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Abstrakt 

 

Bakgrund: Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en typ av bakterie som är 

motståndskraftig mot vissa antibiotika som kan vara problematiskt att behandla. Cirka 30 

procent av landets befolkning är bärare av bakterierna. Antalet MRSA-fall fortsätter att öka 

globalt vilket innebär att sjuksköterskor kommer att komma i kontakt med dessa personer 

någon gång inom sjukvården. Därför är det betydande att förstå patientens erfarenheter av att 

leva med MRSA för att kunna ge bästa möjliga vård. 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med MRSA.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design. Vetenskapliga 

studier är hämtade från databaserna Cinahl och Medline.  

Resultat: Resultatet bygger på nio vetenskapliga studier. I vården upplever patienter en 

kunskapsbrist bland personal samt oprofessionellt bemötande. Isolering under vårdtiden 

påverkade patienterna negativt. I det dagliga livet kände patienterna en rädsla för att smitta 

andra samt begränsningar av dagliga aktiviteter. Patienter upplevde skam och förändrad 

kroppsbild. 

Slutsats: Patienter upplever att vårdpersonal behöver ökad kunskap om arbetet runt MRSA 

för ett mer professionellt bemötande. Kunskap behöver även nå ut till samhället för att minska 

stigmatiseringen av MRSA.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, kunskap, MRSA, patient, sjuksköterskans förhållningssätt, 

stigmatisering. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) 

Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) är en bakterie som finns i människans 

normalflora. Bakterierna återfinns vanligen i näsan och svalget, men också på huden och i 

andra slemhinnor. En del som är bärare av bakterierna får inga symtom, däremot kan 

Staphylococcus aureus i andra fall orsaka bölder, hudinfektioner och sårinfektioner 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Cirka 30 procent av landets befolkning är bärare av 

bakterierna utan att vara sjuka (Folkhälsomyndigheten, 2017). Meticillinresistent 

Staphylococcus Aureus (MRSA) är en typ av gula stafylokocker och är en av de vanligaste 

multiresistenta bakterierna. Multiresistenta bakterier betyder att bakterierna är 

motståndskraftiga mot en viss typ av antibiotikagrupp. Bakterierna kan orsaka svårbehandlade 

infektioner (Swenne & Cornelius, 2016).  

 

1.2 Historia 

MRSA fanns i Sverige redan på 1960-talet och bakterierna spreds inte bara på sjukhus utan 

även ute i samhället (Melhus, 2013). I Sverige anmäldes 3735 fall av MRSA år 2017, vilket 

kan jämföras med en incidens på 37 fall per 100 000 invånare spritt över hela landet. Från år 

2016 minskade de utlandssmittade fallen, men de som smittats i Sverige fortsatte att öka. 

Smittan överförs i största del ute i samhället och inom hushållen. Fördelat på män och 

kvinnor så finns en skillnad på fyra procent av de rapporterade fallen (Folkhälsomyndigheten, 

2017). De senaste årtionden har utvecklingen av MRSA-fall ökat i världen vilket hotar 

folkhälsan globalt (Stefani, Chung, Lindsay, Friedrich, Kearns, Westh & Mackenzie, 2012). 

 

1.3 Smittspridning 

MRSA har sedan länge orsakat vårdrelaterade infektioner globalt (Socialstyrelsen, 2010). 

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppstått hos patienter i samband med vård 

(Källquist-Petrisi & Resman 2016). Idag klassas MRSA som en allmänfarlig sjukdom som 

enligt smittskyddslagen sedan år 2000, ska anmälas (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 

smittskyddslagen (SFS 2004:168, kap. 1, 3 §) innebär allmänfarlig sjukdom en infektiös 

sjukdom som kan vara ett hot för människans liv eller medföra långvarigt lidande med 

allvarliga konsekvenser. Syftet med smittskyddslagen är att skydda människan från spridning 

av smittsamma sjukdomar. 
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MRSA sprids via direktkontakt från en person till en annan eller indirekt via kontaminerad 

utrustning eller miljö (Schultz, 2010). Smittan finns i samhället, men också på sjukhus där 

brister i basala hygienrutiner kan föra smittan vidare från vårdpersonal till patienter 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Utan åtgärder kan bakterierna finnas kvar i miljön ända upp 

till sju månader vilket ökar risken för spridningen bland de som vistas i sjukhusmiljö (Melhus, 

2013). Spridningen blir särskilt problematiskt inom vården bland patienter som har 

exempelvis öppna sår och försvagat immunsystem. För att minska spridningen inom hälso- 

och sjukvården krävs tydliga riktlinjer för bland annat ren vårdmiljö samt noggranna 

hygienrutiner (Schultz, 2010). Vid förekomst av MRSA på sjukhus ska vårdpersonal använda 

förebyggande försiktighetsåtgärder (Nobel, 2009). Smittskyddsåtgärder ska utgå från 

beprövad erfarenhet och vetenskap samt att det ska utföras med hänsyn till människans 

integritet och lika värde (SFS 2004:168, kap. 1, 4 §). Nobel (2009) förklarar att handskar ska 

användas vid kontakt med kroppsvätskor eller föremål som kan vara orena. Förkläde ska 

bäras om det finns möjlighet till stänk av kroppsvätskor. 

 

1.4 Isolering 

Patienter som misstänkts vara, eller är koloniserade av MRSA ska placeras i enkelrum eller 

tillsammans med patienter med liknande infektion (Nobel, 2009). Isoleringsvård används för 

att undvika smittspridning. Isolering minskar risken för omgivningen att bli smittade, det kan 

också användas på ett förebyggande sätt genom att skydda en person som har en ökad risk för 

att få en infektion. Tid för isolering varierar och ovissheten av längden kan påverka patienten. 

Isoleringsvård skapar en avskildhet från omvärlden, det är därför betydelsefullt att 

sjuksköterskan uppmuntra patientens anhöriga till att komma på besök (Källquist-Petrisi & 

Resman, 2016).  

 

1.5 Den legitimerade sjuksköterskan 

Den legitimerade sjuksköterskan har omvårdnad som ansvarsområde. Det ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att erbjuda patienter bästa möjliga vård som ger livskvalitet 

och välbefinnande. All omvårdnad från sjuksköterskan ska ges med respekt och hänsyn för 

människans integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska ge en säker, trygg samt jämlik vård 

för att främja patientens hälsa samt individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Oberoende av sjukdom, kön eller etnicitet ska omvårdnad ges på ett respektfullt sätt till alla 

patienter (International Council of Nurses, 2014). 

 

1.6 Sjuksköterskans upplevelse att vårda patienter med MRSA 

I en studie av Andersson, Andreassen-Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) beskriver 

sjuksköterskor att de påverkades negativt av att arbeta med personer som bär på MRSA. 

Okunnighet, osäkerhet och rädsla var några av de känslor som sjuksköterskor beskrev. 

Sjuksköterskor upplevde bristande riktlinjer för arbetet som involverade patienter med MRSA 

och kunskapsbristen var stor bland personal. Den bristande kunskapen ledde i sin tur till 

rädsla och osäkerhet. Vårdpersonal kände en oro att ta med bakterierna från arbetsplatsen hem 

till familjen, därför undvek sjuksköterskorna helst fysisk kontakt med patienter som var 

bärare av MRSA. Trots att riktlinjer angav att handskar enbart skulle användas vid kontakt av 

kroppsvätskor vid vård av patienter, så var det flera av sjuksköterskorna som rapporterade att 

handskar användes vid all form av fysisk kontakt med patienter med MRSA. 

 

Deltagare beskrev att ju mer information och kunskap personalen fick om MRSA desto mer 

positivt upplevdes arbetet. Vård av patienter med MRSA orsakade stress vilket ledde till ökad 

arbetsbelastning (Andersson et al., 2016). Seibert, Speroni, Oh, Devoe och Jacobsen (2014) 

beskrev att sjuksköterskor upplevde att arbete som involverade patienter med MRSA krävde 

mer tid och planering. Omfördelning av rum och skyddsåtgärder vid omvårdnad av patienter 

vid isolering var några tidskrävande handlingar som beskrevs i studien. 

 

1.7 Problemformulering 

Antalet MRSA-fall fortsätter att öka globalt och kan vara ett hot mot folkhälsan. Ökningen 

innebär att sjuksköterskor kommer att komma i kontakt med dessa personer överallt inom 

vården. För att ge bästa möjliga vård samt få förståelse för människans välbefinnande och 

livskvalitet behövs kunskap om patienters erfarenheter av att vara smittad med MRSA och 

vad det kan innebära för patienterna i vården men även ute i samhället. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med MRSA.  
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2.1 Frågeställningar 

-Vilka erfarenheter har patienten av sjukvården? 

-Vilka erfarenheter har patienten av det dagliga livet? 

3. Metod 

3.1 Design  

Metoden som användes för att svara upp på syftet var en litteraturstudie med systematisk 

sökning med deskriptiv design (Kristensson, 2014). 

 

3.2 Datainsamling  

Olika databaser inom omvårdnadsvetenskap användes för att finna relevanta artiklar för 

problemområdet. De databaser som användes var Cinahl och Medline. Meningsbärande ord 

valdes utifrån syftet: MRSA, patient och erfarenhet. I CINAHL Subject Headings och MeSH 

söktes ämnesordet “Methicillin‐resistant Staphylococcus aureus” fram. Fritextsökningar 

gjordes var för sig på orden: “MRSA”, “Patient”, “Person”, “Experience” och “Perception”. 

Därefter kombinerades orden med hjälp av booleska operatorer “AND” och “OR”. Sökmatris 

finns bifogad i bilaga 1. Begränsningar som använts var English Language, Peer Reviewed 

och artiklar från år 2009–2019.  

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier var män och kvinnor som var bärare av MRSA samt vuxna patienters 

perspektiv. Exklusionkriterier var sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

MRSA. 

 

I första urvalet läste författarna alla titlar av den systematiska sökningen i de båda 

databaserna, vilket sammanlagt var 350 titlar. Utav de artiklarna var 27 titlar intressanta för 

studien. I urval 2 läste sedan författarna abstrakt på de 27 artiklar. Utifrån de lästa abstrakten 

bedömdes 16 artiklar relevanta till syftet och lästes i fulltext i urval 3. Efter granskning valdes 

sju artiklar bort då de inte svarade på frågeställningarna. Nio artiklar utgjorde det slutgiltiga 

urvalet som sammanställdes i litteraturstudien. 
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3.4 Granskning 

De utvalda artiklarna till resultatet granskades utifrån SBU:s granskningsmall för 

forskningsmetodik (SBU, 2014). De olika delarna som granskades var syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Artiklarna bedömdes ha en god kvalitet och därför 

inkluderades de i studien. För att nå en god kvalitet behövde studierna uppfylla 15 av 21 

kriterier utifrån granskningsmallen fördelat på samtliga delar. 

 

3.5 Dataanalys 

För att sammanfatta resultatet har författarna läst igenom artiklarna och samlat text från 

samtliga artiklar som bedömdes besvara syftet utifrån de två frågeställningarna; “Erfarenheter 

av sjukvården” och “Erfarenheter av det dagliga livet”. Därefter sorterades innehåll som 

besvarade respektive frågeställning så att liknande innehåll strukturerades i sex underrubriker. 

Texten bearbetades och kondenserades till en sammanfattning under varje rubrik. Analys av 

samtliga artiklar utfördes gemensamt av båda författarna.  

 

3.6 Forskningsetiska övervägande 

Etik inom forskning innebär ett ansvar för de som deltar i forskningen, deltagarna ska känna 

sig respekterade. Material som används ska handhas på ett regelrätt sätt och studierna ska inte 

inverka på deltagarnas välbefinnande. I utförandet av studien har etiken granskats i de studier 

som använts (Kristensson, 2014). De nio artiklar som slutligen valts att inkluderas i resultatet 

har alla redogjort för ett etiskt övervägande samt följt etiska riktlinjer. För att inte riskera att 

studiens resultat ska ha påverkats har författarnas förförståelse diskuterats och satts inom 

parantes. Ett objektivt synsätt har använts genom hela studien. Inga delar i resultatet har 

medvetet vinklats för att gynna studien. Alla delar i resultatet är refererade och hänvisade till 

grundkälla.  

4. Resultat 

Resultatet bygger på en sammanställning av nio vetenskapliga studier som är genomförda i 

Sverige, USA och Nya Zeeland. Resultatet presenteras i två huvudrubriker som formats 

utifrån de två frågeställningarna. Tabellen nedan visar en översikt över de sex underrubriker 

som utformats av resultatet. 
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*Tabell 1. Resultattabell 

Artikel Förhållningssätt 

hos personal 

Kunskap hos 

personal 

Isolering  Oro och 

rädsla att 

smitta andra 

Begränsningar 

och framtid 

Skam och 

förändrad 

kroppsbild  

Andersson, H., Lindholm, 

C., & Fossum, B. (2010).  X  X X X 

Barratt, R., Shaban, R., & 

Moyle, W. (2010). 
X  X X X  

Goldsack, C. J., DeRitter, 

C., Power, M., Spencer, A., 

Taylor, L. C., Kim, F. S., 

Kirk, R., & Drees, M. 

(2014). 

X  X    

Lindberg, M., Carlsson, M., 

Högman, M., & Skytt, B. 

(2009).  

X X  X X X 

Lindberg, M., Carlsson, M., 

& Skytt, B. (2014).  X   X X 

Rohde, E. R., & Ross-

Gordon, J. (2012). X X  X X X 

Skyman, E., Lindahl, B., 

Bergbom, I., Thunberg-

Sjöström, H., & Åhren, C. 

(2016). 

X X  X X X 

Skyman, E., Thunberg-

Sjöström, H., & Hellström, 

L. (2010).  

X X X X X X 

Webber, L. K., Macpherson, 

S., Meagher, A., 

Hutchinson, S., & Lewis, B. 

(2012). 

X X X X  X 

 

4.1 Patientens erfarenheter av sjukvården 

4.1.1 Erfarenheter av personalens förhållningssätt  

Patienter upplevde att vårdpersonalen bemötte dem annorlunda än andra patienter. Deltagarna 

upplevde vårdpersonalen som osäkra vilket gav intryck av ett oprofessionellt bemötande 

(Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Skyman, Thunberg-Sjöström & Hellström, 

2010; Goldsack et al., 2014). Viss vårdpersonal bemötte patienterna i överdrivna 

skyddskläder som resulterade i att patienterna kände sig kränkta och skapade frustration. 

Mötet upplevdes obekvämt och ansträngt och känslan av att vara annorlunda stärktes. Några 

deltagare kände sig förvirrade när de mötte personal utan skyddskläder, vilket sände olika 

signaler om allvaret runt MRSA (Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012; 

Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg-Sjöström & Åhren, 2016; Skyman et al., 2010; 

Lindberg et al., 2009).  
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Kontakten med vårdpersonalen ändrades efter MRSA-diagnosen. Majoriteten upplevde att de 

fick otillräckligt stöd och att sjukvårdspersonalen hade ett oprofessionellt förhållningssätt 

(Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Lindberg et al., 2009). Rohde och Ross-Gordon (2012) 

beskriver att det däremot fanns några deltagare som kände tillit och trygghet i relationen till 

vårdpersonalen och att de besvarade frågor och gav god information. Detta hjälpte patienterna 

att förhålla sig till smittan. Oavsett om kontakten med vårdpersonalen var positiv eller negativ 

hade den en betydande roll för varje enskild individ. 

 

4.1.2 Erfarenheter av kunskap hos personal 

Patienter upplevde att det fick bristande information om MRSA. Både muntlig och skriftlig 

information ansågs ofullständig och ytlig. Personalen uppfattades som rädda och osäkra då de 

inte kunde ge adekvat information (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016). Då deltagare 

uppfattade att personalen verkade okunniga hade familj och vänner en betydande roll för att ta 

reda på mer information och kunskap om smittan. Sociala medier och webbsidor på internet 

ansågs vara en hjälpande källa för kunskap om MRSA (Rohde & Ross-Gordon, 2012; 

Skyman et al., 2016) Vårdpersonalen ansågs ha bristande kunskap gällande spridningen av 

MRSA och vilka riktlinjer som skulle följas (Andersson, Lindholm & Fossum, 2010). 

Kunskapsbristen blev tydlig då vårdpersonal gav olika information om smittan (Skyman et 

al., 2010). Deltagare ansåg att vårdpersonalen behöver mer djupgående utbildning om MRSA 

så att de kan ge bättre information och kunskap till patienter, men också till anhöriga (Webber 

et al., 2012; Andersson et al., 2010; Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014).  

 

Något som flera patienter beskrev var att de fick bättre och mer genomgående information på 

avdelningar inriktade på infektionsvård där personalen hade mer djupgående utbildning inom 

området. Detta skapade en mer betryggande situation (Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 

2016). Patienter som upplevde vårdpersonalen som kunniga och trevliga beskrev att mötet 

med vården blev en positiv erfarenhet. Tillit och förtroende ansågs av många som en viktig 

del i processen. De förklarade att personal som fanns där och kunde svara på deras frågor 

samt gav grundläggande kunskap om smittan ansågs ovärderlig för patienternas välmående 

(Rohde & Ross-Gordon, 2012).  
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4.1.3 Erfarenheter av isolering 

Patienterna ansåg att isolering påverkade deras sjukhusvistelse. Privilegier och rättigheter 

ansågs begränsade och under isoleringen var känslan av att vara “smittad” starkare (Goldsack 

et al., 2014). En del upplevde isoleringen på ett positivt sätt medan majoriteten upplevde det 

negativt. Några patienter kände sig mer introverta under isoleringen medan andra kände sig 

deprimerade. Isoleringen upplevdes ensam och tråkig, speciellt för de patienter med få 

besökare (Webber et al., 2012; Skyman et al., 2010). Patienter uttryckte att de upplevde 

isoleringen som att vara inlåst och att det begränsade deras självständighet (Skyman et al., 

2010; Barratt et al., 2010). 

 

Isoleringsåtgärder som skyddsutrustning hos personal uppfattades som stigmatiserande och en 

känsla av att vara pestsmittad (Barratt et al., 2010). Patienter kände sig smutsiga och ansåg att 

det borde finnas ett annat sätt att behandla folk med MRSA. Vissa skämdes över att bli 

isolerade (Webber et al., 2012). Familj och anhöriga undvek att besöka patienten då de var 

rädda att bli smittade vilket ledde till att de som var isolerade kände sig mycket ensamma 

(Barratt et al., 2010; Goldsack et al., 2014). Patienterna såg besök av familj och anhöriga som 

en viktig del för att underlätta vårdtiden, därför kände sig många övergivna av de uteblivna 

besöken då de beskrev vikten av den sociala interaktionen (Barratt et al., 2010; Webber et al., 

2012). Rum med utsikt och telefonkontakt beskrevs av några deltagare i studien som en 

hjälpande åtgärd för att känna sig mindre isolerade och att få bibehålla kontakten med 

omvärlden (Barratt et al., 2010). 

  

4.2 Patientens erfarenheter av det dagliga livet 

4.2.1 Erfarenheter av oro och rädsla att smitta andra 

Patienter kände en oro över att vänner, kollegor och närstående skulle avvisa dem om de fick 

reda på att de hade MRSA. Osäkerhet fanns ifall bärare av MRSA skulle berätta om smittan 

eller inte för vänner och bekanta. Deltagare beskrev fruktan för att vänner och kollegor skulle 

baktala dem så att de skulle få ett dåligt rykte (Andersson et al., 2010; Lindberg et al., 2009; 

Webber et al., 2012). En stor rädsla bland flera av deltagarna i studierna var att smitta andra i 

sin närhet då de ansåg sig själva som ett hot för omgivningen (Barratt et al., 2010; Skyman et 

al., 2016; Skyman et al., 2010; Andersson et al., 2010).  
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Vissa deltagare ville inte ha besök i hemmet då de var rädda att sprida bakterierna vidare till 

familj och anhöriga vilket ledde till minskad social kontakt för att skydda närstående. 

Deltagarna ansåg att MRSA inte bara påverkade dem själva utan också folk runt om dem. 

Några avstod från folksamlingar och valde att stanna hemma istället (Lindberg et al., 2009). 

Patienter upplevde att det var deras ansvar att inte sprida smittan vidare (Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2016; Rohde & Ross-Gordon, 2012). Osäkerheten och brist i kunskap 

om hur MRSA sprids gjorde att patienterna blev mer restriktiva i sin kontakt med andra 

(Skyman et al., 2016). 

 

4.2.2 Erfarenheter av begränsningar och framtid  

Livet hade förändrats efter MRSA-diagnosen. Vissa patienter upplevde att de inte kunde leva 

ett normalt liv på grund av smittan och såg många begränsningar i vardagen. För vissa 

minskade möjligheten att utföra dagliga aktiviteter som exempelvis att shoppa, träna på 

allmänna gym eller att gå till frisören (Andersson et al., 2010; Skyman et al., 2010; Lindberg 

et al., 2009). Någon annan beskrev kraftig minskning av resandet på grund av MRSA (Rohde 

& Ross-Gordon, 2012). Några såg begränsningar att arbeta inom vissa specifika yrken, 

exempelvis sjukvård och arbete med barn (Andersson et al., 2010; Lindberg et al., 2009). De 

som var arbetslösa ansåg att MRSA kunde ses som ett “handikapp” och eventuellt minska 

deras chanser till att hitta ett arbete (Lindberg et al., 2009).  

 

Hygien var något som beskrevs av många som en viktig del i det dagliga livet. Deltagare 

beskrev en ökad noggrannhet gällande hygien för att inte smitta andra (Skyman et al., 2016; 

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

Rohde & Ross-Gordon, 2012). Några förklarade att det bytte lakan och handdukar dagligen. 

Någon annan beskrev att de torkade sig med papper istället för på handdukar när det var på 

besök hos vänner för att inte riskera att smitta andra (Andersson et al., 2010). Andra var noga 

med att desinfektera hela badrummet när de väntade besök (Lindberg et al., 2009). Patienter 

uttryckte en oro över framtiden och om de skulle kunna leva sitt liv som vanligt igen 

(Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010). 

 

4.2.3 Erfarenheter av skam och förändrad kroppsbild 

Deltagare uttryckte känslan av att smittan skapat en förändrad kroppsbild (Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2016; Rohde & Ross-Gordon, 2012). Att vara smittad med MRSA 
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jämfördes med att vara smittad av pesten (Skyman et al., 2016; Lindberg et al., 2014; Skyman 

et al., 2010; Andersson et al., 2010; Lindberg et al., 2009). En gemensam faktor var känslan 

av att känna sig smutsig och oren (Lindberg et al., 2014; Webber et al., 2012; Skyman et al., 

2010; Lindberg et al., 2009). Vissa berättade att de utvecklat illaluktande och smärtsamma 

bölder som spreds över kroppen (Lindberg et al., 2009). En patient upplevde sig äcklig då 

familjen inte ens ville kramas längre (Rohde & Ross-Gordon, 2012).  

 

Gemensamt för deltagarna i studien av Rohde och Ross-Gordon (2012) var den 

känslomässiga resan som inkluderade ångest, skam och osäkerhet som associerades med 

känslan av att vara stigmatiserad. Alla deltagare påpekade den psykiska smärtan som var mer 

eller mindre påtaglig efter att ha fått diagnosen. Patienter ansåg att MRSA blev deras identitet 

och det fanns en oro och skam över att bli stämplad som den “smittade” (Lindberg et al., 

2014).  

5. Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att majoriteten av patienterna upplevde kunskapsbrist hos personalen inom 

sjukvården vilket ledde till otillräcklig information och stöd. De upplevde även att personalen 

hade ett oprofessionellt förhållningssätt och bemötte dem annorlunda efter att de blivit 

smittade, vilket skapade negativa erfarenheter under tiden på vårdavdelningen. Isolering 

påverkade deltagarna främst negativt och många kände sig smutsiga och inlåsta. I det dagliga 

livet beskrevs rädslan för att smitta andra vilket påverkade det sociala livet. Deltagare 

upplevde att livet hade förändrats efter att de fått diagnosen MRSA och att det skapade 

begränsningar i det dagliga livet. De beskrev en förändrad kroppsbild och skammen av att 

vara smittad.  

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att skapa förståelse för 

patientens levda erfarenheter av MRSA. Sökningar är utförda i fler än en databas. Willman, 
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Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) anser att litteratursökning bör utgå från mer än en 

databas för att resultatet ska bli så omfattande som möjligt. Databaser som användes var 

Medline och Cinahl. Medline är en av de mest välkända och äldsta databaser inom 

omvårdnadsvetenskap. Cinahl tillhör samma område men är något nyare än Medline 

(Willman et al., 2016). Databasen PsycINFO ansågs vara en annan relevant databas då det 

psykologiska perspektivet kan ingå i patientens upplevelser av MRSA. Sökningar i PsycINFO 

resulterade däremot i artiklar som redan framkommit i de andra databaserna samt artiklar som 

inte svarade på syftet. Därför valde författarna att utesluta denna databas. 

 

Ämnesord ger en mer specificerad sökning (Kristensson, 2016), därför valde författarna att 

söka ämnesord till alla de meningsbärande orden i de olika databaserna. Det resulterade 

endast i ett ämnesord: “Methicillin‐resistant Staphylococcus aureus”. Resterande 

meningsbärande ord söktes i fritext. Sökningarna gjordes med hjälp av booleska operatorer. 

“Perception” och “Experience” samt “Patient” och “Person” är två närliggande begrepp därför 

användes “OR” för att öka sensitiviteten. Operatorn “AND” användes för att sätta ihop de 

meningsbärande söktermerna. I efterhand har diskussion angående författarnas val av att inte 

använda trunkering (*) uppstått vilket kan ses som en svaghet i studien. Trunkering genererar 

till alla böjelser av ett ord i en sökning (Karlsson, 2017), vilket kan ha resulterat i ett bredare 

sökresultat.  

 

För att göra sökningarna så adekvata som möjligt användes begränsningar. Författarna valde 

att söka på artiklar som inte var mer än 10 år gamla för att resultatet skulle bli aktuellt. 

Trovärdigheten ökar om artiklar har genomgått en granskning av vetenskaplig expertis, så 

kallad “Peer-Review” (Willman et al., 2016), därför inkluderades enbart artiklar som 

genomgått denna granskning. Vid urval av artiklar valdes sjuksköterskans perspektiv att 

exkluderas då det inte svarade på syftet. Studien av Lindberg et al., (2014) där syfte var att 

beskriva både patienter och vårdpersonals erfarenheter av MRSA valde författarna att 

inkludera då det i resultatet tydligt framkom vad som var patientens upplevelse och vad som 

var vårdpersonalens upplevelse. Inklusionskriterier för studien var både män och kvinnor som 

var bärare av MRSA för att resultatet ska kunna generaliseras till befolkningens levda 

erfarenheter. Urvalen i samtliga studier som använts i resultatet består av både män och 

kvinnor, dock framkommer det inte vad som är kvinnornas åsikt och vad som är männens 

åsikt. Detta har skapat svårigheter att undersöka genusperspektivet i studierna. Patienter <18 
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år exkluderades då det i flera artiklar utgick ifrån föräldrarnas perspektiv istället för 

patientens.  

 

En viktig del i granskningsprocessen av artiklar är att bedöma studiens trovärdighet 

(Henricson, 2017). Författarna valde att använda SBU:s granskningsmall för att bedöma 

studiernas kvalitet. Båda författarna granskade varje artikel var för sig och sedan diskuterades 

det om studierna hade lämplig nivå för arbetet. Författarna har enskilt läst samtliga artiklars 

resultat och därefter analyserat och diskuterat resultaten tillsammans vilket stärker 

tillförlitligheten genom att undvika att författarnas förförståelse har påverkat resultatet 

(Kristensson, 2014). I arbetet har några studier av samma författare använts vilket kan ha 

inneburit en risk för att resultaten i studierna blivit vinklade genom den enskildes författares 

perspektiv. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visade på att patienter med MRSA beskrev att de blev bemötta 

oprofessionellt av personal och behandlades annorlunda än innan de fick diagnosen. Det 

resulterade i att relationen med personalen påverkades och patienterna kände att de fick 

otillräckligt stöd. Resultatet visar även på att patienterna upplevde att det inte fick tillräcklig 

information och att personalen saknade kunskap om MRSA. Liknande erfarenheter beskrivs i 

en studie av Skyman et al. (2014) då patienter belyser att de upplevt kunskapsbrist hos 

personalen samt blivit behandlade respektlöst och diskriminerande. Studien tar upp att 

personalen verkade rädda och osäkra vilket ledde till en känsla av stigmatisering. Även 

skillnaden i bemötande och kompetens på allmänna avdelningar jämfört med 

infektionsavdelningar tas upp i studien och styrker det som framkommit i resultatet (Skyman 

et al., 2014) För att kunna delge patienter den information de behöver är det viktigt att 

sjuksköterskan har grundläggande kunskap om ämnet. Kunskap om arbetet kring smittor och 

smittspridningen är något som bör lyftas fram mer redan i grundutbildningen då det är något 

som sjuksköterskan kommer att möta ute i arbetslivet.  

 

Patienters negativa upplevelser kan jämföras med den beskrivning som finns i en studie av 

Andersson et al. (2016), där sjuksköterskor beskrev sina upplevelser av att vårda patienter 

med MRSA. Sjuksköterskorna upplever en tydlig kunskapsbrist och att riktlinjer var otydliga 

kring arbetet relaterat till MRSA. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår det i 
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sjuksköterskans yrkesroll att ge en jämlik vård med respekt mot människan för att bland annat 

bevara patientens livskvalitet. I ICN:s etiska kod ingår det även ett ansvar av sjuksköterskan 

att delge korrekt och tillräcklig information. Författarna anser att vårdpersonal bör bli mer 

medvetna om hur de bemöter patienter med MRSA för att relationen ska upplevas 

professionell och trygg. 

 

Resultatet visar att isolering påverkar patienten negativt. Situationen beskrevs som tråkig, 

ensam och deprimerande. De kände sig ensamma av de uteblivna besöken från närstående och 

den minskade sociala kontakten. Familj och vänner var oroliga över att bli smittade och därför 

undvek de att besöka patienten. Känslan av att vara ensam stärks i en studie av Lupión-

Mendoza, Antúnez-Domínguez, González-Fernández, Romero-Brioso och Rodriguez-Bano 

(2015) då deltagare beskriver att de önskat dela rum med en annan för att inte gå miste om 

den sociala kontakten. Sjuksköterskan bör informera närstående att besök påverkar patienten 

positivt. Vid följsamhet av korrekta skyddsåtgärder ska anhöriga inte behöva vara rädda för 

att bli smittade (Källquist-Petrisi & Resman, 2016).  

 

Patienters upplevelser av det dagliga livet visade sig i resultatet främst handla om rädslan över 

att smitta andra. De beskriver begränsningar i det dagliga livet och aktiviteter som de 

undviker på grund av sin smitta. Situationen leder till att det sociala livet påverkas och 

patienter känner sig ensamma. Patienter beskriver en stigmatisering i samhället och känner 

skuld och skam över sin smitta. Mozzillo, Ortiz och Miller (2010) styrker att patienter 

upplever känsla av stigmatisering och att det påverkar den sociala kontakten. De anser att 

orsaken till stigmatiseringen i samhället kring MRSA beror på hur media har valt att 

framställa smittan. Genom att sprida kunskap och informera samhället om hur 

smittspridningen kan förebyggas genom enkla åtgärder kan eventuellt stigmatiseringen 

minska.  

 

MRSA ingår idag under smittskyddslagen, det gör även Hepatit B (SFS 2004:168). I en studie 

av Valizadeh, Zamanzadeh, Zabihi, Negarandeh & Jafarian Amiri (2018) beskriver patienter 

med Hepatit B att de upplever stigmatisering kring smittan och att de helst vill dölja den från 

andra för att undvika negativa attityder från omgivningen. Upplevelserna liknar det som 

patienter med MRSA erfar i resultatet. Författarna kan se en koppling mellan upplevelser av 

de olika smittorna som ingår under smittskyddslagen. Att smittskyddslagen skulle vara en 
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orsak till stigmatisering är en aspekt som inte framkommer i resultatet men som författarna 

anser kan vara något som påverkar bilden av smittan samt ökat stigmatiseringen i samhället.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) skiljer det sig enbart fyra procent mellan män och 

kvinnor i antalet smittade personer. I studien framkommer det inte någon signifikant skillnad 

mellan män och kvinnors upplevelse av att leva med MRSA. Som legitimerad sjuksköterska 

är det betydande att ha ett genusperspektiv i åtanke när omvårdnad bedrivs för att ge god 

vård. 

 

7. Slutsats 

Resultatet av litteraturstudien visade på att patienter med MRSA upplevde negativa 

erfarenheter av vården. Otillräcklig kunskap och dåligt bemötande orsakade brist på tillit i 

relationen med personalen. Patienter beskriver bemötandet på infektionsavdelningar som mer 

positivt vilket tyder på att kunskap är en viktig faktor för att skapa en bättre kvalitet på 

vården. Vårdpersonal behöver ökad kunskap om smittan samt tydliga riktlinjer för hur arbetet 

med MRSA ska utföras. Kunskap om smittan bör även nå ut till samhället för att eventuellt 

minska skam och stigmatisering. 

 

8. Klinisk nytta och fortsatt forskning  

I sjuksköterskans arbete ingår att främja patientens livskvalitet och välbefinnande vilket inte 

enbart handlar om mötet i vården utan en helhet i patientens liv. Genom att belysa patientens 

erfarenheter skapar det en möjlighet för sjuksköterskan att förbättra bemötandet i 

vårdkontakten. En ökad medvetenhet om den kunskapsbrist som finns bör generera till en 

ökad utbildning kring MRSA. Författarna anser att vidare forskning om varför kunskapen om 

MRSA är bristande är nödvändigt för att möjliggöra arbete mot en förbättring. För att få ett 

annat perspektiv kan det också vara av intresse att forska om hur omgivande samhälle ser på 

MRSA.  

 

 

 

 



 

 16 

Referenslista 
* Artiklar som använts i resultatet 

Andersson, H., Andreassen Gleissman, S., Lindholm, C., & Fossum, B. (2016). Experiences 

of nursing staff caring for patients with methicillin‐resistant Staphylococcus aureus. 

International Nursing Review, 63(2), 233-241. doi: 10.1111/inr.12245  

 

* Andersson, H., Lindholm, C., & Fossum, B. (2010). MRSA – global threat and personal 

disaster: patient’s experience. International Nursing Review, 58(1), 47 - 53. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2010.00833.x 

* Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2010). Behind barriers: patient's perceptions of 

source isolation for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Australian Journal 

of Advanced Nursing, 28(2), 53 - 59. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA): Årsrapport 

2017. Hämtad 8 april, 2019, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/sjukdomsstatistik/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/ 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus (MRSA). Hämtad 7 april, 2019, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/ 

 

* Goldsack, C. J., DeRitter, C., Power, M., Spencer, A., Taylor, L. C., Kim, F. S., Kirk, R., & 

Drees, M. (2014). Clinical, patient experience and cost impacts of performing active 

surveillance on known methicillin-resistant Staphylococcus aureus positive patients admitted 

to medical-surgical units. American Journal of Infection Control, 42(10), 1039 - 1043. 

https://doi.org/10.1016/j.ajic.2014.07.011 

 

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur    

      

https://doi.org/10.1111/inr.12245
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1466-7657.2010.00833.x
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.ajic.2014.07.011


 

 17 

International Council of Nurses & Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för 
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Bilaga 1. 
 

*Sökmatris 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Cinahl 
2019-04-

10 
Kl: 10.00 

MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus”  
4,725 

   

 
MRSA 5,580 

   

 
MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus” OR MRSA 
8,020 

   

 
Patient 1,697,924 

   

 
Person 122,728 

   

 
Patient OR Person 1,774,524 

   

 
Experience 285,314 

   

 
Perception 131,278 

   

 
Experience OR Perception 391,310 

   

 
MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus” OR MRSA AND Patient OR Person 

AND Experience OR Perception 
 
*2009–2019 
*Peer Reviewed 
*English Language 

98 98 15 6 

Medline 
2019-04-

12 
Kl: 14.00 

MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus” 
12,838 

   

 
MRSA 21,458 

   

 
MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus” OR MRSA 
25,433 

   

 
Patient 6,517,270 

   

 
Person 373,752 
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Patient OR Person 6,753,101 

   

 
Experience 746,225 

   

 
Perception 405,234 

   

 
Experience OR Perception 1,105,566 

   

 
MH “Methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus” OR MRSA AND Patient OR Person 

AND Experience OR Perception 
 
*2009–2019 
*Peer Reviewed 
*English Language 

252 252 12 3 
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Bilaga 2. 
*Artikelmatris 

Författare, år, titel, 

tidskrift, volym, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Artikel 1 

Andersson, H., 

Lindholm, C., & 

Fossum, B. (2010).  

MRSA – global threat 

and personal disaster: 

patient’s experience. 

International Nursing 

Review. 58 (1), 47 - 53. 

Sverige 

To ascertain and describe the 

patients' knowledge, 

perceptions and experiences of 

being methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA) positive. 

Metod: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

Population: 

Inklusionskriterie: MRSA+ patienter 

med sår ≥18 år, förstådda i svenska 

och bosatta i Stockholm. 
Exklusionskriterier: Framgår inte. 

Urvalsförfarande: Patienterna 

valdes ut av första författaren och två 

MRSA- team i Stockholm. 19 

patienter kontaktades via telefon och 

fick vid godkännande till deltagande 

skriftlig information.  

Urval: Avsiktligt urval. 4 bortfall. 

Beskrivning av studiegrupp: 15 

deltagare totalt. 7 män 21–90 år & 8 

kvinnor 22–83 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju med öppna 

frågor. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

+ Tydligt urval och 

urvalsförfarande. 

+ Redogjort och tagit 

hänsyn till förförståelse. 

+ Resultatet svara upp på 

syftet.  

+ Citat som stärker 

trovärdigheten. 

Svagheter: 

- Intervjuaren var en 

sjuksköterska inom 

infektionsvård vilket kan 

ha gjort att patienterna 

inte vågade klaga eller 

kritisera allt för mycket. 

Deltagare ansåg att vårdpersonalen 

behöver mer djupgående kunskap om 

MRSA då de själva fick otillräcklig 

information om smittan på sjukhusen. I 

det vardagliga livet kände patienterna 

oro och rädsla över att bli avvisad av 

omgivningen då de såg sig själva som ett 

hot. Många upplevde att MRSA 

begränsade dem att utföra dagliga 

aktiviteter och detta gav en oro inför 

framtiden. Att vara smittad med MRSA 

jämfördes med att vara smittad med 

pesten. 
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Artikel 2 

Barratt, R., Shaban, R., 

& Moyle, W. (2010). 

Behind barriers: patient's 

perceptions of source 

isolation for Methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA). 
 
Australian Journal of 

Advanced Nursing. 28 

(2), 53 - 59. 
 
Nya Zeeland 

To explore the lived 

experience of patients in 

MRSA isolation in an acute 

care hospital in New 

Zealand. 

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

Population: 

MRSA infekterade patienter från 

olika avdelningar på ett sjukhus i Nya 

Zeeland.  
Inklusionskriterie: Patienter som varit 

isolerade i ≥3 dagar. 

Exklusionskriterie: Framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande: 

Ledningssjuksköterska identifierade 

och rekrytera deltagare.  

Urval: Avsiktligt urval. 

Beskrivning av studiegrupp: 10 

deltagare totalt. 5 kvinnor & 5 män. 

Ålder 46–78. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade intervjuer ca 30 min.   

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 

+ Resultatet svara upp på 

syftet. 

+ Tydlig beskrivning av 

datainsamling och 

dataanalys.  

Svagheter:  

- Alla deltagare var från 

ett och samma sjukhus 

vilket kan minska 

överförbarheten.  
 

- Otydligt 

urvalsförfarande. Bortfall 

framgår inte. 

- Exklusionskriterier 

framgår inte. 

Några patienter beskrev isolering som att 

vara inlåst och detta ledde till en känsla 

av ensamhet. Vissa beskrev åtgärder som 

gjorde isoleringen mindre påtaglig. 

Patienter såg sig själva som ett hot och 

var rädda att smitta andra i sin 

omgivning. 
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Artikel 3 

Goldsack, C. J., 

DeRitter, C., Power, M., 

Spencer, A., Taylor, L. 

C., Kim, F. S., Kirk, R., 

& Drees, M. (2014). 

Clinical, patient 

experience and cost 

impacts of performing 

active surveillance on 

known methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus positive patients 

admitted to medical-

surgical units. 

American Journal of 

Infection Control. 42 

(10), 1039 - 1043. 

USA 

To investigates the clinical, 

patient experience and cost 

impacts of performing active 

surveillance on known 

methicillin-resistant S aureus 

positive (MRSA+) patients 

admitted to 7 medical-surgical 

units of a large regional 

hospital, specifically to allow 

discontinuation of contact 

isolation. 

Metod: Retrospektiv studie med 

mixad metod. 

Population:  

Inklusionskriterie: Patienter på 

avdelningen med känd MRSA smitta. 
Exklusionskriterie: Patienter som fått 

antibiotika de senaste 72 timmarna, 

patienter som var MRSA+ de senaste 

12 månaderna, patienter som hade en 

kognitiv nedsättning samt patienter 

som inte kunde tala engelska. 

Urvalsförfarande: 32 patienter som 

var isolerade valdes ut från de 7 olika 

avdelningarna. Därefter intervjuades 

patienterna  med hjälp av ett 

frågeformulär. 

Urval: Bekvämlighetsurval.  

Beskrivning av studiegrupp: 211 

deltagare totalt. 108 män & 103 

kvinnor. Medelålder 61 år. 

Datainsamlingsmetod: Intervju 

tillsammans med frågeformulär. 

Analysmetod: Framkommer inte. 

Styrkor: 

+ Stort och relevant 

urval. 

+ Tydlig datainsamling. 

+ Begripligt resultat. 

Svagheter: 

- Ingen ålder var angivna 

på patienterna. 

- Otydligt beskrivning av 

analysmetoden. 

Patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen bemötte dem 

annorlunda jämfört med andra patienter. 

De ansåg att isolering begränsade deras 

privilegier och rättigheter. Deltagare 

upplevde också ensamhet vid färre besök 

av anhöriga på sjukhusen.  
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Artikel 4 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., Högman, M., & 

Skytt, B. (2009).  

Suffering from 

meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus: 

experiences and 

understandings of 

colonisation. 
 
Journal of Hospital 

Infection. 73 (3), 271 - 

277. 

Sverige 

To explore individuals' 

experiences and 

understandings of meticillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) colonisation.  

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

Population:  

Inklusionskriterie: Bärare av MRSA, 

≥18 år och boende i centrala Sverige.  
Exklusionskriterie: Kognitiv 

nedsättning. 

Urvalsförfarande: Information om 

studien skickades hem till deltagare. 

Forskaren ringde därefter upp 

deltagarna och frågade ifall de ville 

vara med i studien. 17 personer 

godkände deltagandet men bara 14 

intervjuer gjordes. 1 intervju 

försvann. 

Urval: Framkommer inte. 13 bortfall. 

Beskrivning av studiegrupp: 13 

deltagare totalt. 4 män & 9 kvinnor. 

Ålder 29–78. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer ca 25–

95 min. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

+ Tydligt syfte. 

 

+ Deltagarna fick själva 

välja plats för intervju. 
 

+ Tydlig beskrivning av 

dataanalys. 

Svagheter: 

- Stort bortfall. 

Patienterna upplevde begränsningar i det 

vardagliga livet samt ansvar för att inte 

sprida smittan vidare till andra. Några 

upplevde rädsla för att bli skvallrade om. 

De upplevde även en förändrad kontakt 

med sjukvården efter MRSA-

kolonisationen. Vissa upplevde 

kontakten bättre, medan andra upplevde 

den sämre.  
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Artikel 5 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., & Skytt, B. (2014). 

MRSA-colonized 

persons’ and healthcare 

personnel's experiences 

of patient–professional 

interactions in and 

responsibilities for 

infection prevention in 

Sweden. 

Journal of Infection and 

Public Health. 7 (5), 427 

- 435. 

Sverige 

To investigate managers', 

physicians', registered nurses' 

and MRSA-colonized persons' 

experiences of patient-

professional interactions in 

relation to and responsibilities 

for infection prevention in the 

care of colonized patients. 

Metod: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

Population:  

MRSA smittade personer från ett län 

i mellan Sverige.  

Inklusionskriterie: MRSA diagnos 

under 2010, ≥18 år, bosatta inom 

länet, vårderfarenhet på grund av 

MRSA och MRSA-diagnos 10–16 

månader innan intervju. 
Exklusionskriterie: Framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande: De första 6 

patienterna som var inbjudna gick 

med på att delta. 

Urval: Avsiktligt urval. 1 bortfall. 

Beskrivning av studiegrupp: 5 

patienter totalt. 2 män & 3 kvinnor. 

Ålder 34–67 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Analysmetod: Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

+ Tydligt syfte. 

+ Resultatet visar tydligt 

på vad som är 

patientupplevelse och vad 

som är upplevelser från 

vårdpersonal.  

+ Tydlig beskrivning av 

bortfall. 

Svagheter: 

- Inga exklusionskriterier. 

- Litet urval. 

Deltagare ansåg att vårdpersonal på 

avdelningar med inriktning på infektion 

hade bättre kunskap om MRSA än de på 

andra avdelningar. Patienter beskrev den 

betydande rollen av god hygien för att 

inte smitta andra. Många kände sig 

smutsiga och blev behandlade som att de 

hade pesten. 
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Artikel 6 

Rohde, E. R., & Ross-

Gordon, J. (2012). 

MRSA model of 

learning and adaptation: 

a qualitative study 

among the general 

public. 
 
BMC Health Services 

Research.  
 
USA 

To helps us understand how 

people acquire and process 

new information and then 

adapt behaviours based on 

learning. 

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

Population:  

Inklusionskriterie: Någon som har 

fått MRSA i en icke 

sjukvårdsrelaterad miljö, hade en 

positiv MRSA diagnos inom det 

senaste året men minst en månad före 

intervju, ≥18 år eller äldre. 
Exklusionskriterie: Inte inlagd på 

sjukhus, inte inlagd på 

långtidsboende, inte anställd inom 

patientvården. 
 

Urvalsförfarande: Rekryterings-

posters med information om studien 

placerades ut i hälsocentret.  
 

Urval: Framgår inte. 
 

Beskrivning av studiegrupp: 10 

deltagare totalt. 3 män 21–73 år & 7 

kvinnor 21-65 år. 
 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju ansikte-

mot-ansikte samt över telefon. 

 

Analysmetod: Grounded theory. 

Styrkor: 

+ Varierat urval av 

deltagare för att öka 

sannolikhet och 

överförbarhet till bredare 

grupper av befolkning. 
 

+ Triangulering genom 

hela dataanalysen. 

Svagheter: 

- Otydligt urval. 

Deltagare upplevde en känslomässig resa 

efter att ha fått MRSA-diagnosen, 

tillsammans med att vara stigmatiserad. 

Vissa deltagare upplevde begränsningar i 

vardagen och såg tyngden i att erhålla en 

god hygien för att inte smitta andra. 

Mötet av vården upplevdes både bra och 

mindre bra. När kunskapen var bristfällig 

hos vårdpersonalen fanns internet och 

anhöriga som hjälp.  
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Artikel 7  

Skyman, E., Lindahl, B., 

Bergbom, I., Thunberg-

Sjöström, H., & Åhren, 

C. (2016). 

Being Met as marked – 

patients’ experiences of 

being infected with 

community-acquired 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA). 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 30 (4), 

813 - 820. 

Sverige 

To reveal and interpret 

otherwise healthy patients' 

lived experiences of receiving 

care and their everyday life 

after having acquired 

community MRSA. 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod. 

Population:  

MRSA smittade patienter från 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Inklusionskriterie: Patienter som 

ingick i mikrobiologiska databasen 

för MRSA. 
Exklusionskriterie: Dementa och 

personer <18 år. 

Urvalsförfarande: Brev skickades ut 

till 17 patienter utifrån den 

mikrobiologiska databasen som 

täckte alla patienter med MRSA på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 

inbjudan till studien.  

Urval: Framkommer inte. 5 bortfall.  

Beskrivning av studiegrupp: 12 

deltagare totalt. 5 kvinnor mellan 

ålder 29–65 år & 7 män mellan 33–

69 år. 

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

intervjuer med öppna frågor ca 30 

min. Patienterna fick själva välja 

plats för intervjun.  

Analysmetod: Fenomenologisk 

hermeneutik. 

Styrkor: 

+ Tydligt beskriven 

dataanalys. 

+ Citat som stärker 

trovärdigheten.  

+ Resultatet svara upp på 

syftet. 

Svagheter: 

- Litet urval. 

- Urval framkommer inte. 

 

Patienter upplevde vårdpersonalen 

osäkra och att de använde överdrivna 

skyddskläder. De verkade okunniga och 

patienter fick själva ta reda på 

information om MRSA på andra sätt. 

Deltagare var rädda att smitta människor 

i sin omgivning men de var mycket 

noggranna med hygienen. Förändrad 

kroppsbild beskrevs jämfört med innan 

diagnosen.  
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Artikel 8 

Skyman, E., Thunberg-

Sjöström, H., & 

Hellström, L. (2010).  

Patients’ experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital and 

subsequently source 

isolated. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 24 (1), 

101 - 107. 

Sverige 

To get knowledge regarding 

patients' experiences who 

contracted MRSA at the 

hospital and subsequently 

source isolated at the Clinic of 

Infectious Diseases. 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod. 

Population: 

Inklusionskriterie: Patienter med 

MRSA på sjukhus och som varit 

isolerade i minst en vecka. Patienter 

med en positiv inställning till 

deltagande.  
Exklusionskriterie: Patienter som var 

isolerade mindre än en vecka, 

personer med talsvårigheter, dementa 

och barn <18 år. 

Urvalsförfarande: Brev skickades ut 

till de utvalda patienterna. En vecka 

senare kontaktades de via telefon för 

godkännande. Patienterna gav 

muntligt samtycke.  

Urval: Framkommer inte. 

Beskrivning av studiegrupp: 6 

deltagare totalt. 2 kvinnor & 4 män. 

Ålder 35 - 76. 

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

intervjuer. Cirka 60–135 minuter 

långa intervjuer.  

Analysmetod: Författarna kodade 

uttalanden och fenomen. Därefter 
kategoriseras teman tillsammans av 

de 2 författarna. 

Styrkor: 

+ Tydligt beskrivet syfte. 

+ Tydlig datainsamling. 

+ Erfaren intervjuare.  

+ Analysen utfördes av 

fler än en författare 

självständigt innan 

diskussion tillsammans. 

Svagheter:  

- Litet urval. 

- Intervjuerna gjordes 

några år efter att 

patienterna isolerats. 

- Otydligt urval. 

Inom vården upplevde patienter ett 

oprofessionellt och obekvämt bemötande 

av personalen. Vårdpersonalen verkade 

okunniga och osäkra. Isoleringen 

beskrevs som tråkig och ensam. 

Deltagare var rädda att smitta andra och 

såg begränsningar i vardagen. Deltagare 

beskrev även känslan av att vara oren 

och smittad av pesten.  
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Artikel 9 

Webber, L. K., 

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 

Journal. 37 (1), 43 - 50. 

USA 

To seek insights from 

rehabilitation inpatients with 

Methicillin‐resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA), to better understand 

their experience of MRSA and 

strict isolation. 

Metod: Kvalitativ 

forskningsmetodik. 

Population: 

Inklusionskriterie: Isolerad i minst 1 

månad, samsjuklighet, någon slags 

fysisk rehabilitering och MRSA-

bärare. 
Exklusionskriterie: Framgår inte. 

Urvalsförfarande: Efter etiskt 

godkännande och information till 

patienterna gjordes intervjuer.  

Urval: Framkommer inte.  

Beskrivning av studiegrupp: 9 

patienter totalt. Mellan 50–70 år 

förutom 1 patient som var i 30-års 

åldern. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

  

Styrkor: 

+ Triangulering genom 

dataanalys. 

 

+ Sammanfattning av 

intervjuerna delades ut 

till patienterna för 

bekräftelse och 

återkoppling. 

Svagheter: 

- Vagt beskrivet hur de 

valt ut patienterna till 

studien. 

- Exklusionskriterier 

framgår inte. 

Deltagare upplevde isoleringen som 

tråkig och ensam. Patienter kände sig 

kränkta och annorlunda behandlade av 

vårdpersonalen. De upplevde också 

förvirring då personalen verkade följa 

olika riktlinjer gällande MRSA. När 

otillräcklig information gavs fanns det 

andra källor att finna kunskap. De ansåg 

att personal behöver mer djupgående 

kunskap. 
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