Journal 

of Infectious Diseases, 46(6), 

440-446. doi: 

10.3109/00365548.2014.896029. 

Beskriva 

patientens 

användning, 

erfarenheter 

och åsikter 

om att få och 

uppvisa ett 

MRSA kort 

vid 

uppsökning 

av sjukvård. 

Mixed method 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Varannan registrerad patient i Göteborgs 

mikrobiologiska laboratorium som hade fått 

MRSA under åren 1999-2003 samt 2008-2010. 

Bortfall: 
Orsakades av skyddad identitet, okontaktbara 

adresser, demens och de som gjorde ett aktivt val 

att inte delta. 

Studiegrupp: 
I den första gruppen som fick enkäten svarade 92 

av 129 stycken och av dessa 92 hade 71 stycken 

fått ett MRSA kort. 

- Män: 39 stycken 

- Kvinnor: 38 stycken 

- Ålder 2-87 år (medianålder 57 år) 

 

I den andra gruppen svarade 110 av 2019 stycken 

och 91 stycken av 110 hade fått ett MRSA kort. 

- Män: 51 stycken 

- Kvinnor: 55 stycken 

- Ålder 1-83 år (medianålder 32 år) 

Datainsamlingsmetod: Enkät med diktoma- , 

flervals- och öppna frågor. 

Analysmetod: Statistisk analys (Pearson chi-

square test) och kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Citat 

- Bra struktur 

Svagheter: 
- Inklusions- och 

exklusionskriterier ej 

beskrivet. 

 

 

 

Patienter tog ansvar över att 

inte smitta andra, rapporterade 

hög användning och 

bekräftade vikten av MRSA-

kortet för att informera hälso-

sjukvården om bärarskap trots 

upplevelser som rädsla, 

respektlöshet, brist på kunskap 

och oprofessionellt 

förhållningssätt när de visade 

kortet för personal. Personal 

på infektionsklinik upplevdes 

mer professionella. 

Majoriteten av studiens 

deltagare visste inte hur de 

hade fått MRSA. 



 

Skyman, E., Lindahl, B., Bergbom, 

I., Thunberg Sjöström,H., & Åhrén, 

C. (2016). Being Met as marked- 

patients’ experineces of being 

infected with community-acquired 

methecillin-resistant 

staphylococcus aureus (MRSA). 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 30(4), 813-820. doi: 

10.1111/scs.12309. 

Att avslöja och tolka 

annars friska patienters 

levda erfarenhet av att 

få vård och deras 

vardagliga liv efter att 

ha fått MRSA i 

samhället. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 

fenomenologisk design 

Inklusionskriterier:  

- Ej beskrivet. 

Exklusionskriterier: 
- Personer med demenssjukdom.  

- Barn under 18 år. 

Urval: 
- Spridning på åldrar 

- Män och kvinnor. 

Studiegrupp: 

- Fem kvinnor i ålderarna 29-65  

- Sju män i åldrarna 33-69 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer som spelades in och 

transkriberades. 

Analysmetod: Tolkande fenomenologisk 

analys.  

Styrkor: 

- Citat 

- Bra struktur 

Svagheter: 

- Inklusionskriterier 

ej beskrivet. 

 Patienter med MRSA 

led av ignorant och 

skrämmande beteende 

från hälso-

sjukvårdspersonal, 

sociala kontakter och 

kollegor. Trots det 

upplevs ett stort 

ansvar för att skydda 

andra och personal 

med kunskap lindrar 

lidandet och lugnar 

patienter. 



 

Skyman, E., Thunberg Sjöström, 

H., & Hellström, L. (2010). 

Patients’ experiences of being 

infected with MRSA at a hospital 

and subsequentlty source isolated. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24(1), 101-107. doi: 

10.1111/j.1471-

6712.2009.00692.x. 

Att få kunskap om 

patienters erfarenheter 

som erhållit MRSA på 

sjukhus och därefter 

blev isolerade på 

infektionsklinik 

Kvalitativ innehållsanalys 

Inklusionskriterier: 
- Patienter som är bärare av MRSA som fått 

isoleringsvård i minst en vecka. 

Exklusionskriterier: 
- Patienter som blivit isolerade mindre än en 

vecka. 

- Patienter med talsvårigheter på grund av 

tung-, struphuvudcancer eller demens.  

- Barn under 18 år. 

Urval: 
Deltagarna valdes på grund av deras positiva 

attityd till deltagande och vilja att berätta om 

deras erfarenheter om MRSA. 

Studiegrupp: 
- Två kvinnor och fyra män. 

- Ålder: 35-76 år. 

Datainsamlingsmetod: Intervju med öppna 

frågor som spelades in och transkriberades. 

Analysmetod: Texten analyserades 

individuellt av två stycken författare för öka 

studiens reabilitet och validitet. 

- Koder & kategorier. 

Styrkor: 
- Genomförandet är 

väl beskrivet i 

arbetet. 

- Citat 

- Bra struktur 

Svagheter: 
- Otydlig design 

-Forskare har relation 

till patienterna 

Patienter kände sig 

kränkta för att ha 

blivit smittande av 

MRSA på sjukhus 

och isoleringen 

beskrevs som 

traumatisk om än 

accepterande på 

grund av att de tog 

ansvar att inte sprida 

MRSA. Patienter 

kände att de inte fick 

samma behandling 

som andra patienter 

och saknande 

information om 

MRSA. De kände sig 

sårbara på grund av 

negativa reaktioner 

från sjuksköterskor, 

familj och andra 

patienter. 

 



 

Webler, K-L., 

Macpherson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S., & 

Lewis, B. (2012). 

The impact of strict 

isolation on MRSA 

positive patients: An 

action-based study 

undertaken in a 

rehabilitation center. 

Rehabilitation 

Nursing, 37(1), 43-

50. doi: 

10.102/RNJ.00007. 

Att söka insikt 

hos patienter i 

slutenvården 

under 

rehabilitation, 

med MRSA för 

att bättre förstå 

deras erfarenhet 

av MRSA och 

strikt isolering. 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design 

Inklusionskriterier:  
- Isolerade i minst en månad. 

- Bärare av MRSA. 

- Någon form av fysisk rehab. 

Exklusionskriterier: Ej 

beskrivet. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Studiegrupp: 

- Nio stycken patienter. 

- Ålder 50-70 år.  

- En av deltagarna var i 30-års 

åldern. 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer med 

efterföljande fokusgrupp. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Styrkor: 

- Citat 

- Bra struktur 

 

Svagheter: 
- Exklusionskriterier ej 

beskrivet. 

Patienter upplevde att MRSA och isolering 

uppgav känslor av sänkt självkänsla och 

stigmatisering.  De flesta patienter upplevde 

isolering som något negativt. Patienter var 

osäkra på vad MRSA var och blev därför 

också förvirrade kring regler och rutiner 

angående isolering. Det beskrevs hur MRSA 

hade påverkat rehabilitationen på flera plan 

som till exempel att delta i aktiviteter eller att 

interagera med närstående, sjukvårdspersonal 

och andra patienter. 

 

 

 

 

 


