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Sammanfattning 
Bakgrund: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot 

folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del 

i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. Patienter som är bärare av en 

multiresistent bakterie kan uppleva känslor av otrygghet och skam, därför är det av 

stor vikt att all hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar en personcentrerad vård.  

 
Syfte: Att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda 

patienter med multiresistenta bakterier.  

 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på 15 stycken 

artiklar. Artiklarna var av både kvalitativ, kvantitativ samt kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ metod. Databaser som använts i sökningen är PubMed och 

CINAHL. Analysen resulterade i tre teman. 

 

Resultat: Resultatet presenteras under tre olika teman: Upplevelser av rädsla och 

osäkerhet, upplevd okunskap och behov av utbildning samt upplevelser av hinder 

för utförandet av infektions-preventiva åtgärder.  

 

Slutsats: Rädsla och osäkerhet hos vårdpersonalen framkom tydligt och ledde till 

brister i utförandet av omvårdnaden. Resultatet visade även en upplevd okunskap 

om multiresistenta bakterier och ett behov av utbildning efterfrågades. Kunskap 

genom utbildning skulle resultera i en större förståelse om multiresistenta bakterier 

och minska rädslan hos vårdpersonalen.  

 

Nyckelord: Antibiotikaresistens, hälso- och sjukvårdspersonal, multiresistenta 

bakterier, omvårdnad, personcentrerad vård. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract  
Background: Multiresistant bacteria is a global problem and a threat to public 

health. Infection prevention such as basic hygiene routines are a key part of 

preventive work against multiresistant bacteria. Patients who is a carrier of a 

multiresistant bacteria can experience feelings of insecurity and shame, therefore it 

is important that all healthcare professionals apply a person-centered care. 

 

Aim: To study the healthcare professionals' experience of caring for patients with 

multiresistant bacteria. 

 

Method: The study has been conducted as a literature review based on 15 articles. 

The articles were of both qualitative and quantitative method as well as mixed 

method with combined qualitative and quantitative method. Databases used in the 

search are PubMed and CINAHL. The analysis resulted in three themes. 

 

Result: The results are presented in three different themes: Experiences of fear 

and insecurity, experienced lack of knowledge and need for education and 

experiences of obstacles to the performance of infection prevention measures.  

 

Conclusion: Fear and insecurity in healthcare staff clearly emerged and led to 

shortcomings in the performance of nursing care. The result also showed an 

experienced ignorance of multiresistant bacteria and a need for education was 

requested. Knowledge through education would result in a greater understanding 

of multiresistant bacteria and reduce the fear among healthcare professionals’. 

 

Key words: Antibiotic resistance, healthcare professionals’, multiresistant 

bacteria, nursing, person-centred care. 
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Introduktion 
Intresset kring multiresistenta bakterier växte efter egna erfarenheter och 

upplevelser under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Intresset av området växte 

då multiresistenta bakterier är ett tilltagande problem i samhället där mer kunskap 

och utbildning till befolkningen, både utanför och inom hälso- och sjukvård, behövs. 

Antibiotikaresistensen påverkar hälso- och sjukvården idag i stor utsträckning och 

det är av stor vikt att sprida kunskap och använda metoder för att förhindra spridning 

av multiresistenta bakterier. Som blivande sjuksköterskor är det viktigt att vara med 

i det förebyggande arbetet kring multiresistenta bakterier samt att utforma 

omvårdnaden på ett sådant sätt så att patienten får vara delaktig i sin egen vård.  

 

Bakgrund 
Bakgrunden kommer att beskriva vad antibiotikaresistens och multiresistenta 

bakterier är samt hur det kan förebyggas i vården med till exempel basala 

hygienrutiner. I bakgrunden kommer även teorier om personcentrerad vård att 

belysas. Omvårdnaden av patienter med multiresistenta bakterier är annorlunda och 

innebär bland annat isolering, därför kommer forskning om patienters upplevelser 

av isolering och omvårdnaden vid multiresistenta bakterier att beskrivas i 

bakgrunden. 

 

Nyckelord 
Antibiotikaresistens, hälso- och sjukvårdspersonal, multiresistenta bakterier, 

omvårdnad, personcentrerad vård 

Antibiotic resistance, healthcare professionals’, multiresistant bacteria, nursing, 

person-centred care 

 

Definition av centrala begrepp 
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna litteraturöversikt den personal som 

har legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården samt personal som är verksam 

vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvården 

av patienter (SFS 2010:659).  
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Multiresistenta bakterier  
Multiresistenta bakterier är ett samlingsnamn på olika bakterier och mekanismer 

som har utvecklat en resistens mot olika antibiotika. Multiresistenta bakterier är ett 

vanligt förekommande problem inom vården och ett hot mot den globala hälsan. 

Multiresistenta bakterier är en typ av bakterier som är resistenta mot ett flertal 

antibiotikum. En spridning av dessa bakterier pågår och leder till ökad sjuklighet 

och dödlighet. Multiresistenta bakterier och antibiotikaresistensen leder även till 

stora kostnader för hälso- och sjukvården då det krävs dyrare läkemedel och 

förlängda vårdtider (Folkhälsomyndigheten, 2014; World Health Organization, 

2017). En spridning av multiresistenta bakterier inom hälso- och sjukvård är ett 

vanligt förekommande problem och vårdpersonalen står inför en stor utmaning då 

det blir allt vanligare inom vårdmiljön. Vid vård av patienter med multiresistenta 

bakterier finns en risk för personal att bli smittade och även att personalen överför 

smittan till andra patienter. Den vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via 

personalens händer men multiresistenta bakterier kan även spridas via kläder och 

andra föremål (Morgan et al., 2012). Några vanliga typer av multiresistenta bakterier 

som idag förekommer i sjukhusmiljöer över hela världen är Meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). Dessa bakterier har utvecklat resistens 

mot en eller flera antibiotikagrupper och kallas därför för multiresistenta 

(Socialstyrelsen, 2006). MRSA klassas enligt Smittskyddslagen som en allmänfarlig 

sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig (SFS 2004:168, kap. 1, 3 §) 

och VRE klassas enligt Socialstyrelsens förskrifter om smittspårningspliktiga 

sjukdomar (SOSFS 2004:5, 1 §) som smittspårningspliktig. 

 

Antibiotikaresistens 
Antibiotika används för att behandla och förhindra bakterieinfektioner. Desto mer 

antibiotika som används, desto mer kan bakterien ändra sina egenskaper och 

utveckla en resistens mot det specifika antibiotikum som används. När dessa 

bakterier infekterar människor blir infektionen mer svårbehandlad än vid de fall där 

en icke-antibiotikaresistent bakterie skapar en infektion. Nya mediciner utvecklas 

hela tiden men i takt med att bakterierna utvecklar sin resistens mot antibiotika 

behöver hälso-och sjukvården göra en förändring i hur det förskrivs och används 
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antibiotika. Antibiotikaresistensen kan påverka vem som helst, oavsett ålder och 

vilket land personen kommer ifrån. Utvecklingen av antibiotikaresistensen sker 

naturligt men den ökade användningen av antibiotika snabbar på processen (World 

Health Organization, 2017). Resultatet av antibiotikaresistensen är att flera 

antibiotika-sorter blir ineffektiva och bakterien ligger kvar hos den personen som 

blivit infekterad, vilket ökar risken för spridning till andra personer. Utan effektiva 

antibiotika kommer förebyggandet och behandlingen av medicinska metoder som 

organtransplantationer, kemoterapi mot cancer, diabetesbehandling och större 

kirurgi (som kejsarsnitt eller byte av höft till protes) att innebära en mycket hög risk 

(World Health Organization, 2018).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Sjuksköterskans roll innebär ansvar och ledning för omvårdnadsarbetet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har enligt International Council of 

Nurses (ICN, 2014) fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa innefattar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall 

genomföra omvårdnaden med respekt för de mänskliga rättigheterna och i samband 

med patienter för samtycke till omvårdnad eller medicinsk behandling. I 

omvårdnaden ingår även sekretesshantering för att garantera patienters 

sekretessbelagda uppgifter. Sjuksköterskan skall även utforma och skapa 

förutsättningar för riktlinjer som främjar god omvårdnad (ICN, 2014). Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall all hälso- och sjukvårdspersonal utföra 

arbetet i samstämmighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. All vård skall 

utformas så att patienten så långt som möjligt kan medverka i sin egen vård (SFS 

2010:659, kap. 6, 1 §). Omvårdnadsrollen är en central del i sjuksköterskans arbete 

och riktar sig mot patienters grundläggande behov och upplevelser i det dagliga 

livet. Sjuksköterskans omvårdnadsroll förutsätter att sjuksköterskan tar hänsyn till 

människors olika värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet 

och värdighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Basala hygienrutiner vid vård av patienter med multiresistenta 
bakterier 
Handhygien har en viktig roll och är ett av de mest effektiva sätten när det gäller att 

stoppa spridning av smitta, infektioner och multiresistenta bakterier. God 

handhygien i vården är en förutsättning för att förebygga och hindra spridningen av 

den pågående antibiotikaresistensen. De senaste åren har flera utbrott med VRE och 

ESBL förekommit på sjukhus i Sverige, vid dessa tillfällen är god handhygien och 

basala hygienrutiner ett viktigt instrument för att förebygga spridningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). World Health Organization (u.å.) gjorde en 

kampanj den 5 maj, 2017, som fokuserade på god handhygien för att minska 

spridningen av antibiotikaresistensen och minska vårdrelaterade infektioner. Syftet 

med kampanjen var att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal så att de skulle följa 

rätt rutiner för handhygien. De ville också nå ut till chefer som skulle stödja 

kampanjer som fokuserade på handhygien och infektionsförebyggande för att 

skydda patienten mot antibiotikaresistenta bakterier. För att förhindra spridning av 

multiresistenta bakterier bör riktlinjer som Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10, 5 §) följas. Dessa riktlinjer innefattar 

en korrekt användning av arbetskläder, engångsförkläden, plasthandskar, 

handdesinfektionsmedel samt att smycken som ringar, armbandsur och liknande inte 

får bäras på arbetet och att naglar skall vara korta och utan nagellack.  

 
Vård av patienter med multiresistenta bakterier 
Patienter med infektioner som är orsakade av en multiresistent bakterie har en ökad 

risk för sämre kliniska resultat och dödlighet, detta bidrar även till att mer resurser i 

hälso- och sjukvården behövs (World Health Organization, 2018). Det är vanligt att 

isoleringsvård på infektionsklinik tillämpas för de patienter som är bärare av 

multiresistenta bakterier. Detta innebär att patienten vårdas på ett enkelrum med 

tillgång till egen toalett och dusch. För att underlätta de basala hygienrutinerna och 

för att förhindra luftburen smitta finns det enkelrum med förrum eller sluss som 

hindrar luftflödet in till och ut från rummet (Socialstyrelsen, 2006). I vissa fall 

tillämpas kohortvård (Socialstyrelsen, 2006) vilket innebär att endast utvald 

personal får vårda patienten. Den utvalda personalen får då ej under sitt arbetspass 

hantera mat eller vårda andra patienter (Landstinget Dalarna, 2017).  
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Upplevelser av att vara patient med multiresistenta bakterier 
I en studie av Skyman, Thunberg Sjöström och Hellström (2010) undersöktes 

patienters erfarenheter av att vara MRSA-bärare på sjukhus och därmed bli isolerad. 

Deltagarna upplevde isoleringen som kränkande och kände sig begränsade när de 

endast tillbringade tiden på sitt rum. Vårdpersonalen som arbetade besökte bara 

deras rum när de skulle dela läkemedel eller ge ut maten. I en studie av Barrat, 

Shaban och Moyle (2011) beskriver patienter hur de upplevde sin MRSA-isolering 

på sjukhuset och vad de fick för erfarenheter utav detta. Patienterna upplevde en 

känsla av stigmatisering och instängdhet och det viktigaste för dem var att bli sedda 

som enskilda individer under isoleringen. När patienterna var isolerade i enskilda 

rum blev miljön en viktig faktor för att de skulle känna sig mindre ensamma. Det 

kunde exempelvis vara att låta dörren stå öppen så att det kom in ljud, ha tillgång 

till telefon eller radio eller att bara kunna se ut genom fönstret.  

 

Patienter som är bärare av en multiresistent bakterie upplever ofta känslor som 

skam, oro, osäkerhet och sårbarhet. Deltagare från flera olika studier har jämfört att 

ha multiresistenta bakterier med att ha pesten (Andersson, Lindholm & Fossum, 

2011; Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Skyman, Lindahl, Bergbom, 

Thunberg Sjöström & Åhrén, 2016; Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 

2013). Andersson et al. (2011) beskriver patienternas upplevelser av att få MRSA-

diagnosen. Vissa patienter såg det som en obetydlig upplevelse medan andra 

upplevde det som en traumatisk händelse. Några deltagare kände sig smutsiga och 

var rädda för att sprida smittan vidare till omgivningen. De var även rädda för att bli 

dömda och att deras vänner, kollegor och andra i omgivningen skulle avvisa dem.  

 

Flera studier har påpekat att vårdpersonalens kunskaper inom multiresistenta 

bakterier är otillräckliga och patienterna känner sig otrygga när de märker att 

personalen inte vet svaren på deras frågor (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Wiklund et al., 2013). I de fall där 

patienten redan är i en sårbar situation är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på 

patientens behov och sätta personen framför sjukdomen (Arakelian, Swenne, 

Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang, 2017). Patienter med multiresistenta bakterier 
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som vårdades på en infektionsklinik såg vårdpersonalen där som mer kunniga och 

förstående än personal på andra avdelningar. När patienterna mötte personalen på 

infektionskliniken fick de en känsla av trygghet trots att de befann sig i en sårbar 

situation. Patienterna upplevde vårdpersonal på andra avdelningar som osäkra i hur 

de skulle tillämpa basala hygienrutiner och hade därför på sig skyddskläder över 

hela kroppen och mask för ansiktet för att de var rädda att bli smittade (Skyman, 

2016). Skyman et al. (2010) beskriver att flera patienter påpekade att de inte kände 

att de fick tillgång till samma vård som de andra patienterna för att de var bärare av 

en multiresistent bakterie.  

 

Personcentrerad vård, teori och tillämpning i praktiken 
Personcentrerad vård är ett begrepp som används för att beskriva en vård som 

säkerställer att patienten står i centrum och respekteras som en unik individ, genom 

att se personen framför sjukdomen. Den personcentrerade vården står för förståelse 

för patientens egna syn på sin sjukdom genom att lyfta fram patientens bekymmer, 

idéer, behov, förväntningar, känslor samt ta del av patientens egna erfarenheter om 

hälsa, sjukdom och skada. Personcentrerad vård kräver att relationen mellan 

yrkesverksam personal, patienter samt andra som är betydelsefulla i patientens liv 

bygger på ett ömsesidigt förtroende, förståelse, delad kunskap och respekt. 

Personcentrering i praxis bygger på att minska ner fokus på den dominanta 

medicinska och sjukdomsorienterade vården och fokusera mer på relationen och 

samarbetet mellan patient och vårdare. Inom den personcentrerade vården finns fyra 

grundläggande begrepp; att vara i en relation, vara i en social värld, att vara på plats 

och att vara med sig själv. Dessa begrepp betonar utveckling av relationer med andra 

och sig själv, skapar en mening i livet, främjar självbestämmande samt 

uppmärksammar omgivningens påverkan av vårdupplevelsen (McCance, 

McCormack & Dewing, 2011).  

 

McCormack och McCance (2006) föreslår ett ramverk för personcentrerad vård som 

omfattar fyra olika beståndsdelar; förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade 

processer och resultat. Förutsättningar handlar om sjuksköterskans resurser och 

egenskaper vilket bland annat innefattade att sjuksköterskan skulle vara 

professionellt kompetent i att visa kunskap och kompetens, kunna fatta beslut och 
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göra prioriteringar i vården, vara engagerad i sitt arbete och att ha en självkännedom. 

Vårdmiljön, som är den andra beståndsdelen, handlar om det sammanhang där 

vården ges vilket bland annat innefattar en lämplig andel av olika kompetenser och 

system som underlättar gemensamt beslutsfattande. Personcentrerade processer är 

den tredje beståndsdelen, denna fokuserar på att, genom en rad olika faktorer, 

tillhandahålla en vård som uttrycker personcentrerad omvårdnad. Detta innefattar 

bland annat att arbeta med patientens övertygelser och värderingar, arbeta för ett 

delat beslutsfattande och att tillhandahålla fysiska behov. Den sista beståndsdelen 

är resultatet, denna beståndsdel beskriver de resultat som förväntas av en effektiv 

personcentrerad omvårdnad och inkluderar delar som tillfredsställelse och 

engagemang i vården, välmående och skapandet av en terapeutisk miljö 

(McCormack & McCance, 2006). Ramverket fungerar som ett verktyg som gör det 

möjligt för sjuksköterskor att utföra den personcentrerade vården i klinisk praxis 

(McCance et al., 2011; McCormack & McCance, 2006).  

 

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskriver den personcentrerade vården 

genom ett upprättande av en personlig hälsoplan där patienten och ofta en närstående 

tillsammans med personalen planerar och genomför denna. Utgångspunkten för 

personcentrering i hälso- och sjukvården har sin grund i att patienterna är personer 

som har viljor, förmågor och behov (Ekman et al., 2014). Begreppet personcentrerad 

vård används i stor utsträckning inom hälso- och sjukvården och ett behov finns för 

att tillämpa detta i praxis. Tillämpningen av personcentrering kan ske genom enkla 

rutiner för att underlätta och garantera en övergång till personcentrerad vård. Dessa 

rutiner innefattar patientberättelsen, partnerskap genom ett delat beslutsfattande och 

dokumentation av den personcentrerade vården enligt (Ekman et al., 2011). Ekman 

et al. (2014) beskriver patientberättelsen och menar att patienten är den person som 

har möjlighet att berätta om hur den känner i relation till sin sjukdom och ohälsa. 

Berättelsen är delen som personalen skall ta del av och lyssna lyhört på för att 

försöka förstå hur ohälsan påverkar patientens vardag. Det personcentrerade 

tillvägagångssättet för vården sätter personens åsikter om dennes livssituation och 

tillstånd oemotsägligt och alltid i centrum av vården. Patientens berättelse blir 

utgångspunkten för den personcentrerade vården och ligger till grund för ett 

partnerskap i vården (Ekman et al., 2011). Det andra steget i tillämpningen av 
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personcentrerad vård är att säkra ett partnerskap genom ett delat beslutsfattande där 

personalen och patienten delar erfarenheter och lärande med varandra. Patienten 

berättar om sina upplevelser och erfarenheter medan personalen delar med sig av 

den professionella kunskap denne besitter om patientens tillstånd. Partnerskapet och 

det gemensamma beslutsfattandet blir en viktig del i strävandet mot de 

gemensamma mål som personalen och patienten fattat. Det tredje och sista steget i 

implementeringen av den personcentrerade vården blir att dokumentera den 

personcentrerade vården i patientjournalen (Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2014). 

Det som ingår i dokumentationen av den personcentrerade vården blir den 

personliga hälsoplanen som genomförts genom det partnerskap som byggts upp 

mellan patienten, eventuell närstående och personalen (Ekman et al., 2014). 

Dokumentationen av patientens preferenser, övertygelser, värderingar och 

engagemang i det delade beslutsfattandet gör att samspelet mellan patienten och 

personalen underlättar vilket även leder till att kontinuiteten i vården underlättas 

(Ekman et al., 2011).  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) beskriver en 

personcentrerad vårdplanering som ett sätt för hälso- och sjukvårdspersonalen att 

systematiskt och praktiskt kunna tillämpa en personcentrerad vård. Patienten ska, 

tillsammans med närstående, vara en partner i sin egen vård och behandling och på 

så sätt finna en delaktighet. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en högre 

kunskapsnivå som innebär mer makt och ansvar, detta ska balanseras med patientens 

förutsättningar, behov och resurser i hänsyn till patientens autonomi och integritet.  

 

Problemformulering 
Multiresistenta bakterier och antibiotikaresistens är ett omfattande problem i 

samhället och i vården idag. En minskad användning av antibiotika och goda basala 

hygienrutiner är två viktiga faktorer i förebyggandet av spridning för dessa bakterier. 

All hälso- och sjukvårdspersonal skall arbeta patientsäkert i alla former av vård och 

patientsäkerheten i arbetet med multiresistenta bakterier påverkar både patienten 

själv och dess omgivning. Många sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal 

kommer med stor sannolikhet att möta patienter med multiresistenta bakterier. I 

dessa möten är det förebyggande arbetet mot spridningen av multiresistenta 



 

 
 

9 

bakterier av stor vikt för patientsäkerheten samtidigt som det är viktigt med 

tillämpningen av ett professionellt förhållningssätt som strävar efter en 

personcentrerad vård. Flera studier har påvisat hur viktigt det är för patienterna att 

vårdpersonalen lyssnar på patienterna och svarar på deras frågor om multiresistenta 

bakterier då de befinner sig i en sårbar situation. För att kunna bedriva en vård som 

är personcentrerad och evidensbaserad behöver hälso- och sjukvårdspersonalen vara 

uppmärksam kring multiresistenta bakterier och förhindra ytterligare smittspridning 

samt vara medvetna om hur bärarskapet av en multiresistent bakterie påverkar en 

persons liv.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens 

upplevelser av att vårda patienter med multiresistenta bakterier.  

 

Metod 
I metodavsnittet beskrivs litteraturöversiktens design, urval av artiklar, 

datainsamling, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data samt etiska 

överväganden.  

 
Design 
Studien har genomförts som en litteraturöversikt som är baserad på vetenskapliga 

artiklar. Enligt Friberg (2017) innebär en litteraturöversikt att skapa en översikt och 

sammanställa aktuell forskning baserat på det valda omvårdnadsrelaterade 

kunskapsområdet.  

 

Urval 
De inklusionskriterier som har tillämpats är att artiklarna skall vara primärkällor, 

skrivna av forskare som själv genomfört studien samt att de skall vara publicerade 

mellan år 2008 och år 2018 för att relatera till det aktuella vetenskapliga underlaget. 

En artikel från 2007 har inkluderats manuellt då den betraktats som relevant för 

studiens syfte samt att artikeln visade liknande resultat som övriga artiklar. 

Artiklarna var även i fulltext och peer-reviewed, som enligt Polit och Beck (2012) 

betyder att de är granskade av andra forskare inom samma forskningsområde. 
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Litteraturöversiktens målgrupp är hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter och 

upplevelser kring omvårdnaden vid multiresistenta bakterier. En inkludering av 

artiklar från olika länder har tillämpats för att erhålla ett globalt perspektiv. Alla 

artiklar är skrivna på engelska. De artiklar som har inkluderats till resultatet har 

belyst hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med multiresistenta bakterier. Exklusionskriterier som har tillämpats var 

artiklar som handlade om multiresistenta bakterier och hälso- och 

sjukvårdspersonalen men som inte innehöll upplevelser.  

 
Datainsamling 
Artikelsökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed eftersom de 

inriktar sig på forskning inom omvårdnad, medicin och hälso-sjukvård och är 

rekommenderade databaser för forskning inom omvårdnad (Polit & Beck, 2012; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). De sökord som har använts i 

litteraturöversikten är sökord på engelska som svarar på syftet; MRSA, nurs*, 

multiresistant bacteria, nurses experiences, ESBL, experienc*, Meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus, Methicillin resistant staphylococcus aureus, hand hygiene, 

multidrug-resistant, multidrug-resistant bacteria, nursing, health care workers, 

healthcare personnel, health care workers, perception, prevention, knowledge. Vid 

artikelsökningen har trunkering använts; nurs*, experienc*, vilket breddar 

sökningen då ordets alla böjningsformer inkluderas (Östlundh, 2012). Sökorden och 

sökordskombinationer presenteras i en sökmatris i bilaga 1. För att rikta in 

sökningen till ett avgränsat område tillämpas den booleska termen AND som enligt 

Willman et al. (2006) används i litteraturöversikter för att hitta litteratur som är 

relevant för ämnet och som svarar på syftet. En av artiklarna har inkluderats 

manuellt vilket enligt Willman et al. (2006) kan användas som en sökteknik och 

bidra med fakta som är relevant för området. En manuell sökning kan ske genom att 

söka i litteratur- och referenslistor i annan litteratur som böcker eller andra 

vetenskapliga artiklar (Karlsson, 2012). Artikeln som inkluderats manuellt återfanns 

i referenslistan i flera av de vetenskapliga artiklar som granskats för resultatet.  
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Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten har genomförts som ett samarbete och har skett genom fysiska 

träffar. Sökningen efter och urval av artiklarna har skett tillsammans och efter 

granskningen av alla artiklar har de artiklar som var mest relevanta för ämnet valts 

ut. Artiklarna delades upp och lästes flera gånger var för sig och sedan har de 

diskuterats för att avgöra om de svarar på syftet till denna litteraturöversikt. Efter att 

artiklarna lästs flera gånger har de översatts och de delar av resultatet som ansågs 

svara på studiens syfte har förts in i ett gemensamt dokument. Huvudteman i alla 

artiklar har identifierats för att kunna skilja på likheter och skillnader. I analysen har 

artiklarna delats in i olika kategorier och teman har identifierats till resultatet. 

Utformning av resultatet har genomförts tillsammans efter en analys med 

identifiering och indelning av artiklarnas resultat. Handledning av 

litteraturöversikten har skett genom deltagande på handledningsträffar som 

inkluderat diskussioner om inlämningar samt genom god mailkontakt med ansvarig 

handledare. Alla artiklar har granskats enligt granskningsmallar från Högskolan 

Dalarna (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2006). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  
Granskningsmallar från Högskolan Dalarna som är modifierade versioner utifrån 

Willman et al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) har använts för att 

granska artiklarnas kvalitet och kategorisera dessa i kvalitetsordning hög, medel 

eller låg. Granskningsmallarna har använts både för kvalitativa och kvantitativa 

studier och presenteras i bilaga 2 och bilaga 3. Granskningsmallarna består av 25 

respektive 29 stycken frågor med ja/nej som svarsalternativ där svarsalternativet 

”ja” omvandlades till ett poäng. För att dela in artiklarna i kvalitetsordningen hög, 

medel eller låg har poängen omvandlats till procent. För att de inkluderade artiklarna 

skulle uppnå hög kvalitet krävdes 80–100%, för medel kvalitet krävdes 70–79% och 

de artiklar som ansågs ha låg kvalitet var de som fick 60–69% (Willman et al., 2006). 

För de studier som hade mixad kvalitativ och kvantitativ metod användes båda 

mallarna för att säkerställa kvaliteten på artiklarna. De artiklar som har inkluderats 

i resultatet (n=15) var av medel eller hög kvalitet.  
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Analys och tolkning av data 
Totalt har 15 artiklar inkluderats för resultatet. Artiklarna var av både kvalitativ 

(n=5) och kvantitativ (n=5) metod samt mixad metod med kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ metod (n=5). En analys av vetenskapliga artiklar i en 

litteraturöversikt omfattar flera steg. I det första steget bör artiklarna läsas flera 

gånger för att få en förståelse om artiklarnas innehåll och sammanhang. Nästa steg 

i analysen är att sammanställa artiklarnas resultat samt identifiera nyckelfynd utifrån 

artiklarnas resultat som svarar på litteraturöversiktens syfte. Det tredje steget i 

analysen är att identifiera likheter och skillnader i studiernas resultat. I det fjärde 

steget görs en sortering av de likheter och skillnader som har identifierats och det 

innehåll som handlar om samma saker sorteras under lämpliga teman (Friberg, 

2017). Vid genomförandet av litteraturöversiktens analys har artiklarna som använts 

till resultatet lästs och granskats flera gånger för att få en helhetsbild samt för att se 

om de svarar på studiens syfte. Efter granskningen av artiklarna har en 

sammanställning av artiklarnas resultat dokumenterats och översatts med ett 

svenskt-engelskt lexikon. Artiklarnas nyckelfynd har identifierats och de delar som 

svarar på studiens syfte har sammanfattats för att sedan kunna identifiera likheter 

och skillnader. Likheter och skillnader utifrån studiernas resultat som identifierades 

skapade olika teman. Resultaten från artiklarna som handlade om samma saker har 

identifierats som likheter och sorterades under ett tema. Likheterna och skillnader 

utifrån artiklarnas nyckelfynd skapade tre teman; Upplevelser av rädsla och 

osäkerhet, Upplevd okunskap samt behov av utbildning samt Upplevelser av hinder 

för utförandet av infektions-preventiva åtgärder. De teman som identifierats utefter 

artiklarnas likheter och skillnader skapade rubriker till litteraturöversiktens resultat. 

En sammanställning av artiklarnas titel, syfte, design, metod, resultat och 

kvalitetsgrad presenteras i en tabell i bilaga 4. 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som har valts ut till denna litteraturöversikt har översatts från engelska 

till svenska genom ett svenskt-engelskt lexikon för att översättningen skall bli 

korrekt. Texten speglar artiklarnas innehåll utan att egna åsikter har blandats in, 

därmed kommer artiklarnas innehåll inte att förvrängas. Artiklarna och andra 

referenser har presenterats i en referenslista samt referenser i löpande text enligt 
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Röda Korsets APA-guide (2015). För att stärka kvaliteten på litteraturöversikter 

skall artiklar som blivit godkänd av en etisk kommitté inkluderas (Forsberg & 

Wengström, 2016). En etisk kommitté tillkallas för att utreda etiska 

forskningsfrågor (Dir 1997:68) i syfte att skydda människor och respekten för 

människovärdet i forskningssamband (SFS 2003:460, 1 §). Av de 15 artiklar som 

använts till denna litteraturöversikt var 11 stycken av utvalda artiklar godkända av 

en etisk kommitté. De fyra artiklar som inte var godkänd av en etisk kommitté 

inkluderades då de hade noggranna etiska överväganden där det beskrevs att 

deltagarna deltog frivilligt och hade anonymiserats vilket gjorde att kraven för de 

etiska riktlinjerna uppnåddes.  

 

Resultat 
De vetenskapliga artiklar resultatet baserats på är artiklar från Sverige (n=5), Norge 

(n=1), Storbritannien (n=2), Irland (n=1), USA (n=5) och Portugal (n=1). Resultatet 

presenteras i tre olika teman: Upplevelser av rädsla och osäkerhet, Upplevd 

okunskap och behov av utbildning samt Upplevelser av hinder för utförandet av 

infektions-preventiva åtgärder. 

 

Upplevelser av rädsla och osäkerhet  
Flera studier har påvisat att hälso- och sjukvårdspersonal uttryckt en rädsla och 

osäkerhet i samband med vårdandet av patienter med multiresistenta bakterier 

(Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm & Fossum, 2016; Lindberg, Carlsson 

& Skytt, 2014; Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden & Tammelin, 2015). En stor 

del av rädslan handlade om att själva bli smittade och att bära med sig smittan hem 

till sina familjer (Andersson et al., 2016; Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen, 

2014a; Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014b; Thorstad, Sie & Andersen, 

2011; Wiklund et al., 2015) samt vilka konsekvenser det kunde få för det sociala 

livet och även för arbetssituationen (Andersson et al., 2016; Thorstad et al., 2011). 

I vissa fall blev rädslan så pass stor att personal hellre sjukskrev sig än att vårda 

patienterna med en MRSA-infektion. Vårdpersonalen upplevde även en oro och 

rädsla över att förlora sitt arbete om de blev smittade av MRSA och hur de då kände 

att deras liv skulle vara över (Andersson et al., 2016). 
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En känsla av skam uttrycktes bland vårdpersonal över hur de hade vårdat patienter 

med ESBL som ett resultat av sin egen rädsla. Rädslan ledde till att patienter med 

ESBL inte fick den respekt och empati som de förtjänade (Wiklund et al., 2015).  

 

Flera studier har visat att vårdpersonal undvek kontakt med patienterna som var 

infekterade med multiresistenta bakterier som ett resultat av sin rädsla och osäkerhet 

(Andersson et al., 2016; Seibert et al., 2014b; Wiklund et al., 2015) och besökte bara 

patienternas rum om det var nödvändigt (Andersson et al., 2016). Vårdpersonal 

avstod den fysiska beröringen då de inte visste hur de skulle hantera situationen 

(Andersson et al., 2016) och använde handskar i vårdmoment där det inte krävdes 

(Andersson et al., 2016; Seibert et al., 2014b). Rädslan och osäkerheten hos 

vårdpersonalen ledde i flera fall till stigmatisering (Seibert et al., 2014b; Wiklund et 

al., 2015) och isolering av patienterna (Andersson et al., 2016; Seibert et al., 2014b). 

Livskvaliteten hos patienterna blev en stor utmaning i omvårdnaden (Thorstad et al., 

2011) och vårdpersonalen upplevde att många patienter kunde känna sig ensamma 

men vårdpersonalen visade osäkerhet i hur de skulle hantera situationen (Andersson 

et al., 2016).  

 

Multiresistenta bakterier har av vårdpersonalen kopplats till liknelser som pesten 

(Andersson, et al., 2016; Lindberg, Carlsson, et al., 2014; Wiklund et al., 2015) och 

många i vårdpersonalen visade osäkerhet på hur de skulle utföra omvårdnaden och 

tillämpade därför överdrivna säkerhetsåtgärder (Wiklund et al., 2015). I studien av 

Andersson et al. (2016) uttryckte sjuksköterskor att de tyckte att patienter med 

MRSA skulle vårdas på en infektionsklinik med personal som har mer kunskap och 

där rummen var lämpade för isolering. Sjuksköterskorna hade olika upplevelser av 

att vårda patienter med MRSA och några såg patienterna som ett hot. Rädslan och 

osäkerheten hade en stor påverkan på omvårdnaden och konflikter uppstod då ingen 

i personalen ville vårda patienterna med MRSA (Andersson et al., 2016).  

 
Upplevd okunskap och behov av utbildning 
Flera studier påvisar att personalen själva upplever att de inte uppnår den 

kunskapsnivån som de själva önskar om multiresistenta bakterier (Andersson et al., 

2016; Hill et al., 2013; Hill et al., 2014; Wiklund et al., 2015). Vårdpersonalen 

upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att vårda en patient med 
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MRSA (Andersson et al., 2016) och att svara på patienternas frågor upplevdes som 

en svår del i omvårdnaden då vårdpersonalen inte besatt den kunskapen som 

behövdes (Hill et al., 2013). Flera studier visade att en betydande del av 

vårdpersonalen inte visste hur multiresistenta bakterier sprids (Andersson et al., 

2016; Easton et al., 2007; Hill et al., 2013; Lindberg et al., 2011; Lindberg et al., 

2012; Lugg & Ahmed, 2008; Wiklund et al., 2015) trots att korrekt information om 

infektionen och hur den sprids var avgörande för vårdpersonalen för att de skulle 

känna sig trygga i vården av patienter med MRSA (Andersson et al., 2016). I flera 

studier har det påvisats att vårdpersonalen besitter olika kunskaper om 

multiresistenta bakterier och preventionen för detta beroende på vilken 

vårdinrättning personalen arbetade på (Lindberg et al., 2012; Lindberg et al., 2014; 

Lugg & Ahmed, 2008; Wiklund et al., 2015) eller vilken profession vårdpersonalen 

hade (Easton et al., 2007). Vårdpersonalen upplevde att mer kunskap och 

information om MRSA ledde till en mer positiv attityd och en känsla av säkerhet i 

vården av patienter med MRSA (Andersson et al., 2016).  

 

Vårdpersonalen har i flera studier upplevt att mer utbildning och kunskap krävs för 

att ge en adekvat omvårdnad till patienter med multiresistenta bakterier (Andersson 

et al., 2016; Easton et al., 2007; Wiklund et al., 2015) och det fanns ett samband 

med att mer kunskap om multiresistenta bakterier gav bättre tillämpning av 

förebyggande åtgärder (Lindberg et al., 2011). Sambandet kunde även ses i 

omvårdnaden då mer kunskap och information ledde till en bättre vård för 

patienterna med MRSA (Andersson et al., 2016). Vårdpersonalen upplevde att 

riktlinjerna inte tillämpades korrekt även om de var medvetna om dem för det fanns 

en okunskap om varför riktlinjerna skulle följas (Wiklund et al., 2015), eller att de 

saknade aktuella riktlinjer (Andersson et al., 2016; Lindberg et al., 2011; Wiklund 

et al., 2015). Vårdpersonalen uppgav att de ofta var tvungna att uppdatera sig i 

riktlinjerna när de hade hand om en patient med MRSA (Andersson et al., 2016). I 

Easton et al. (2007) studie ansåg vårdpersonalen att det krävdes mer information och 

vidareutbildning om MRSA inom olika specialiteter. Sjuksköterskor var de i 

vårdpersonalen som var mest benägna att utbilda patienter, närstående (Hill et al., 

2014) och undersköterskor (Wiklund et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde 
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skillnader på hur de tillhandahåller utbildningen till andra baserat på sin egna 

kompetens och utbildning (Hill et al., 2014).  

 
Upplevelser av hinder för utförandet av infektions-preventiva åtgärder  
Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde ofta stress i samband med vårdandet av 

patienter med multiresistenta bakterier (Andersson et al., 2016; McClean et al., 

2012; Wiklund et al., 2015) vilket kunde leda till en dålig följsamhet av de 

infektionsförebyggande åtgärderna (Andersson et al., 2016). Vårdpersonalen 

upplevde en ökad risk för att sprida infektionen om de var underbemannade (Seibert 

et al., 2014a; Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015) och hade tidsbrist 

(McClean et al., 2012; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b). Tidsbristen och 

den höga arbetsbelastningen kunde leda till att användningen av rätt hygienrutiner, 

som handskar, förkläden och användandet av handhygien, förbisågs (Andersson et 

al., 2016; McClean et al., 2012; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b).  

 

Flera studier har visat en brist på följsamhet av riktlinjerna och de 

infektionsförebyggande åtgärderna (Andersson et al., 2016; Lindberg et al., 2011; 

Lugg & Ahmed, 2008; McClean et al., 2012; Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a; 

Seibert et al., 2014b; Wiklund et al., 2015) vilket ökade den potentiella risken för 

spridningen av smittan (Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 

2014b). Vårdpersonalen var ofta medvetna om riktlinjerna (Lindberg et al., 2011; 

Wiklund et al., 2015) och uppgav att handhygienen var det viktigaste momenten i 

de infektionsförebyggande åtgärderna (Lugg & Ahmed, 2008; Pedro et al., 2014; 

Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b) men trots vetskapen om detta så fanns det 

en brist i följsamheten av riktlinjer och handhygien (Lindberg et al., 2011; Lugg & 

Ahmed, 2008; Pedro et al., 2014; Wiklund et al., 2015). I en studie av Lindberg et 

al. (2011) så pekade resultaten på att nästan tre av fyra sjuksköterskor kan ha utsatt 

patienter för en infektionsrisk genom de omvårdnadsåtgärder de utfört. I studien av 

McClean et al. (2012) så uppgav vårdpersonalen att alla i personalen inte var 

tillräckligt intresserade av att tillämpa de infektionsförebyggande åtgärderna, vilket 

de upplevde som ett stort problem. En anledning kunde vara att de inte förstod sitt 

ansvar när de gällde åtgärderna (McClean et al., 2012).  
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Isolering av patienter med multiresistenta bakterier varierade mellan olika 

avdelningar (Pedro et al., 2014) och upplevdes vara en viktig åtgärd i det 

förebyggande arbetet mot spridningen av multiresistenta bakterier (Furuno et al., 

2012; Pedro et al., 2014). Flera studier har påtalat att vårdpersonalen upplevde en 

brist på enkelrum (Andersson et al., 2016; Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 

2015) vilket orsakade stress när en person med multiresistenta bakterier skulle 

skrivas in på avdelningen (Andersson et al., 2011). Vårdpersonalen var frustrerade 

över bristen på enkelrum då det resulterade i onödig väntetid och eventuell försening 

i den medicinska behandlingen för patienterna (Wiklund et al., 2015). Bristen på 

enkelrum kunde resultera i att andra patienter fick flytta till andra rum och i vissa 

fall även till andra avdelningar (Andersson et al., 2016). Vårdpersonalen upplevde 

att fler isoleringsmöjligheter med enkelrum skulle underlätta då patienterna kunde 

vara i ett rum under hela sin vårdtid och inte vara i kontakt med andra rum (Seibert 

et al., 2014b). Vårdpersonalen upplevde bristen på isoleringsmöjligheter som en stor 

utmaning (Thorstad et al., 2011) och det fanns inte tillgång till badrum med toaletter 

och duschar för alla patienter (Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015). 

Dilemman uppstod då det var andra patienter som också behövde ha tillgång till 

enkelrummen, som döende och svårt sjuka patienter (Wiklund et al., 2015). 

 

När en patient som bar på en multiresistent bakterie blev inskriven på en avdelning 

påverkades arbetsbelastningen då vårdmomenten tog längre tid eftersom strängare 

infektionsrutiner krävdes (Andersson et al., 2016) och behovet av städningsrutiner 

som rengöring, desinfektion och sanering ökade (Andersson et al., 2016; Thorstad 

et al., 2011). Samtidigt som det var brist på personal (Seibert et al., 2014a; Thorstad 

et al., 2011; Wiklund et al., 2015) och enkelrum (Andersson et al., 2016; Thorstad 

et al., 2011; Wiklund et al., 2015) så fanns det chefer som tog in för många patienter 

på avdelningarna vilket ledde till att riktlinjerna inte kunde följas tillräckligt. 

Situationen ledde då ofta till minskad patientsäkerhet (Wiklund et al., 2015).  

 

Diskussion 
I diskussionen kommer en sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt etikdiskussion att presenteras.  
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Sammanfattning av huvudresultatet 
Vårdpersonalen upplevde rädsla och osäkerhet i omvårdnaden av patienter med 

multiresistenta bakterier. Ofta grundade sig rädslan i att själv bli smittad, att ta med 

smittan hem till sina familjer eller att sprida smittan vidare till andra patienter. 

Resultatet av rädslan och osäkerheten ledde till att de patienter med multiresistenta 

bakterier inte fick samma uppmärksamhet och omvårdnad som övriga patienter. 

Kunskapsnivåerna om multiresistenta bakterier upplevdes låga hos vårdpersonalen 

vilket i flera fall ledde till överdrivna säkerhetsåtgärder. Bristen på kunskap ledde 

till att vårdpersonalen inte heller kunde svara på patienternas frågor. Behov av 

utbildning och kunskap efterfrågades då detta krävdes för en adekvat omvårdnad av 

patienterna. Flera hinder ledde till att vårdpersonalen upplevde en ökad risk för att 

sprida infektionen. Hinder upplevdes i form av brist på enkelrum, tidsbrist, 

underbemanning, stressiga arbetsmiljöer och strängare infektionsrutiner som ledde 

till en högre arbetsbelastning. 

 

Resultatdiskussion 
Under resultatdiskussionen diskuteras resultaten i anknytning till tidigare forskning 

samt personcentrerad vård.  

 

Upplevelser av rädsla och osäkerhet 

Resultatet av litteraturstudien visade att rädsla och osäkerhet var en vanlig 

upplevelse som hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte i samband med vårdandet 

av patienter med multiresistenta bakterier (Andersson et al., 2016; Lindberg et al., 

2014; Wiklund et al., 2015). Rädslan handlade ofta om att själva bli smittade och att 

bära med sig smittan hem till sina familjer (Andersson et al., 2016; Seibert, Speroni, 

Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014a; Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014b; 

Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015). Tidigare studier visar att även patienter 

kände en rädsla av att sprida smittan vidare till omgivningen (Andersson et al., 2011; 

Skyman et al., 2016). Sjuksköterskor har en roll och ett ansvar att utbilda patienter, 

närstående, studenter och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och 

för att en trygg och patientsäker vård skall kunna uppnås skall all hälso- och 

sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i samstämmighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). För att åstadkomma ett patientsäkert arbete 
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vid vård av patienter med multiresistenta bakterier behöver det preventiva arbetet 

utföras med en god vårdhygien för att motverka smittspridning och vårdrelaterade 

infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2014) i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 

som menar att vården skall vara av en god hygienisk standard (HSL, SFS 2017:30 

kap. 5, 1 §). Både vårdpersonalen och patienter upplevde en rädsla för att sprida 

smittan vidare till såväl närstående som andra patienter och omgivningen, detta tyder 

på en okunskap som orsakar onödigt lidande för patienten och minskad 

patientsäkerhet. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan uppfyller sitt ansvar i 

att utbilda både patienter och medarbetare i de basala hygienrutiner som är en viktig 

del i det preventiva arbetet mot smittspridning.  

 

Resultatet visade att vårdpersonalen undvek kontakten med patienter som bar på en 

multiresistent bakterie som ett resultat av sin egna rädsla och osäkerhet (Andersson 

et al., 2016; Seibert et al., 2014b; Wiklund et al., 2015). Den fysiska beröringen 

minskade (Andersson et al., 2016) och vårdpersonalen visade osäkerhet i hur 

omvårdnaden skulle utföras och tillämpade därför överdrivna säkerhetsåtgärder 

(Wiklund et al., 2015). I en tidigare studie av Skyman et al. (2016) upplevde 

patienter att vårdpersonalen använde överdrivna säkerhetsåtgärder i form av masker 

och helkroppstäckande skyddskläder. De flesta patienterna var medvetna om hur 

personalen skulle använda rätt säkerhetsåtgärder och upplevde att de träffade många 

i vårdpersonalen som inte visste hur de skulle tillämpa de basala hygienrutinerna 

(Skyman et al., 2016). I den personcentrerade vården skall vårdpersonalen vara 

lyhörd inför patienten och lyssna på hur sjukdomen eller ohälsan påverkar patientens 

vardag (Ekman et al., 2014). Patienten berättar om sina erfarenheter och upplevelser 

medan personalen delar med sig av professionell kunskap om patientens tillstånd 

(Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2014). Hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskapsnivå skall balanseras med patienternas förutsättningar, behov och resurser 

i hänsyn till patientens autonomi och integritet (SBU, 2017). Resultatet visar att de 

viktiga delarna av den personcentrerade vården brister då personalen inte besitter 

den professionella kunskapen utan visar osäkerhet och rädsla i vårdandet. Rädslan 

och osäkerheten hos vårdpersonalen som ledde till minskad patientkontakt minskade 

patientens möjlighet till att dela med sig av sina egna upplevelser. 
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Resultatet visade att vårdpersonalen kopplade multiresistenta bakterier till liknelser 

som pesten (Andersson et al., 2016; Lindberg et al., 2014; Wiklund et al., 2015). 

Detta stämmer överens med tidigare studier då flera patienter jämförde 

multiresistenta bakterier med pesten (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; 

Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Wiklund et al., 2013). Patienterna 

uttryckte även känslor som skam, oro, osäkerhet och sårbarhet (Andersson et al., 

2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016; Wiklund et al., 2013). 

Vårdpersonalen uttryckte att deras egen osäkerhet och rädsla hade en stor påverkan 

på omvårdnaden då ingen i personalen ville vårda patienterna som hade 

multiresistenta bakterier (Andersson et al., 2016; Wiklund et al., 2015). I enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagen skall vården bedrivas på ett sådant sätt att målet för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen uppfylls. Vården skall innefatta 

faktorer som gör att respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet tillgodoses (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). Tidigare studier 

visade dock att patienter med multiresistenta bakterier upplevde att de inte fick 

tillgång till samma vård som andra patienter (Skyman et al., 2010). Vidare visade 

resultatet att vårdpersonalen uttryckte en känsla av skam över hur de hade vårdat 

patienterna som ett resultat av sin egen rädsla. Rädslan kunde leda till att dessa 

patienter inte fick den respekt och empati de förtjänade (Wiklund et al., 2015). För 

att tillämpningen av personcentrerad vård skall uppfyllas måste vårdpersonalen sätta 

personen framför sin sjukdom/diagnos och säkerställa att personen står i centrum 

och respekteras som en unik individ (McCance, McCormack & Dewing, 2011). 

Resultaten och tidigare forskning tyder på att det fanns en brist i den 

personcentrerade vården då rädslan hos vårdpersonalen ledde till minskad respekt 

och empati för patienten.  

 

Studiens resultat visade att patienter med multiresistenta bakterier fick mindre besök 

av vårdpersonalen och sjuksköterskor beskrev att de upplevde att många patienter 

kunde känna sig ensamma (Andersson et al., 2016). I flera fall ledde rädslan och 

osäkerheten till stigmatisering av patienterna (Seibert et al., 2014b; Wiklund et al., 

2015) och även isolering blev i flera fall ett resultat av detta (Andersson et al., 2016; 

Seibert et al., 2014b). Skyman et al. (2010) beskriver även i sin studie att patienter 

kände sig stigmatiserade och inte fick tillgång till vården på samma villkor som 



 

 
 

21 

övriga patienter. Thorstad et al. (2011) beskriver hur vårdpersonalen upplevde 

livskvaliteten hos patienterna som en utmaning i omvårdnaden. Sjuksköterskan har 

ett ansvar för att öka möjligheterna i att uppnå bästa möjliga livskvalitet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vidare beskriver Ekman et al. (2014) att 

utgångspunkten i personcentrerad vård har sin grund i att patienterna är personer 

som har viljor, förmågor och behov. Patienternas upplevelser av att få en MRSA-

diagnos varierade och vissa såg det som obetydligt medan andra upplevde det som 

en traumatisk händelse. Vissa patienter kände sig smutsiga och var rädda att bli 

dömda av sin omgivning (Andersson et al., 2011). Ett personcentrerat 

förhållningssätt skulle underlätta vägen till livskvalitet för patienterna då 

patienternas viljor, förmågor och behov sätts i centrum och vårdpersonalen kan 

arbeta utifrån dessa.  

 

I studiens resultat framkom det att sjuksköterskor uttryckte att patienter med 

multiresistenta bakterier skulle vårdas på en infektionsklinik där personalen hade 

mer kunskap och rummen var lämpliga för isolering (Andersson et al., 2016). 

Tidigare forskning visar att patienterna upplevde personalen på infektionsklinikerna 

som mer kunniga och att de visade förståelse för patienterna som bar på en 

multiresistent bakterie jämfört med personal från andra avdelningar. Patienterna 

som befann sig i den utsatta situationen upplevde komfort och säkerhet genom ett 

professionellt vårdande av personalen som arbetade på en infektionsklinik. Detta 

gav upphov till en känsla av lugn och ro istället för känslan av att vara utanför 

(Skyman et al., 2016). Kunskap och erfarenhet kring multiresistenta bakterier ledde 

till mer trygghet i vårdandet av patienter med multiresistenta bakterier (Andersson 

et al., 2016). Vid tillämpningen av den personcentrerade vården ingår steget att säkra 

ett partnerskap där personalen och patienten delar erfarenheter och lärande med 

varandra (Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2014). Den kunskapsnivå som hälso- 

och sjukvårdspersonalen besitter skall balanseras med patientens förutsättningar, 

behov och resurser i hänsyn till patientens autonomi och integritet (SBU, 2017). 

Patienterna skall även erhålla en patientsäker vård genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen utför sitt arbete i samstämmighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). En ökad kunskapsnivå hos vårdpersonalen 

skulle kunna minska känslan av rädsla och osäkerhet i vårdandet av patienterna med 
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multiresistenta bakterier och genom det kan en personcentrerad vård uppnås. 

Kunskap kan också leda till en högre patientsäkerhet som gör att patienterna kan 

känna sig trygga med den vård som tillhandahålls.  

 

Upplevd okunskap och behov av utbildning  

Resultatet visade att personalen inte besatt den kunskap de behöver (Andersson et 

al., 2016; Hill et al., 2013; Hill et al., 2014; Wiklund et al., 2015) och att detta ledde 

till en osäkerhet och dålig tillämpning av preventiva åtgärder i samband med 

vårdandet av patienter med multiresistenta bakterier (Andersson et al., 2016). I en 

studie av Chun, Kim och Park (2015) påvisades det att efter utbildning av 

handhygien ökade tillämpningen av de preventiva åtgärderna markant och detta 

ledde till att MRSA-infektionerna minskade. Patienter har i tidigare studier påpekat 

att den bristande kunskapen hos vårdpersonalen har lett till att de känner sig otrygga 

i sin vård (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; 

Skyman et al., 2016 & Wiklund et al., 2013) och enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) skall vården tillgodose en trygghet och säkerhet 

efter patientens behov. Mer kunskap skulle betyda att patienterna blir mer delaktiga 

i sin egen vård, vilket är en viktig del i den personcentrerade vården (SBU, 2017).  

 

I en studie av Bellamy (2008) beskrev patienterna att de upplevde att de fick 

information om sin MRSA-infektion och vad det innebar samt varför de preventiva 

åtgärderna var viktig att tillhandahålla för dem. Dock upplevde patienterna att 

personalen inte uppdaterade dem eller säkerställde att de verkligen förstod den 

information de hade fått. I studien av Hill et al. (2014) var sjuksköterskor mest 

benägna att utbilda patienter och närstående och enligt International Council of 

Nurses (ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att 

patienter/enskilda personer får tillräcklig, korrekt och lämplig information på ett 

kulturellt anpassat sätt. Enligt McCance och McCormack (2006) skall 

sjuksköterskan vara professionellt kompetent i att visa kunskap och befogenhet att 

kunna fatta beslut och göra prioriteringar i vården. Okunskapen hos vårdpersonalen 

kunde leda till att patienterna inte fick den information de önskade. 
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Tidigare forskning har visat att personalens kunskapsnivå om multiresistenta 

bakterier var låg samt att de inte fått tillräckligt med information på 

vårdavdelningarna om hur spridningen av MRSA och ESBL skall undvikas utan har 

själva tagit reda på informationen via internet (Mamhidir, Lindberg, Larsson, 

Fläckman & Engström, 2011). Sjuksköterskorna upplevde detta tidskrävande trots 

att de var medvetna om att det ingår i yrket att uppdatera sig med ny information 

(Andersson et al., 2016). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan ett ansvar uppdatera sin yrkeskompetens genom att kontinuerligt 

tillgodose sig själv med ny information och forskning (ICN, 2014). Det framkom i 

resultatet att kunskapen om multiresistenta bakterier skiljde sig mellan olika 

vårdinrättningar (Lindberg et al., 2012; Lindberg et al., 2014; Lugg & Ahmed, 2008; 

Wiklund et al., 2015). Patienterna upplevde att de kände sig mer trygga hos den 

personal som arbetade på en infektionsklinik jämfört med andra vårdavdelningar 

(Skyman et al., 2016). Denna skillnad på kunskap ledde inte till en patientsäker vård 

och det utsätter en risk för både personalen och andra patienter för att bli smittade 

(Lindberg et al., 2011). Vårdpersonalen belyste därför vikten av att få olika 

utbildningar för att upprätthålla sin kunskap samt för att erhålla mer information om 

multiresistenta bakterier (Andersson et al., 2016; Hill et al., 2014; Lindberg et al., 

2014 & Seibert et al., 2014), vilket ger en mer patientsäker vård. Enligt (SFS 

2010:659, kap. 6, 4 §) är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra med att 

en hög patientsäkerhet upprätthålls. Detta indikerar på att det behövs mer 

information och utbildning om multiresistenta bakterier för att vårdpersonalen skall 

kunna tillämpa en god och adekvat omvårdnad till patienterna samt för att kunna 

undervisa och förse patienterna med den information de behöver. Detta kan leda till 

att patienterna känner en mer trygghet och säkerhet i omvårdnaden och i sin sjukdom 

om all hälso- och sjukvårdspersonal besitter mer och rätt kunskap om multiresistenta 

bakterier. 

 

Riktlinjerna för multiresistenta bakterier återkom i flertalet studier som en 

bidragande faktor till att personalen hade svårt att hantera patienter med 

multiresistenta bakterier då riktlinjerna inte var aktuella (Andersson et al., 2016; 

Lindberg et al., 2011; Wiklund et al., 2015) eller att de inte förstod varför riktlinjerna 

skulle följas (Wiklund et al., 2015). I en studie av Andersson et al. (2016) upplevde 
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personalen sig mer säkra om de kände till riktlinjerna vid MRSA och enligt ICN 

(2014) skall sjuksköterskan utforma och skapa förutsättningar för riktlinjer som 

främjar god omvårdnad. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 

3, 2 §) skall hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Om det inte finns 

tillräckliga riktlinjer att följa blir det inte en patientsäker vård och det kan leda till 

onödiga vårdskador via till exempel smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014) uppdateras riktlinjerna i takt med att ny evidens tillkommer och det är hälso- 

och sjukvårdspersonalens ansvar att ständigt uppdatera sig med den nya 

informationen och föra ut den till andra mottagare. 

 

Upplevelser av hinder för utförandet av infektions-preventiva åtgärder 

Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde en stress i vårdandet 

av patienter som var bärare av en multiresistent bakterie (Andersson et al., 2016; 

McClean et al., 2012; Wiklund et al., 2015). Detta kunde i sin tur leda till dålig 

följsamhet av de infektionsförebyggande åtgärderna (Andersson et al., 2016). 

Resultatet pekade på att tidsbristen och den höga arbetsbelastningen kunde leda till 

att rätt hygienrutiner som användning handskar, förkläde och användandet av 

handhygien förbisågs (Andersson et al., 2016; McClean et al., 2012; Seibert et al., 

2014a; Seibert et al., 2014b). För att förhindra spridningen av multiresistenta 

bakterier finns riktlinjer som innefattar ett korrekt användande av handskar, 

förkläden och handhygien (SOSFS 2015:10, 5 §). Även hälso- och sjukvårdslagen 

menar att vården skall vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard (HSL, 

SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde handhygien 

som den del som var av störst vikt i de infektionsförebyggande åtgärderna (Lugg & 

Ahmed, 2008; Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b). 

Tidigare forskning har visat att personalen inte hade tid att utföra korrekt 

handhygien (Borg et al., 2009; McLaws, Farahangiz, Palenikc & Askariand, 2015). 

Detta stämmer överens med resultatet då tidsbristen upplevdes som ett hinder för 

utförandet beträffande korrekta hygienrutiner (McClean et al., 2012; Seibert et al., 

2014a; Seibert et al., 2014b). En brist på användningen av korrekta basala 

hygienrutiner kan leda till en ökad risk för smittspridning inom sjukhusvården. 

Riktlinjer behöver uppmärksammas och följas av all hälso- och sjukvårdspersonal 

för att minska vårdrelaterade infektioner och genom det höja patientsäkerheten.  
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Resultatet visade att isolering av patienter med multiresistenta bakterier upplevdes 

vara en viktig åtgärd i det förebyggande arbetet mot spridningen av multiresistenta 

bakterier (Furuno et al., 2012; Pedro et al., 2014). Isoleringen kunde leda till att 

patienterna kände sig kränkta och instängda då de spenderade all sin tid, inklusive 

alla måltider, på sitt patientrum (Skyman et al., 2010). En känsla av stigmatisering 

var en vanligt förekommande upplevelse för patienterna och de kände inte att de 

kunde vara delaktiga i sin egen vård då deras självständighet var kopplad till att de 

var instängda i ett rum (Barratt et al., 2011). Delaktighet är en viktig del i den 

personcentrerade vården och patienten ska alltid ha en möjlighet till att vara delaktig 

i sin egen vård (SBU, 2017). McCormack och McCance (2006) och Ekman et al. 

(2011) beskriver personcentrerad vård och att det ingår att arbeta för ett delat 

beslutsfattande. Miljön blev en viktig faktor för patienterna då de var isolerade. De 

kände sig mindre ensamma om de fick ha dörren öppen så att det kom in ljud, ha 

tillgång till en telefon eller en radio samt att ha ett fönster i rummet (Barratt et al., 

2011). I de fall där patienten redan befinner sig i en sårbar situation är det viktigt att 

vara lyhörd och lyssna på patientens behov och sätta personen framför sjukdomen 

(Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang, 2017). Hälso- och 

sjukvårdslagen hävdar att en god vård kräver att vården skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). 

Tillämpningen av ett personcentrerat förhållningssätt blir extra viktig då patienten 

redan befinner sig i en sårbar situation i form av isolering där de känner sig ensamma 

och mindre delaktiga i sin egen vård. En ökad känsla av delaktighet skulle kunna 

leda till en minskad känsla av ensamhet hos patienterna.  

 

Resultatet visade att bristen på enkelrum var en vanlig faktor som upplevdes som ett 

hinder (Andersson et al., 2016; Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015) och det 

fanns inte tillgång till badrum med toaletter och duschar för alla patienter (Thorstad 

et al., 2011; Wiklund et al., 2015). Resultatet av bristen på enkelrum kunde leda till 

att patienter fick byta rum och ibland även avdelningar (Andersson et al., 2016). Fler 

isoleringsmöjligheter för patienter med multiresistenta bakterier skulle underlätta 

för vårdpersonalen då patienter inte behövde byta rum under vårdtiden (Seibert et 

al., 2014b). Isoleringsvård, med tillgång till egen toalett och dusch, av patienter som 
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är bärare av multiresistenta bakterier är dock en viktig del i det förebyggande arbetet 

mot spridningen av multiresistenta bakterier (Socialstyrelsen, 2006).  

 

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen skall patienterna tillgodoses med trygghet, 

kontinuitet och säkerhet (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Resultatet visade dock att 

vårdpersonalen upplevde att riktlinjerna inte kunde följas som ett resultat av brist på 

personal, (Seibert et al., 2014a; Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015) enkelrum 

(Andersson et al., 2016; Thorstad et al., 2011; Wiklund et al., 2015) och chefer som 

tog in för många patienter på avdelningarna. Situationen ledde ofta till minskad 

patientsäkerhet (Wiklund et al., 2015). Vårdgivaren har enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659, kap. 3, 1 §) en skyldighet att utöva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete som inkluderar att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på den goda vården i hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) bevaras. Brannigan, Murray och 

Holmes (2009) beskriver att effektiva infektionsförebyggande åtgärder måste 

prioriteras för att patientsäkerheten skall kunna uppnås. Resultaten i litteraturstudien 

visar många brister och hinder i det förebyggande arbetet mot spridningen av 

multiresistenta bakterier. Detta kan leda till minskad patientsäkerhet då det finns en 

risk att personalen genom otillräckliga hygienrutiner sprider vidare bakterien.  

 

Metoddiskussion 
Metoden som används är en litteraturöversikt som används för att skapa en 

beskrivande översikt inom det valda området (Friberg, 2017). I denna 

litteraturöversikt har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats då 

relevanta kvalitativa artiklar fanns i begränsat antal under sökningsprocessen. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är det en fördel att kombinera studier med 

kvalitativa och kvantitativa ansatser då specifika fenomen kan uppmärksammas från 

olika synvinklar. Författarna i denna litteraturöversikt ser den valda metoden med 

kombinationen av ansatserna som en styrka eftersom det ger ett perspektiv på hur 

vårdpersonalen upplever omvårdnaden vid multiresistenta bakterier i förhållande till 

deras kunskaper och hur den sedan tillämpas i klinisk praxis. Enligt Segesten (2017) 

skapar kvalitativa studier en fördjupad förståelse för en person och dennes 

livssituation och med kvantitativa studierna analyseras beviskraften i de artiklarna 
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för att sedan göra en sammanställning. Att använda kvantitativa artiklar till studiens 

syfte kan ses som en svaghet då vårdpersonalen inte alltid kunde återberätta sina 

upplevelser då vissa frågeformulär endast inkluderade kryssfrågor.  

 

Artiklarna i denna litteraturöversikt hade inga geografiska avgränsningar då 

multiresistenta bakterier förekommer över hela världen och har inkluderat all 

vårdpersonal för att få ett perspektiv hur omvårdnaden upplevdes mellan olika 

yrkeskategorier. En svaghet kan ses i att inte ha någon geografisk begränsning då 

vården ser annorlunda ut över världen. Detta ses dock som en styrka genom att en 

samstämmighet sågs i de utvalda artiklarna, vilket tyder på att upplevelserna hos 

vårdpersonalen inte skiljde sig markant avseende land. Att inkludera all 

vårdpersonal kan ses som en svaghet då det blev mycket information och olika 

upplevelser att sammanställa. Detta ses även som en styrka då det gick att jämföra 

skillnader och likheter i upplevelserna mellan de olika professionerna. Studierna 

som användes i resultatet är från Irland, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige 

och USA. Studiernas geografiska utsträckning har både styrkor och svagheter, 

styrkan är att de är från sju olika länder vilket styrker att multiresistenta bakterier är 

ett nationellt problem. Svagheten är att 14 av 15 studier är gjorda i Europa, det hade 

varit intressant att jämföra upplevelserna från andra världsdelar. Dock hittades inga 

relevanta artiklar i de utvalda databaserna från fler länder som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Databaserna som användes var CINAHL och PubMed 

där de flesta artiklarna hittades i CINAHL, dock påträffades även flertalet artiklar i 

PubMed samt att samma artiklar återfanns i sökningarna med de olika sökords 

kombinationerna. Detta anses som en styrka då de utvalda sökorden svarar på 

litteraturöversiktens syfte. Det kan ses som en svaghet att sökningen skett i endast 

två databaser då Henricson (2015) beskriver att användningen av flera databaser 

som är baserade på omvårdnadsforskning stärker trovärdigheten på arbetet samt att 

det kunde resultera i fler relevanta artiklar. Dock har de utvalda databaserna en stor 

täckningsgrad inom omvårdnadsforskning vilket ses som en styrka.  

 

I urvalsprocessen ingår steget att välja tidsperiod (Forsberg & Wengström, 2016). 

De artiklar som har inkluderats är skrivna på engelska och har ett tidsspann på tio år 

för att tillhandahålla den mest aktuella forskningen. En artikel från 2007 
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inkluderades då den ansågs relevant och svarade på studiens syfte. Artikeln visade 

även liknande resultat som de övriga studierna vilket stärker trovärdigheten trots att 

den inte ligger inom det bestämda tidsspannet. En artikel med en manuell sökning 

inkluderades då den återfanns i flera av de övriga studiernas referenslistor och 

innehöll relevant information som svarade på studiens syfte, vilket gjorde den 

tillförlitlig att använda i resultatet. Båda författarna i denna litteraturöversikt har 

granskat alla artiklar utifrån granskningsmallarna av Willman et al. (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) och sedan jämfört granskningarna med varandra 

för att stärka reliabiliteten (Henricson, 2015). Alla artiklar har översatts via 

översättningssidor på internet samt med svenskt-engelskt lexikon för att få en 

korrekt översättning av artiklarna. 

 

Totalt har 18 stycken artiklar granskats varav 15 stycken uppfyllde antingen medel 

eller hög kvalitét och är de artiklar som används i resultatet. De övriga tre artiklarna 

uppfyllde en låg kvalitét och valdes därför att uteslutas då de inte ansågs vara 

tillförlitliga att använda i resultatet. Analysförförandet var väldigt tidskrävande och 

det krävdes en noggrann granskning av litteraturen för att få den korrekta kontexten 

då engelska omvårdnadstermer var svåra att översätta. Efter granskning och urval 

av artiklarna skapades ett gemensamt dokument där en sammanfattning av 

artiklarnas resultat sammanställdes. I sammanställningen identifierades likheter och 

skillnader som sedan delades in i olika teman som svarade på studiens syfte. Under 

analysprocessen skapades först fyra teman som ansågs svara på studiens syfte men 

under sammanställningen av resultatet upptäcktes det att två teman gick in varandra. 

Dessa två teman valdes då att slås samman för att det skulle bli en mer röd tråd samt 

mindre upprepningar. Analysen resulterade då i tre huvudteman och under dessa 

teman sorterades skillnader i olika teman och likheter under samma tema. 

 

Etikdiskussion 
Alla artiklar i resultatet har godkänts av en etisk kommitté eller innehåller noggranna 

etiska överväganden, vilket är ett krav för alla vetenskapliga studier som används i 

litteraturöversikter (Helsingforsdeklarationen, 2013; Forsberg & Wengström, 

2016). Av de 15 artiklarna som användes i resultatet var 11 stycken godkända av en 

etisk kommitté, vilket antingen framkom i text eller gick att hitta på tidskriftens 
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hemsida. De artiklar som inte var godkänd av en etisk kommitté har inkluderats då 

de hade noggranna beskrivningar av etiska överväganden i texten där det beskrevs 

att deltagarna deltog frivilligt och var anonyma vilket gjorde att de uppnådde kraven 

för de etiska riktlinjerna.  

 

Resultatet av litteraturstudien pekade tydligt på tre olika teman som sammanställdes 

under tre olika rubriker. I litteraturstudiens resultat användes sex stycken kvalitativa 

studier samt fem stycken studier med kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) kan känsliga frågor vara en etisk begränsning 

och vid kvalitativa studier med intervjuer kan deltagarna anpassa sina svar efter vad 

forskaren vill höra. Resultatet var baserat på andra vetenskapliga studier och 

referenser har presenterats på ett sätt som visar tydligt att delarna i resultatet endast 

kommer från tidigare forskning och att inga egna åsikter har blandats in. Artiklarna 

har granskats noga av båda författarna utan att förvränga eller blanda in egna åsikter. 

En etisk fråga som kan uppstå i litteraturstudier är att den egna översättningen från 

engelska till svenska kan vara begränsad och leda till en minskad förståelse för 

artiklarnas resultat (Sandman & Kjellström, 2013). Därför har översättningen skett 

noggrant och med hjälp av ett svenskt-engelskt lexikon för att inga resultat skall bli 

förvrängda och för att förståelsen för studiernas helhet skall uppnås.  

 

Klinisk betydelse för samhället 
Denna litteraturöversikt kan göra nytta för framtida handlingar i samband med 

vårdandet av patienter med multiresistenta bakterier då den påvisar att attityder, 

kommunikation och kompetens är bidragande faktorer på kvaliteten på vården. 

Studien kan komma att ha betydelse för både samhället och all vårdpersonal då den 

ger ett perspektiv på hur vårdandet och bemötandet till patienter påverkas av 

multiresistenta bakterier. Då antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier är ett 

globalt hot mot folkhälsan behöver kunskapen belysas och spridas inom både 

samhället och hälso- och sjukvården för att medvetenheten om multiresistenta 

bakterier skall öka. Studien kan ses som ett underlag till ett förbättringsarbete inom 

alla vårdinrättningar då denna litteraturöversikt påvisade att bättre kunskap ger 

bättre vård. En ökad kunskapsnivå hos vårdpersonalen om smittspridning och 

riktlinjer kring hygienrutiner kan leda till en minskad smittspridning inom 



 

 
 

30 

sjukhusvården. En förbättrad kunskap kan även bidra till att personalen blir mer 

säkra i utförandet av omvårdnaden och detta resulterar i en mer patientsäker vård. 

Detta tillsammans med en god kommunikation bidrar till att arbetsmiljön och 

arbetssättet blir bättre. 

 

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att det finns en bristande kunskap om 

multiresistenta bakterier hos vårdpersonalen inom olika vårdenheter och att detta 

påverkar både deras arbetssätt och syn på patienterna. Bristen på kunskap ledde till 

rädsla och osäkerhet medan kunskap och erfarenhet kunde skapa en trygghet i 

vårdandet. Författarna till denna litteraturöversikt anser därför att det behövs mer 

utbildning, gemensamma riktlinjer och arbetsförhållanden som gör det möjligt för 

vården att bli mer säker och trygg för både personalen och patienterna. Mer kunskap 

skulle resultera i en större förståelse om vad multiresistenta bakterier är och genom 

detta bidra med att rädslan och osäkerheten i att vårda patienter som är bärare av 

dessa bakterier minskar.  

 

Förslag till vidare forskning  
Multiresistenta bakterier förekommer överallt inom sjukvården i världen och är ett 

växande folkhälsoproblem. Trots att det finns många studier om dessa bakterier samt 

hur omvårdnaden skall tillämpas förekommer det i flertalet studier att kunskapen är 

bristfällig och detta är en bidragande faktor till att vårdpersonalen upplever en rädsla 

och osäkerhet i omvårdnaden av patienter med multiresistenta bakterier. Det fanns 

ett begränsat antal aktuella artiklar om till exempel VRE och ESBL och det skulle 

därför behövas mer forskning om dessa bakterier, dels för att få mer kunskap samt 

för att kunna jämföra upplevelsen av omvårdnaden. Mer forskning i form av 

implementeringsstudier om utbildning och tillämpning av förebyggande åtgärder 

skulle även kunna resultera i en tryggare arbetsmiljö och mer patientsäker vård 

genom möjligheten att arbeta efter en evidensbaserad grund. Det behövs även mer 

forskning kring kunskapen inom hälso- och sjukvården inom ett samhälleligt plan 

för att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier utanför 

sjukhusvården.  
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Bilaga 1. Databassökningar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt  

Antal utvalda artiklar till 
resultat efter 
genomläsning av artiklar, 
n = 14 

CINAHL 
 

Nurs* AND 
Experienc* AND  
MRSA 
 
(2008-2018) 

290412 
33702 
22 

0 
0 
6 

0 
0 
4 

0 
0 
2 

CINAHL 
 

Nurs* AND  
Experienc* AND  
ESBL 
 
(2008-2018) 

290412 
33702 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

CINAHL 
 
 

Multidrug-resistant bacteria 
AND  
Nurs* 
 
(2008-2018) 

462 
 
33 

0 
 
1 

0 
 
1 

0 
 
1 

CINAHL Multidrug-Resistant AND 
Nurs*  
 
(2008-2018) 

1935 
149 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

CINAHL Methicillin resistant 
staphylococcus aureus 
AND  
Hand hygiene AND  
Nurs* 
 
(2008-2018) 

 
3785 
 
161 
30 

 
0 
 
0 
3 

 
0 
 
0 
1 

 
0 
 
0 
1 

CINAHL MRSA AND  
Nursing 
 
(2008-2018) 

2402 
217 

0 
6 

0 
1 

0 
0 

CINAHL MRSA AND  
Nurs* AND  
Perception 
 
(2008-2018) 

2402 
289 
17 

0 
0 
5 

0 
0 
2 

0 
0 
1 
 

CINAHL MRSA AND 
Nurs* AND 
Perspective 

2402 
289 
4 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

CINAHL Antibiotic-resistant bacteria 
AND  
Prevention AND 
Staff  
 
(2008-2018) 

916 
 
58 
35 

0 
 
0 
1 

0 
 
0 
1 

0 
 
0 
1 
 



 

 
 

2 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt  

Antal utvalda artiklar till 
resultat efter 
genomläsning av artiklar, 
n = 14 

PubMed Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
AND  
prevention AND  
Health care workers 
 
(2008-2018) 

 
18380 
 
2645 
96 

 
0 
 
0 
2 

 
0 
 
0 
1 

 
0 
 
0 
1 

PubMed MRSA AND  
Healthcare personnel AND 
Experienc*  
 
(2008-2018) 

19636 
225 
12 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

PubMed MRSA AND  
Nurs* AND  
Personnel 

19636 
830 
113 

0 
0 
4 

0 
0 
3 

0 
0 
3 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet: låg, medel, hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet: låg, medel, hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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Bilaga 4. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Andersson, H., 
Andreassen 
Gleissman, S., 
Lindholm, C., 
& Fossum, B. 
  
2016 
 
Sverige 

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

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med MRSA i 
Sverige. 

Kvalitativ ansats, 
semistrukturerade 
bandinspelade 
intervjuer.  
 
Intervjuerna baserades 
på öppna frågor.  

Sjuksköterskor (n=8) och 
undersköterskor (n=7). 

Analysen resulterade i tre teman: 
1. Känslan av att vara okunnig, 
rädd och osäker, 2. Känslan av 
att vara kompetent och säker och 
3. Känslan av att vara stressad 
och överarbetad.  
En positiv attityd till vårdandet 
av patienter med MRSA kunde 
sammankopplas med kunskap 
om MRSA. 

Hög kvalitet 
(88%) 

Easton, P. M., 
Sarma, A., 
Williams, 
F.L.R., 
Marwick, 
C.A., Phillips, 
G., & 
Nathwani, D. 
 
2007 
 
Storbritannien 

Infection 
control and 
management of 
MRSA: 
Assessing the 
knowledge of 
staff in an acute 
hospital setting. 

Att bedöma kunskapen 
och uppfattningen hos 
personalen om MRSA 
och hur det hanteras i en 
akut sjukhusmiljö samt 
att avgöra vad personal 
ansågs behöva gällande 
information/utbildning 
om risker, hantering och 
behandling kring MRSA. 

Mixad studie; Kvalitativ 
och kvantitativ ansats.  
 
127 intervjuer och 47 
enkäter som var 
baserade på samma 
frågor. Då inga 
märkbara skillnader 
sågs i enkäter och 
intervjuer kombinerades 
de för analysen. 

Sjuksköterskor (n=87) 
och läkare (n=87).  

Kunskapsnivåer skiljde sig 
mellan olika professioner och 
den totala kunskapsnivån var låg 
bland deltagarna. Behovet av 
utbildning efterfrågades. 
Deltagarna upplevde att de 
behövde mer utbildning inom 
MRSA och faktorer som 
kolonisering, infektion, 
riskfaktorer, generell MRSA-
hantering och behandling. 
Deltagarna tyckte att 
utbildningen skulle ske genom 
handledning eller föreläsningar. 

Medel kvalitet 
(72%) 
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Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Furuno, J. P., 
Krein, S., 
Lansing, B., & 
Mody, L.  
 
2014 
 
USA 

Health care 
worker opinions 
on use of 
isolation 
precautions in 
long-term care 
facilities. 
 

Att bedöma 
vårdcentralens hälso- 
och 
sjukvårdspersonalens 
åsikter om användningen 
av 
kontaktisoleringsåtgärder 
för att minska 
överföringen av MRSA 
och VRE i 
bostadsbefolkningen. 

Kvantitativ ansats. 
  
Frågeformulär.  
 
 

Vårdpersonal (n=356), 
Sjuksköterskor (n=114), 
Undersköterskor (n=239).  
 

Deltagarna upplevde att 
patienterna med både MRSA och 
VRE var i behov av isolering och 
att detta skulle förebygga 
överföringen av infektionen till 
andra. Personalen upplevde dock 
att isoleringen medförde skadliga 
effekter på patienterna, som 
depression och dålig självkänsla. 
Vårdpersonalen ansåg att de 
infektionsförebyggande 
åtgärderna förändrades när 
patienterna hade MRSA eller 
VRE. 

Hög kvalitet 
(82%) 

Hill, J. N., 
Evans, C. T., 
Cameron, K. 
A., Rogers, T. 
J., Risa, K., 
Kellie, S., 
Richardson, 
M. S. A., 
Anderson, V., 
Goldstein, B. 
& Guihan, M.  

2013  
 
USA 

Patient and 
provider 
perspectives on 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus: A 
qualitative 
assessment of 
knowledge, 
beliefs, and 
behavior. 

Att bedöma hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
och veteraners 
uppfattningar om MRSA 
och deras 
utbildningsbehov om 
MRSA-förebyggande 
åtgärder för att utveckla 
patientmaterial som som 
hanterar problemen som 
är unika för patienter 
med ryggmärgsskador. 

Kvalitativ ansats.  
 
Sju stycken olika 
grupper med 
intervjuades (sex 
grupper med 
vårdpersonal och en 
med veteraner) under 
60-90 minuter. 
Kvalitativa data 
analyserades och 
jämfördes för att 
identifiera olika teman. 

Sjukvårdspersonal 
(n=33), läkare och 
sjuksköterskor som 
arbetade inom 
slutenvården, 
öppenvården och inom 
hemsjukvården. Veteraner 
(n=8) 

Tre övergripande teman som 
kom fram från analysen i studien 
var: “Kunskap om MRSA”, 
“handhygien” och “befintliga 
hinder för att utbilda veteraner 
med ryggmärgsskador”. 
Sjukvårdspersonalens 
kunskapsnivå var låg och brist på 
rutiner kring handhygien 
framkom. Deltagarna såg även 
ett hinder i att utbilda 
veteranerna då deras egen 
kunskapsnivå var för låg. 

Hög kvalitet 
(80%) 

  



 

 
 

7 

Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Hill, J. N., 
Hogan, T. P., 
Cameron, K. 
A., Guihan, 
M., Goldstein, 
B., Evans, M. 
E., & Evans, 
C. T.  
 
2014 
 
USA 

Perceptions of 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus and hand 
hygiene 
provider 
training and 
patient 
education: 
Results of a 
mixed method 
study of health 
care providers 
in Department 
of Veterans 
Affairs spinal 
cord injury and 
disorder units. 

Att bedöma hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
uppfattningar om den 
utbildning som ges om 
att vidareutbilda 
veteraner med 
ryggradssjukdomar om 
infektionsförebyggande 
åtgärder vid MRSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mixad studie; 
Kvantitativ och 
kvalitativ ansats.  

Semistrukturerade 
intervjuer och en 
webbaserad 
undersökning.  

Sjukvårdspersonal; 
sjuksköterskor, läkare och 
terapeuter (n=228) 

Flera av deltagarna uppgav att de 
inte hade tillräckligt med 
kunskap för att kunna svara på 
patienternas frågor. 75,9% av 
vårdpersonalen upplevde att de 
fick utmärkt eller bra utbildning 
om hur vårdpersonalen ska 
utforma patientutbildningen om 
infektionsförebyggande åtgärder 
vid MRSA. Trots detta svarade 
bara 63,6% att utbildningen de 
gav till patienterna inte var i 
samma utsträckning. 

Hög kvalitet 
(88%) 

Lindberg, M., 
Carlsson, M., 
& Skytt, B.  

 
2014 

Sverige 

MRSA-
colonized 
persons’ and 
healthcare 
personnel’s 
experiences of 
patient-
professional 
interactions in 
and 
responsibilities 
for prevention 
in Sweden. 

Att undersöka hälso- och 
sjukvårdspersonalen och 
MRSA-koloniserade 
personers erfarenheter av 
samspelet mellan patient 
och personal, deras 
relation samt 
ansvarigheten vid 
omvårdnaden och 
preventionen av MRSA-
kolonisationen. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 
intervjuer i grupp för 
personalen och 
individuella intervjuer 
med patienterna. 
Intervjuerna var 
beräknade att ta 30 
minuter och innehöll 32 
stycken frågor. 

Avdelningschefer (n=6), 
Ledare (n=6), Läkare 
(n=6), MRSA-patienter 
(n=6), Sjuksköterskor 
(n=6) 

Vårdpersonalen upplevde en 
osäkerhet och rädsla kring 
vårdandet av patienter med 
MRSA och ansåg att det 
behövdes mer kunskap och 
erfarenhet för att utföra en god 
omvårdnad till patienterna. Det 
fanns en skillnad på vården 
gällande patienter med MRSA av 
personalen på en akutavdelning 
och inom primärvården och 
belyste vikten av att all personal 
tog ansvar för att 
infektionskontrollerna utfördes 
korrekt. 

Hög kvalitet 
(80%) 
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Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Lindberg, M., 
Lindberg, M., 
Skytt, B., 
Högman, M., 
& Carlsson, 
M.  
 
2011 
 
Sverige 

Attitudes 
toward patients 
with multidrug-
resistant 
bacteria: scale 
development 
and 
psychometric 
evaluation.  

Att utveckla och 
psykometriskt utvärdera 
ett frågeformulär för att 
mäta attityder gentemot 
patienter med 
multiresistenta bakterier 
samt att beskriva dessa 
attityder inom en 
kategori av vårdpersonal 
(hemodialys-
sjuksköterskor).  

Kvantitativ ansats.  
 
Ett frågeformulär 
utvecklades med tre 
områden: Kunskap, 
beteenden och 
emotionell respons. 
Totalt innehöll 
formuläret 42 delar och 
uppskattades ta cirka 10 
minuter att genomföra.  

Hemodialys-
sjuksköterskor (n=329). 

Överlag så visade resultatet att 
hemodialys-sjuksköterskorna 
hade otillräcklig kunskap om 
MRSA, ESBL-producerande 
bakterier och hygienrutiner. 
Svaren i resultatet tydde på att 
nästan tre av fyra sjuksköterskor 
kan ha utsatt patienter för en 
infektionsrisk genom de 
omvårdnadsåtgärder de utför. 
Resultatet visade att längre 
arbetslivserfarenhet var av 
betydelse för sjuksköterskornas 
attityder gentemot patienter med 
multiresistenta bakterier. 

Medel kvalitet 
(76%) 

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

 
2012 

 
Sverige 

The Multidrug-
resistant 
bacteria attitude 
questionnaire: 
validity and 
understanding 
of responsibility 
for infection 
control in 
Swedish 
registered 
district, 
haematology 
and infection 
nurses. 

Att studera 
sjuksköterskors kunskap 
om beteende gentemot 
patienter med 
multiresistenta bakterier 
samt deras förståelse 
kring de olika 
ansvarsområdena vid 
preventionsåtgärderna i 
samband med 
infektionskontroller.   

Kvantitativ ansats. 

Webbaserat 
frågeformulär där det 
innehöll frågor kring 
spridning av infektion, 
behandling, 
hygienrutiner vid 
MRSA och ESBL 
bakterier och 
mikrobiologiska 
kännetecken. 
Formuläret var uppdelat 
i olika delar och var 
flervalsfrågor.   

Sjuksköterskor från tre 
olika enheter. 
Distriktsjuksköterskor 
(n=160), 
Hematologisjuksköterskor 
(n=108), 
Infektionssjuksköterskor 
(n=129).   

Det var en markant skillnad på 
kunskap och beteendet om 
multiresistenta bakterier. 
Infektionssjuksköterskorna 
påvisade mer kunskap än 
hematologikliniken och 
primärvården. Detta indikerade 
på att det krävs mer kunskap 
kring multiresistenta bakterier för 
att begränsa spridningen. 
Sjuksköterskorna upplevde att de 
hade ett stort eget ansvar för att 
tillämpa och följa de 
infektionsförebyggande 
åtgärderna. Det fanns ett 
samband mellan att ha mer 
kunskap om multiresistenta 
bakterier och att ta ett större 
ansvar för att begränsa 
smittspridningen. 

Medel kvalitet 
(79%) 
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Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Lugg, G. R. & 
Ahmed, H. A. 

 

2008 

 

Storbritannien 

Nurses' 
perceptions of 
meticillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus: Impacts 
on practice. 

Att utforska 
uppfattningar och 
förståelse av 
meticillinresistenta 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) bland vuxen- 
och barnsjuksköterskor.  

Tvärsnittsstudie. Mixad 
metod; Kvalitativ och 
kvantitativ ansats.  

Sjuksköterskor (n=95) 
varav 69,4% var 
barnsjuksköterskor och 
30,6% var sjuksköterskor.  

Resultatet visade 
sjuksköterskornas kunskap om 
MRSA och faktorer som 
påverkade kunskapen samt 
sjuksköterskornas utvärdering av 
arbetsförmågan och hur de 
upplevde effekten av 
infektionskontroll. 
Sjuksköterskorna visade en större 
kunskapsnivå än 
barnsjuksköterskorna. 

Hög kvalitet 
(96%) 

McClean, P., 
Tunney, M., 
Parsons, C., 
Gilpin, D., 
Baldwin, N. & 
Hughes, C.  

 

2012 

 

Irland 

Infection 
control and 
meticillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus 
decolonization: 
the perspective 
of nursing home 
staff 

Att utforska 
infektionskontroll och 
MRSA-dekolonisering i 
vårdhem i Nordirland ur 
sjukvårdspersonalens 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats.  

Semi-strukturerade 
individuella intervjuer 
samt fokusgrupper av 
antingen sjuksköterskor 
eller vårdassistenter. I 
varje fokusgrupp var 
det endast två deltagare 
från varje vårdhem.  

Vårdpersonal (n=39) från 
12 olika vårdhem i 
Nordirland.  

Personalen upplevde sig 
stressade när arbetsbelastningen 
inte var hanterbar och detta 
resulterade i att 
infektionskontrollerna inte 
utfördes på ett korrekt sätt. De 
uppgav att ekonomin var ett 
hinder som medförde en 
underbemanning med personal. 
Personalen upplevde en svårighet 
att upprätthålla en hemvänlig och 
steril miljö samtidigt samt att det 
var svårt att uppnå en god 
infektionsprevention när 
personalen besatt på olika 
kunskaper om 
infektionskontroller. 

Hög kvalitet 
(92%) 
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Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Pedro, A. L., 
Sousa-Uva, A. 
& Pina, E.  

2014  

Portugal 

Endemic 
methicillin- 
resistant 
Staphylococcus 
aureus: Nurses' 
risk perceptions 
and attitudes. 

Att identifiera 
sjuksköterskors kunskap 
om MRSA samt 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning och attityder 
om risker i samband med 
exponering av MRSA 
för sig själva, andra 
sjuksköterskor och 
patienter. 

Tvärsnittsstudie. Mixad 
metod; Kvalitativ och 
kvantitativ ansats.  

Frågeformulär med 21 
delar som alla deltagare 
fick svara på. 
Semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
stycken sjuksköterskor.  

Strategiskt utvalda 
sjuksköterskor (n=139) 
från 10 olika 
sjukhusenheter.  

Resultatet visade att 71,9% av 
sjuksköterskorna var enade om 
att de själva riskerade att smittas 
av MRSA. 95% av deltagarna 
såg handhygien som en 
förebyggande åtgärd för att 
minska risken för att smittas av 
MRSA och 98% såg handhygien 
som den viktigaste förebyggande 
åtgärden för att minska risken för 
spridning bland patienter. Risken 
för patienter upplevdes som en 
större risk än för personalen. Det 
fanns ett behov av att förbättra 
kommunikationen mellan hälso- 
och sjukvårdsteam om 
infektionsförebyggande 
rekommendationer.  

Medel kvalitet 
(72%) 

Seibert, D. J., 
Speroni, K. 
G., Oh, K. M., 
DeVoe, M. C., 
& Jacobsen, 
K. H.  

 
2014a 

 
USA 

Knowledge, 
perceptions, and 
practices of 
methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus 
transmission 
prevention 
among health 
care workers in 
acute-care 
settings. 

Att utvärdera kunskap, 
uppfattningar och 
praktiska utföranden 
relaterade till MRSA 
bland personalen på en 
akutavdelning. 

Kvantitativ ansats, 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär i 
pappersform och 
webbaserat samt 
observationer.  

Frågorna handlade om 
kunskap och 
uppfattningar om 
MRSA, praktiska 
utföranden och 
handhygien. 

Sjukvårdspersonal 
(n=276). Läkare (n=40), 
Sjuksköterskor (n=112), 
Medicinpersonal (n=8), 
Akutmedicinska 
tekniker och assistenter 
(n=17), Terapeuter (=10), 
Laboratoriepersonal 
(n=10)  

Deltagarna upplevde att 
preventionsåtgärderna gällande 
MRSA var en viktig del i deras 
arbete men det tillämpades inte 
på rätt sätt. De upplevde en 
rädsla att röra patienterna om de 
inte bar handskar och detta 
resulterade i en sämre kontakt 
med patienten. Personalen ansåg 
att tidsbrist och personalbrist var 
ett stort problem i omvårdnaden 
samt att kunskapen och 
utbildningen om MRSA behövde 
förbättras. 

Medel kvalitet 
(76%) 
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Författare  
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Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Seibert, D. J., 
Speroni, K. 
G., Oh, K. M., 
DeVoe, M. C., 
& Jacobsen, 
K. H.  

 
2014b 

 
USA 

Preventing 
transmission of 
MRSA: A 
qualitative 
study of health 
care workers’ 
attitudes and 
suggestions 

Att undersöka attityder 
kring MRSA, 
uppfattningar kring 
utmaningar gällande 
hinder vid MRSA 
prevention och förslag 
för att hindra 
överföringen av MRSA i 
akuta vårdavdelningar. 

Mixad metod; 
Kvalitativa och 
kvantitativa ansatser 
med semistrukturerade 
intervjuer.  

Intervjun beräknades att 
ta 30 minuter och 
innehöll frågor kring 
hur MRSA påverkade 
dem i sitt yrke i 
samband med 
hygienrutiner, 
preventionsåtgärder och 
utmaningar som kunde 
uppkomma. 

Sjuksköterskor (n=16), 
läkare (n=1), 
vårdpersonal (n=6), 
stödpersonal (n=2) 

Vårdpersonalen upplevde en 
rädsla att ta med sig MRSA-
infektionen hem eller sprida den 
vidare till andra. Personalen 
ansåg att detta berodde på en 
okunskap, kommunikationsbrist, 
tidsbrist och dålig tillämpning av 
preventiva åtgärder. All personal 
upplevde att användningen av 
rätt utrustning minskade risken 
för att själva bli infekterade med 
MRSA eller sprida den vidare. 

Hög kvalitet 
(84%) 

Thorstad, M., 
Sie, I., 
Andersen, B. 
M.  

 

2011 

 

Norge 

MRSA: A 
Challenge to 
Norwegian 
Nursing Home 
Personnel 

Att undersöka personliga 
erfarenheter kring 
MRSA och egna 
attityder till utmaningar 
associerade till kontroll 
och behandling av 
MRSA-patienter i 
vårdhem. 

Kvantitativ ansats.  

Enkätundersökning med 
svarsalternativ 1-5, där 
1 var “inga problem” 
och 5 var “ett mycket 
stort problem”. 

Vårdpersonal (n=338) på 
42 olika vårdhem i Oslo 
(Norge). 

Cirka hälften (52%) av 
vårdpersonalen var rädda för att 
bli smittad av MRSA och vilka 
konsekvenser det kunde få för 
deras sociala liv, familj och 
arbetssituation. Deltagarna 
upplevde även vårdstandarden 
som olämplig då det inte fanns 
tillräckligt med möjligheter för 
isolering och för lite städpersonal 
då det blev striktare städrutiner 
när de hade en patient med 
MRSA.  

Medel kvalitet 
(72%) 
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Wiklund, S., 
Fagerberg, I., 
Örtqvist, Å., 
Broliden, K., 
& Tammelin, 
A. 
 
2015 
 
Sverige 

Staff 
experiences of 
caring for 
patients with 
extended-
spectrum β-
lactamase–
producing 
bacteria: A 
qualitative 
study. 

Att öka kunskapen av 
vad det betyder för 
personal i akuta 
vårdinrättningar och på 
vårdhem i Stockholms 
län (Sverige) att vårda 
patienter med ESBL-
producerande 
tarmbakterier.  

Kvalitativ ansats, 
semistrukturerade (icke-
tidsbaserade) 
bandinspelade 
intervjuer.  
 
Frågorna berörde 
deltagarnas egna 
erfarenheter samt 
upplevda 
svårigheter/möjligheter. 

Sjukvårdspersonal n=23. 
Sjuksköterskor (n=5), 
undersköterskor (n=5) 
och läkare (n=3) i 
akutvården. 
Sjuksköterskor (n=5) och 
undersköterskor (n=5) i 
vårdhem. 

Resultatet presenterade att 
vårdpersonalen visade rädsla för 
att bli smittade av ESBL och ta 
hem smittan till familjen. 
Vårdpersonalen uttryckte även en 
frustration över bristen på 
enkelrum som då resulterade i att 
patienten fick vänta länge. 
Vårdpersonalen tyckte även att 
de hade för dåliga kunskaper om 
ESBL vilket resulterade i 
överdrivna säkerhetsåtgärder. 

Hög kvalitet 
(84%) 
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