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Abstrakt 

Bakgrund: Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt folkhälsoproblem.   

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av dom vanligaste 

antibiotikaresistenta bakterien och smittas vanligtvis via kontaktsmitta. I Sverige ses 

MRSA som en allmänfarlig sjukdom som kan innebära livshotande tillstånd samt lidande 

hos patienten. Smittspridning av MRSA kan minskas genom följsamhet av basala 

hygienrutiner. Sjuksköterskans ansvar är att arbeta smittförebyggande, patientsäkert, lindra 

lidande samt hålla sig uppdaterad med ny kunskap. Trots detta upplever sjuksköterskor 

kunskapsbrist gällande MRSA och rädsla över att själva bli smittade.  

Syfte: Studiens syfte är att belysa patienters upplevelser av att vårdas med MRSA inom 

slutenvården. 

Metod: Studien är gjord som en litteraturöversikt som baseras på 15 vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ-, kvantitativ- och mixad metod. Datasökning har gjorts i databaserna 

CINAHL och PubMed.  

Resultat: I resultatet framkom tre teman där patienternas upplevelser av att vårdas med 

MRSA inom slutenvården belyses: Upplevelser av bemötande från vårdpersonal, 

Upplevelser av information samt kunskap hos vårdpersonal och Upplevelser av att vårdas 

i isoleringsrum. Resultatet visade att patienter med MRSA upplever stigmatisering, 

kränkning och oprofessionellt bemötande av vårdpersonal på grund av kunskapsbrist vilket 

medför psykiskt lidande hos patienterna. Det visade sig även att vårdande i isoleringsrum 

upplevs negativt och att den fysiska vårdmiljöns utformning har en betydande inverkan på 

upplevelse och välmående.  

Slutsats: Vårdpersonal behöver mer fortbildning för att öka kunskap om vårdandet av 

patienter med MRSA samt en god fysisk vårdmiljö i isoleringsrum skapar förutsättningar 

för att lindra lidande samt säkerhetsställa god och säker vård i vården av patienter med 

MRSA inom slutenvård.   

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, 

Patienters upplevelser, Slutenvård.    



 

 

 

Abstract 

Background: The development of antibiotic resistant bacteria is a global health problem. 

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) is one of the most common 

antibiotic resistant bacteria and is usually transmitted through contact infection. In Sweden 

MRSA is referred to as a dangerous disease that can cause life-threatening conditions as 

well as patient suffering. The spread of infection may be reduced by adherence to basic 

hygiene practices. The nurse’s responsibility involves infection prevention, patient safety, 

alleviation of suffering and maintaining current knowledge of the disease. Despite this, 

nurses may lack knowledge concerning MRSA and fear contracting it. 

Aim: The aim of this study is to highlight the patient’s experience during inpatient 

treatment of MRSA.  

Methods: The study was conducted as a literature review based on fifteen scientific 

articles with qualitative-, quantitative- and mixed method. The article search was 

conducted via the CINAHL and PubMed databases.  

Results: The result highlighted three themes involving  patient experiences during isolated 

inpatient care of MRSA: Experience related to treatment by healthcare professionals, 

Experiences concerning the depth and correctness of information and knowledge by 

healthcare professionals and Experiences of being cared for in an isolation room. The 

result indicated that MRSA patients experience stigma experiences psychological distress 

as they felt stigmatized, violated and unprofessionally treated by healthcare professional 

due a lack of knowledge. Furthermore, it also showed that isolation room care was 

negatively experienced and that the care environment design significantly impacted the 

patient’s experiences and feelings of well-being.  

Conclusion: Healthcare professionals need further education to increase their knowledge 

of MRSA patient care and how the maintenance of a good care environment in isolation 

rooms is important for alleviation of suffering and ensuring the good and safe care of 

inpatient MRSA patients. 

 

Keywords: Inpatient Care, Literature review, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, 

MRSA, Patients’ experience.  
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom slutenvård har författarna till 

denna litteraturöversikt vid ett flertal tillfällen träffat på patienter med Meticillinresistenta 

Staphylococcus Aureus (MRSA) som vårdades ensamma i isoleringsrum. Litteraturöversikts 

författarnas upplevelse av vårdandet av patienter med MRSA var att vårdpersonal undvek 

kontakt med patienter på grund av bristande kunskap avseende hygienrutiner gällande 

MRSA-vård. Risk kan därmed föreligga att patienter med MRSA inte får en jämlik, god och 

säker vård, det väckte intresset för ämnet. Med denna litteraturöversikt syftar författarna till 

att belysa patienters upplevelser av att vårdas med MRSA inom slutenvården. Detta för att 

öka förståelsen för patientens upplevelser och därmed öka förutsättning för att säkerställa en 

jämlik, god och säker vård för denna patientgrupp. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras utveckling av antibiotikaresistens och MRSA ur ett globalt och 

nationellt perspektiv. Vidare beskrivs MRSA och spridning av MRSA inom vården, 

behandling och omvårdnad vid MRSA samt sjuksköterskans omvårdnadsansvar och 

upplevelser av att vårda patienter med MRSA. 

 

Utveckling av antibiotikaresistens och MRSA 

Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier har ökat under åren och utvecklats till ett 

globalt folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Anledning till denna globala 

utveckling av antibiotikaresistens är den okontrollerade användningen av antibiotika i 

låginkomstländer, där antibiotika används som ett ”quick fix” för de flesta 

sjukdomstillstånd (Willis & Chandler, 2019). När bakterier utsätts för antibiotika förändras 

bakteriernas struktur och antibiotikaresistens utvecklas. Det blir då svårt att behandla 

infektioner med antibiotika eftersom antibiotikan blir ineffektiv (Ericson & Ericson, 2009; 

World Health Organization [WHO], 2018). 

 

Förebyggande arbete mot antibiotikaresistens anses vara en global utmaning där Sverige 

ligger i framkant men påverkas dock av den globala spridningen. Den internationella 

samverkan är avgörande för kampen att minska antibiotikaresistens globalt men också för 

att bevara det goda läget som finns i Sverige. För att aktivt förebygga utveckling av 

antibiotikaresistens har WHO lanserat ett globalt övervakningssystem med benämningen 
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GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System). Målet med verktyget 

GLASS är att jämföra resistensdata samt statistik av god kvalitet mellan länder (WHO, 

2015). Under år 2015 påvisades 30-procentig ökning gällande incidenser av MRSA. Detta 

beror till stor del på invandring av folk från länder med högre förekomst av resistenta 

bakterier som sökte vård och där screening gjordes i Sverige. Trots denna ökning har 

Sverige lyckats med sin strategi att främja rationell antibiotikaanvändning och begränsa 

spridning av multiresistansbakterier (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

MRSA är en av de vanligaste antibiotikaresistenta bakterier som förekommer nationellt 

och globalt. Ungefär 50% av alla vårdrelaterade infektioner som orsakas av gula 

stafylokocker är MRSA. I Sverige är kontrollen av antibiotikaanvändningen god (Edberg 

& Wijk, 2009). Sverige anses ha god prognos gällande minskning av förskrivning och 

användning av antibiotika. Trots det rapporterades 15 500 nya fall år 2016 och det 

beräknas tillkomma ytterligare 70 000 nya fall till år 2050 i Sverige. Det innebär en 

samhällskostnad på 16 miljarder kronor för vårdandet av antibiotikaresistens 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a).  

 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2018b) redovisas antal fall av MRSA i Sverige 

under år 2018. Det rapporterades fall av MRSA från alla Sveriges 21 regioner och det var 

2,4 gånger fler fall i den regionen med högst antal fall gentemot regionen med lägst antal 

fall. Detta berodde på skillnader i provtagning, screening och kontaktspårning. 52 procent 

av de rapporterade MRSA-fallen år 2018 var kvinnor med en medianålder på 29 år, 

medianåldern hos män var 30 år. Kliniska incidenser visar att antalet MRSA-fall är högre 

bland barn under ett år och äldre över 80 år. Anledningen till att det visar en hög incidens 

hos kvinnor och barn beror på screeningen som görs på neonatal- och mödravården med 

uppföljande spårning vid nya fall av MRSA.  

 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus  

MRSA är en typ av Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) och är motståndskraftig 

mot Betalaktamantibiotika (Läkemedelsverket, 2018) som är grunden i 

antibiotikabehandling och omfattar penicillin, cefalosporiner och karbapenemer (Ericson & 

Ericson, 2009). Gula stafylokocker tillhör kroppens normala bakterieflora och förekommer 

vanligtvis i näsan, slemhinnor och på huden. Gula stafylokocker är den vanligaste orsaken 
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till sårinfektioner, bölder, postoperativa infektioner och sepsis (Hagberg, 2019). MRSA är 

svårbehandlat på grund av sin resistens mot antibiotika, främst gruppen penicillin och är ett 

stort vårdhygienproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

 

Människan kan vara bärare av gula stafylokocker och MRSA utan att ha några symtom 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b; Iyer & Kumosani, 2012; Noble, 2009), detta kallas för 

kolonisering (Iyer & Kumosani, 2012). Trots att bärare kan gå utan symtom i flera år kan 

gula stafylokocker finnas kvar i individens slemhinnor och hud med stor risk att blossa upp 

vid sårskada eller eksem vilket då kan utveckla allvarliga tillstånd som kan resultera i hög 

dödlighet i form av infektion med bakterieväxt i blodet och på hjärtklaffar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

 

Smittspridning vid MRSA 

Spridning av MRSA ökar drastiskt och sprids både inom vården och i samhället (Millar, 

Loughrey, Elborn & Moore, 2007). I samhället är riskfaktorer för smittspridning resor till 

länder med hög förekomst av MRSA. Det är även vanligt att MRSA sprids inom hushållen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). I en studie av Millar et al. (2007) visas det att unga friska 

individer kan smittas av MRSA när dem till exempel utövar kontaktsporter, delar handduk 

och sportutrustning eller badar i samma pool som någon som har MRSA. Ökad spridning 

av MRSA har också setts hos missbrukare som intar droger via injektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c). 

 

Inom vården sker spridning av MRSA främst på grund av bristande följsamhet av basala 

hygienrutiner, långa vårdtider och långvarig antibiotikaanvändning 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c; Millar et al., 2007). Exempel på brister inom de basala 

hygienrutinerna är otillräckligt rengjord sanitärutrustning och instrument samt förorenade 

kläder och händer som kan föra smitta vidare mellan patienter. Överbeläggning på 

avdelningar kan också vara en bidragande faktor till spridning (Folkhälsomyndigheten, 

2018c). Inom vården smittas oftast äldre, förtidigt födda barn, patienter med nedsatt 

immunförsvar, patienter med diabetes och patienter som genomgår dialysbehandling. 

MRSA-bärarskap är vanligt hos vårdpersonal (Millar et al., 2007; Folkhälsomyndigheten, 

2018c). Risken att bli smittad av MRSA ökar vid sjukhusvistelse utomlands där 
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användningen av antibiotika är stor och okontrollerad och där hygienrutinerna är bristande 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c).  

 

MRSA smittas via kontaktsmitta vilket är en vanlig smittväg inom slutenvården. 

Kontaktsmitta delas in i två kategorier: direkt- och indirekt kontaktsmitta. Direkt 

kontaktsmitta innebär att smittspridning sker vid direktkontakt med till exempel ett MRSA 

infekterat sår (Blomqvist & Janson, 2018). Indirekt kontaktsmitta innebär att vårdpersonal 

sprider smitta via en patient till en annan genom kontaminering av hud, kläder samt 

redskap vilket beror på brister i de basala hygienrutinerna (Seibert, Gabel Speroni, Oh, 

DeVoe & Jacobsen, 2014a; Uhlemann, Otto, Lowy & DeLeo, 2014).  

 

I Sverige räknas MRSA som en allmänfarlig sjukdom. En allmänfarlig sjukdom kan 

innebära ett livshotande tillstånd och orsaka lidande. MRSA ingår i smittskyddslagen 

vilket betyder att läkare har anmälningsplikt till smittskyddsläkaren i sin region samt till 

Folkhälsomyndigheten vid upptäckt av bärarskap med MRSA (Smittskyddslag, SFS 

2004:168). För att minska smittspridning bör screening utföras på alla patienter som fått 

sjukhusvård utanför Norden och på patienter som fått vård på ett sjukhus inom Norden 

med pågående smittspridning av MRSA (Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

 

Behandling och omvårdnad vid MRSA 

Infektioner vid MRSA behandlas med antibiotika och resistensbestämning behövs för att 

välja lämplig antibiotika mot den aktuella MRSA-typen. Trots resistensbestämning är 

infektionerna svårbehandlade och behandlingen kan ge biverkningar och hög 

samhällskostnad. Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning ska utföras i 

vårdandet av patienter med MRSA. I det fall där patienten har pågående behandling med 

kateter, infart, dränage och/eller annat kroppsfrämmande föremål ska ställning tas till att 

avsluta behandling av dessa föremål om möjligt då de är riskfaktorer för ytterligare 

infektion (Hagberg, 2019).  

 

Stor vikt i behandlingen av MRSA läggs på att undvika smittspridning genom tillämpning 

och följsamhet av de basala hygienrutinerna i varje vårdsituation och i vårdmiljön 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c; Åhrén, 2017). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) ska basala hygienrutiner tillämpas av all 
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vårdpersonal vid vårdandet och vid direkt fysisk kontakt med patienter. I denna 

litteraturöversikt omfattar vårdpersonal läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

Syftet med att tillämpa basala hygienrutiner är att förebygga och förhindra smittspridning 

och infektioner inom vård och omsorg. Basala hygienrutiner innebär att vårdpersonal ska 

ha god handhygien då det oftast är via händerna som bakterier sprids. Med god handhygien 

menas att händer och underarmar ska vara fria från smycken och förband, naglarna ska 

vara korta och inte ha något konstgjort material eller nagellack. Händerna ska desinfekteras 

före och efter varje vårdmoment. Handskar ska användas vid risk för kontakt med 

kroppsvätska. I de basala hygienrutinerna finns även föreskrifter om arbetskläder som 

omfattar att vårdpersonalen i vårdandet av patienter bär kortärmade arbetskläder och de ska 

bytas dagligen. Vid arbetsmoment där det finns risk finns för att arbetskläderna kan bli 

smutsiga ska skyddskläder användas (Socialstyrelsen, 2019; Socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10). I slutenvård ska patienter med 

allmänfarliga sjukdomar, som till exempel MRSA, vårdas i isoleringsrum med egen toalett, 

detta för att förhindra smittspridning till andra patienter (Hagberg, 2019; Smittskyddslag, 

SFS 2004:168). Patienter som vårdas i isoleringsrum ska få rätt stöd och information som 

behövs för att minska risken för smittspridning (Smittskyddslag, SFS 2004:168).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Ytterligare har sjuksköterskan ansvar att visa respekt 

och ge god och säker vård till alla oavsett sjukdomstillstånd, ålder, kön, nationalitet, kultur, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, social status eller politisk åsikt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskans kompetens är omvårdnad och innefattar både vetenskapligt arbete och 

patientnära arbete. Legitimerade sjuksköterskor är ansvariga för att självständigt ta kliniska 

beslut som erbjuder ökad möjlighet för patienten att återhämta sig och bibehålla hälsa samt 

ger bästa möjlighet till välbefinnande och livskvalitet. Omvårdnadsansvaret är grundat på 

en humanistisk människosyn med fokus på att värna om patientens integritet, värdighet och 

självbestämmande. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och sjuksköterskan har till 

ansvar att ge god och säker vård genom att skapa en god vårdrelation och vara lyhörd för 
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patientens behov. För att kunna ge god och säker vård ska sjuksköterskan följa de 

befintliga hälso- och sjukvårdslagarna och aktuella riktlinjer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

”Målet med hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, 3 kap, 1§). 

Sjuksköterskan ska aktivt arbeta för patientens delaktighet i sin vård samt se till att 

patienten får all information om sitt hälsotillstånd, undersökningar, vård och behandling 

(Patientlag, SFS 2014:821). Patienten har rätt att få information om sin diagnos och 

sjukdomstillstånd. Information behövs för att patienten ska förstå och få möjlighet att vara 

delaktig i sin vård. Målet med förmedling av information är att ge kunskap, för att 

information ska leda till kunskap bör den vara anpassad efter patientens förutsättningar 

(Edberg & Wijk, 2009). Kommunikation och patientinformation är grundläggande för en 

effektiv vårdrelation mellan patient och sjuksköterska. En effektiv vårdrelation är 

avgörande för att god omvårdnad ska kunna upprätthållas (Arungwa, 2014).  

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med MRSA 

Tidigare studier visar på upplevelser av rädsla och osäkerhet bland sjuksköterskor i 

vårdandet av patienter med MRSA. Det bidrar till att många sjuksköterskor har negativ 

inställning till att vårda patienter med MRSA (Andersson, Andreassen Gleissman, 

Lindholm, & Fossum, 2016; Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson, 2011; Soliman, Abu-

Youssef, Saleib, El-Moughazi & Zaki, 2013). Sjuksköterskor beskriver att vårda patienter 

med MRSA är ett ångestmoment. De flesta sjuksköterskor upplever oro och rädsla över 

risken att själva bli smittade med MRSA samt att sedan sprida smittan vidare till 

familjemedlemmar och andra patienter (Andersson et al., 2016; Chen, Chen, Lee & Yang, 

2016). Sjuksköterskor upplevde att det saknades riktlinjer, kunskap och information om 

spridning av MRSA. Detta i sin tur gör att sjuksköterskorna väljer att undvika 

direktkontakt med patienter med MRSA. De sjuksköterskor som hade kunskap om MRSA 

kunde vårda patienter på ett bättre sätt (Andersson et al., 2016). Behovet av fortbildning 

gällande MRSA och smittspridning belyses i flera studier, detta för att sjuksköterskorna 

ska kunna ge god och säker vård till patienter med MRSA (Andersson et al., 2016; 

Lindberg et al., 2011; Soliman et al., 2013). I de flesta tillfällen där det är överbelastning 

på vårdenheten och där det saknas anpassade isoleringsrum för att vårda patienter med 
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MRSA får MRSA patienterna omplaceras bland enheterna vilket innebär stor risk för 

smittspridning. Sjuksköterskor lägger mindre fokus på att tillämpa basala hygienrutiner vid 

vårdandet av patienter med MRSA när det är överbelastning och stressigt på vårdenheten 

vilket resulterar i lidande för patienterna (Andersson et al., 2016).   

 

Teoretisk referensram 

Katie Erikssons karitativa omvårdnadsteori används som teoretisk referensram i denna 

litteraturöversikt för att förstå patienters upplevelser av att vårdas med MRSA inom 

slutenvården. Enligt Katie Eriksson innebär vårdandet att lindra patientens lidande och att 

sjuksköterskans bemötande kan påverka hur patienten upplever lidandet. Lidande kan 

utryckas både fysiskt som till exempel kroppslig smärta och psykiskt så som ångest och 

depression. Eriksson menar att varje människas lidande är unikt och formas av personen 

själv samt omgivningen. Eriksson beskriver att vårdrelationen mellan patienten och 

sjuksköterskan har betydelse för hur lidande upplevs (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; 

Eriksson, 1994).  

 

Eriksson beskriver lidandet i tre dimensioner: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande (Eriksson, 1994). Livslidande innebär ett lidande som uppstår när något 

händer i ens liv, till exempel sjukdom hos sig själv eller hos någon närstående eller 

dödsfall i sin närhet. Sjukdomslidande förklarar Eriksson uppstår vid sjukdom där patienten 

blir begränsad, inte kan leva det liv denne vill och inte längre känner igen sin egen kropp. 

Vårdlidande är det lidande som orsakas av vård eller utebliven vård då till exempel 

patientens behov inte respekteras eller uppfylls. Eriksson förklarar att vårdlidande uppstår 

vid kränkning av värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 1994). 

 

Kränkning av värdighet kan inträffa när sjuksköterskan har en attityd som innebär att de 

allmänna mänskliga rättigheterna fråntas patienten, personen inte ses som en egen individ 

eller respekteras för individens människovärde samt att inte individens autonomi värnas.  

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 1994). Fördömelse och straff handlar om att 

patientens uppträdande blir felaktigt bedömt av sjuksköterskan. Lidande kan då ta sig form 

i en känsla av fördömande och straff. Med straff menar Eriksson att vårdpersonalen 

nonchalerar eller ignorerar patienten (Eriksson, 1994).   
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Eriksson (1994) beskriver att maktutövning är ett frihetsberövande som kan vara direkt 

eller indirekt. Med direkt maktövning menar Eriksson att patienten är tvingad eller 

övertalad att ofrivilligt göra eller delta i vårdaktiviteter. Indirekt maktutövning innebär att 

vårdpersonalen medvetet sätter patienten i en maktlöshet där patientens åsikt inte lyssnas 

till eller är av betydelse. Utebliven vård orsakas av att sjuksköterskan medvetet eller 

omedvetet inte tillfredsställer patientens vårdbehov. Det kan vara allt från att inte tillämpa 

basala hygienrutiner eller undvika att ha direktkontakt med patienten. Sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar är att förebygga och lindra lidandet. Sjuksköterskan ska vara lyhörd för 

patientens behov, vårda patienten med respekt, ge möjlighet till patienten att vara delaktig i 

sin vård samt ge information till patienten för att patienten ska känna sig sedd och 

bekräftad och därmed eliminera vårdlidande (Eriksson, 1994).   

 

Problemformulering 

MRSA är ett globalt växande problem och studier visar på okunskap bland vårdpersonal 

som präglas av oro och rädsla. Patienter med MRSA är som rutin isolerade för att minska 

smittspridning och det finns fall där vårdpersonal undvikit kontakt med patienter med 

MRSA på grund av rädsla för att själv bli smittad. Att undvika kontakt med patienter kan 

innebära att vården uteblir och medför lidande för patienten. Det är av stor vikt att belysa 

patienternas upplevelser av att vårdas med MRSA inom slutenvården. Detta för att skapa 

förutsättningar för sjuksköterskan till att förstå patienternas upplevelser och vårdbehov och 

därmed kunna erbjuda god och säker omvårdnad samt förebygga lidande för patienter med 

MRSA som vårdas inom slutenvården. 

  

Syfte 

Studiens syfte är att belysa patienters upplevelser av att vårdas med MRSA inom 

slutenvården. 

 

Metod 

I metodavsnittet beskrivs litteraturöversiktens design, urval, datainsamling, 

tillvägagångssätt vid granskning och analysering av vetenskapliga artiklar samt etiska 

överväganden. 
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Design 

Metoden som använts för att besvara syftet är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

utgår från att sammanställa, kritiskt granska och analysera aktuell forskning inom ett utvalt 

problemområde med ett väl formulerat syfte. Detta för att ge en överblick av aktuella 

forskningar, öka förståelsen samt öka kunskapen inom ämnet för att kunna ge 

evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017).  

 

Urval och datainsamling 

De databaser som användes för att genomföra sökningar till denna litteraturöversikt var 

CINAHL och PubMed då de ansågs vara relevanta för forskning inom ämnet omvårdnad. 

Manuella sökningar genomfördes också. Friberg (2012) beskriver att manuell sökning 

innebär att sökning görs i till exempel böcker och vetenskapliga artiklar för att hitta 

betydelsefull information, manuella sökningar kan vara bra när sökresultaten är 

begränsande eller när sökningen kört fast. Urval från respektive databas redovisas i en 

sökmatris (Bilaga 1). Begränsningar som gjordes vid sökning av artiklar var att de skulle 

vara skrivna på engelska, att abstrakt fanns tillgängligt, att artiklarna var peer reviewed och 

att de var publicerade mellan år 2000-2019. 

 

Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar från hela världen inkluderades i sökningen. 

Både män och kvinnor över 18 år inkluderades. 

Exklusionskriterier: Då syftet var att belysa patienters upplevelser inom slutenvården 

exkluderades andra vårdinstanser. 

 

Då syftet med denna litteraturöversikt är att belysa patienters upplevelser är majoriteten av 

de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt av kvalitativ ansats. Dock 

inkluderades en artikel med kvantitativ ansats och en med mixad metod som ansågs 

relevanta för studiens syfte.  

 

Sökord och sökstrategi utfördes enligt Polit och Beck (2017) där sökord som användes var 

utformade utifrån studiens syfte. Efter gjordes en sökstrategi för användning i respektive 

databaser. Sökord som användes var: Healthcare-associated infection, Inpatient Care, 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, MRSA, Nurs*, Patient Experience, Patient 

Satisfaction och Patient Views. Sökorden kombinerades med Booleska operatorer enligt 
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Friberg (2012) för att bredda sökningarna med fler sökord och kombinationer, i denna 

studie används operatorerna AND och OR. För att ytterligare bredda sökningarna användes 

trunkering (*). Trunkering används på enstaka ord för att få med alla böjningar (Friberg, 

2012). Hur sökorden kombinerades med varandra, med vilka Booleska operatorer och hur 

trunkering används redovisas i en sökmatris (Bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen, granskning och urval genomfördes både enskilt och gemensamt av 

litteraturöversiktsförfattarna. Vid varje sökning lästes först respektive artiklars titel, om 

titeln ansågs intressant och relevant gjordes ett första urval av artiklarna. Därefter gick 

författarna vidare med att läsa abstrakten till de utvalda artiklarna och ett andra urval av 

artiklarna gjordes av båda författarna om artiklar ansågs relevant för litteraturöversiktens 

syfte. Sedan kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning (Bilaga 2 och 3) och ett tredje urval gjordes, artiklar med låg kvalitet 

exkluderades och artiklar med hög (n=13) och medel (n=2) kvalitet inkluderades och 

användes för att besvara litteraturöversiktens syfte. En sökmatris (Bilaga 1) gjordes och 

urval av artiklarna sammanställdes och presenteras i en artikelmatris (Bilaga 4). Slutligen 

lästes de utvalda artiklarna individuellt och gemensamt, diskuterades och antecknades i ett 

online delat Word dokument samt sammanställdes till litteraturöversiktens resultat. 

Resultatet presenteras i både text och tabell (Bilaga 4). 

 

Värdering av artiklars kvalitet 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av Högskolan Dalarnas granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Bilaga 2) och kvalitetsbedömning av 

kvantitativa studier (Bilaga 3). Granskningsmallarna är modifierade versioner av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). Artiklar med mixad metod 

granskades med båda granskningsmallarna. Enligt granskningsmallar rankades artiklarnas 

kvalitet på låg-, medel- och hög poäng. Maxpoäng för de kvalitativa artiklarna är 

uppskattat på 25 och 29 är maxpoäng på de kvantitativa artiklarna. Kvalitetskrav för hög 

poäng uppskattas på 20 respektive 23 poäng (80-100%) medan medelhög poäng uträknas 

på 15-19 respektive 17-22 poäng (60-79%) och låg poäng beräknas på mindre än 14 

respektive 17 poäng (60%). 
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Analys och tolkning av data 

Metoden som använts för att analysera de valda artiklarna är Fribergs (2012) 

innehållsanalys med fem steg. I första steget läste författarna individuellt artiklarnas 

innehåll flera gånger för att få en helhetsbild. I andra steget identifierades tillsammans 

nyckelfynden som sedan skrevs in i ett Word dokument. I det tredje steget sammanställdes 

fynden i artiklarnas resultat och färgkodades och sorterades i likheter och skillnader. I det 

fjärde steget delades fynden upp i tre teman. I det femte och sista steget syntetiserades 

fynden och presenterades i litteraturöversiktens resultat. 

 
Etiska överväganden 

Etiska överväganden inom forskning handlar om att skydda människors rättigheter samt 

värna om människans integritet och att undvika missförstånd. Forskning som inkluderar 

människor får endast godkännas om den är respektfull gentemot de mänskliga 

rättigheterna. Samtliga deltagare i studien ska ha gett samtycke till forskningen samt vara 

informerade om att de när som helst får dra sig ur forskningen (Codex, 2018; Polit & Beck, 

2017). Författarna till denna litteraturöversikt tar etisk ställning genom att endast 

inkluderade artiklar som har genomgått etikprövning eller är godkända av en etisk 

kommitté.  

 

Med hänsyn till eget etiskt övervägande har författarna till litteraturöversikten varit kritiska 

till hur de vetenskapliga artiklarna tolkats och hanterats. I enlighet med Polit och Beck 

(2017) och Codex (2019) har författarna inte förvrängt eller förvridit resultat från de 

utvalda artiklarna som står som grund till litteraturöversiktens resultat. Författarna har 

eftersträvat ett objektivt tankesätt och egna värderingar har uteslutits i litteraturöversikten. 

Rätt referenshantering enligt Karolinska Institutet (u.å.a) referensguide för APA användes 

för att undvika plagiering. För att undvika feltolkning av det engelska språket användes 

svensk-engelskt lexikon samt MeSH-termer via Karolinska Institutet (u.å.b). 

 

Resultat 

Resultatet grundas på 15 vetenskapliga artiklar från England (n=6), Irland (n=1), Kanada 

(n=1), Nya Zeeland (n=1) och Sverige (n=6). Resultatet i litteraturöversikten presenteras i 

tre teman: Upplevelser av bemötande från vårdpersonal, Upplevelser av information samt 

kunskap hos vårdpersonal och Upplevelser av att vårdas i isoleringsrum. 
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Upplevelser av bemötande från vårdpersonal 

Bemötandet från vårdpersonal upplevdes som oprofessionellt av patienter som vårdades 

med MRSA inom slutenvård (Criddle & Potter, 2006; Lindberg, Carlsson, Högman, & 

Skytt, 2009; Lindberg, Carlsson, & Skytt, 2014; Skyman et al., 2014) och patienternas 

upplevelser präglas av känslan av stigmatisering och kränkning (Andersson, Lindholm, & 

Fossum, 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; 

Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016; Skyman, Thunberg, & Hellström, 2010). Flera 

patienter upplevde att kontakten med vårdpersonal inom slutenvården förändrades till det 

sämre efter att de fick diagnosen MRSA. Patienterna upplevde att vårdpersonalen sände ut 

blandade signaler i sitt bemötande. Detta berodde främst på att vårdpersonalen betedde sig 

olika och inte tog MRSA på allvar, det bidrog till förvirring och osäkerhet hos patienterna. 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen agerade oprofessionellt då dem upplevde ignorans 

från vårdpersonalen samt att stödet från vårdpersonalen upplevdes otillräckligt vilket 

resulterade i att patienterna kände sig mindre värda (Criddle & Potter, 2006; Lindberg et 

al., 2009; Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2014). Flera patienter med MRSA upplevde 

sig utstötta från vård och behandling vilket innebar att patienterna kände sig ovälkomna 

inom sjukvården (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; 

Skyman et al., 2016). 

 

Upplevelser av information samt kunskap hos vårdpersonal 

Upplevelser av bristande information gällande omvårdnadsåtgärder och behandling av 

MRSA var vanligt förekommande i studierna och informationen upplevdes otillräcklig av 

patienterna. Många patienter upplevde att dem fick lite eller ingen information alls om 

MRSA från vårdpersonalen samt att de upplevde att personalen höll tillbaka information 

(Andersson et al., 2011; Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Burnett et al., 2010; Criddle & 

Potter, 2006; Currie, Knussen, Price, & Reilly, 2013; Gleeson, Larkin & O’Sullivan, 2016; 

Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016). I motsats visades det i en 

studie av Lindberg et al. (2009) att informationen var tillräcklig, patienterna upplevde sig 

vara nöjda med informationen som gavs under slutenvårdstiden samt upplevde några 

patienter att informationen erbjöds i överskott. Flera patienter var eniga om att 

informationen från vårdpersonalen kunde bli bättre och hade önskan om att få mer 

detaljerad information som gör att patienterna får bättre förståelse för MRSA och vad det 
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innebär för deras vårdsituation (Barratt et al., 2010; Burnett et al., 2010; Skyman et al., 

2016). De patienter som hade fått informationsbroschyrer om MRSA upplevde att det var 

ett bra tillägg till den verbala informationen de fick och att det visade på att vården tog 

MRSA på allvar (Criddle & Potter, 2006; Gleeson et al., 2016; Lindberg et al., 2014). Till 

skillnad från tidigare resultat upplevde patienter i en studie av Bellamy (2008) missnöje 

gentemot de informationsbroschyrer de erhållit om MRSA, patienterna upplevde att 

broschyrerna var föråldrade och inte speciellt informativa. 

 

Patienterna upplevde att den bristande informationen berodde på att vårdpersonal inte hade 

tillräckligt med kunskap gällande MRSA (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; 

Gleeson et al., 2016; Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2014). Kunskap om befintliga 

riktlinjer och rutiner kring hygien och smittspridning samt användning av skyddsutrustning 

saknades vilket medförde osäkerhet hos vårdpersonalen (Andersson et al., 2011; Criddle & 

Potter, 2006). Vårdpersonalens okunskap och osäkerhet ledde till upplevelser hos 

patienterna som lidande, rädsla, oro och förlorade tillit för vårdpersonalen (Andersson et 

al., 2011; Skyman et al., 2016). På grund av patienternas upplevelser av bristande kunskap 

och informationsöverföring så valde flera patienter att söka information om MRSA på 

internet istället för att fråga vårdpersonalen (Skyman et al., 2016). Patienterna upplevde 

trygghet och delaktighet i sin vård när de vårdades av vårdpersonal med kunskap om 

riktlinjer och rutiner om MRSA. Patienterna blev väl bemötta och upplevde att de fick svar 

på sina frågor och funderingar (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010; Criddle & 

Potter, 2006; Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2016). 

 

Upplevelser av att vårdas i isoleringsrum  

Att vårdas i isoleringsrum upplevdes både positivt och negativt hos patienterna med 

MRSA inom slutenvården (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010; Bellamy, 2008; 

Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 2014; Newton, Constable & Senior, 2001; Tarzi, 

Kennedy, Stone & Evans, 2001; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 

2012; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016). Att vårdas med MRSA i isoleringsrum 

inom slutenvården var för många patienter en negativ upplevelse och beskrivs som att vara 

fast innanför fyra väggar (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006). Studier påvisar att 

patienter med MRSA som vårdades i isoleringsrum inom slutenvården i större uträckning 

upplevde oro och ångest än patienter med andra sjukdomstillstånd som inte vårdades i 
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isoleringsrum (Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001; Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson & Lewis, 2012) och isoleringsvård bidrog till känslor som ilska, skam och 

skyldighet hos patienterna (Barratt et al., 2010). 

 

Upplevelsen av att vårdas i isoleringsrum inom slutenvården beskrevs av patienterna som 

att vårdas i ett fängelse (Barratt et al., 2010) och patienterna upplevde det som begränsande 

och kränkande (Barratt et al., 2010; Bellamy, 2008; Newton et al., 2001). Patienterna 

upplevde att förklaring till varför vården sker i ett isoleringsrum saknades och vid tillfälle 

där förklaringar gavs var det ytliga förklaringar (Newton et al., 2001). När patienterna 

vårdas i isoleringsrum upplevdes det av patienterna att vården försämrades (Newton et al., 

2001; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012) och att vårdrelationen mellan patienterna 

och vårdpersonalen påverkades negativt (Barratt et al., 2010; Bellamy, 2008; Newton et 

al., 2001). 

  

Patienterna upplevde att spontana vårdkontakter med vårdpersonalen minskade när 

patienterna vårdades i isoleringsrum. Vårdpersonalen vistades hos patienterna endast när 

medicinsk behandling eller omvårdnadsåtgärder skulle utföras (Newton et al., 2001; 

Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012), det kunde bero på att vårdpersonalen inte 

orkade eller ville ta på sig skyddskläder vid kontakt med patienten. Skyddsklädsel 

upplevdes av patienterna som ett hinder i mötet med vårdpersonalen och när personalen 

satte på sig skyddskläder kände patienterna sig skrämda och fick en känsla av att dem var 

farliga (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2016). 

 

Attityder till användning av skyddsklädsel vid patientkontakt upplevdes av patienterna vara 

varierande bland vårdpersonalen. Några i vårdpersonalen utrustade sig med skyddsklädsel 

medan andra undvek det. Patienterna upplevde förvirring över varför inte all vårdpersonal 

följde riktlinjerna för isoleringsvård inom slutenvården (Criddle & Potter, 2006; Lindberg 

et al., 2014; Webber et al., 2012) och förvirringen ledde ofta till att patienterna upplevde 

ilska och frustration gentemot vårdpersonalen. Vårdpersonal som följde riktlinjerna 

upplevdes mer omtänksamma än vårdpersonal som inte följde riktlinjerna. Vårdpersonalen 

som inte följde riktlinjerna uppfattades som respektlösa och nonchalanta av patienterna 

(Andersson et al., 2010; Webber et al., 2012). Flera patienter upplevde isoleringsvård inom 

slutenvården som tråkigt och ensamt, särskilt patienterna som vårdades under längre tid 
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och av patienter som inte fick besök av närstående (Newton et al., 2001; Skyman et al., 

2010; Webber et al., 2012). 

  

Det finns även studier som påvisar positiva patientupplevelser av isoleringsvård vid 

MRSA. Dessa patienter upplevde att vårdas i isoleringsrum som terapeutiskt och att det 

gav ökad frihet och integritet samt möjlighet till att ha privatliv under vårdtiden. Vidare 

upplevde patienterna att vårdas i isoleringsrum gav större frihet vid besök från närstående 

(Criddle & Potter, 2006; Newton et al., 2001). Upplevelsen av isoleringsvård inom 

slutenvården visades i studier påverkas av den fysiska miljön (Barratt et al., 2010; Webber 

et al., 2012). Några patienter upplevde sig mindre instängda när de kunde ha en dörr till 

vårdrummet öppen och kunde se och höra personer i korridoren (Barratt et al., 2010). Även 

möjligheten till att lyssna på radio, se på TV, eller titta ut genom ett fönster med utsikt 

gjorde att patienterna upplevde sig mindre instängda (Barratt et al., 2010; Webber et al., 

2012). 

 

Diskussion 

I diskussionsavsnittet sammanfattas huvudresultaten och vidare diskuteras resultat, metod, 

etik, klinisk betydelse för samhället samt förslag till vidare forskning. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att vårdas med 

MRSA inom slutenvården. Utifrån de utvalda vetenskapliga artiklarna presenterades 

resultatet i tre teman. Upplevelser av bemötande från vårdpersonal, resultatet påvisade att 

patienter som vårdades med MRSA inom slutenvården upplevde ett oprofessionellt 

bemötande från vårdpersonalen. Patienterna var missnöjda med bemötandet av 

vårdpersonal och de upplevde stigmatisering och kränkning i mötet. Upplevelser av 

information samt kunskap hos vårdpersonal, informationsöverföringen upplevdes av 

patienterna vara bristfällig och otillräcklig på grund av kunskapsbrist hos vårdpersonalen. 

Upplevelser av att vårdas i isoleringsrum, isoleringsvård är en betydande del av MRSA-

vården inom slutenvården. Patienterna kände sig begränsade och instängda och det ledde 

ofta till ilska och frustation hos patienterna. Dock framkom det i studiens resultat att 

utformning av den fysiska vårdmiljön hade en positiv inverkan på patientupplevelser vid 

vårdandet av patienter med MRSA inom slutenvård.    



 

16 

 

 

Resultatdiskussion  

Under resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat i relation till 

bakgrunden och teoretisk referensram.  

 

Upplevelser av bemötande från vårdpersonal 

Litteraturöversiktens resultat belyser att patienter som vårdas med MRSA inom 

slutenvården upplevde att de bemöttes oprofessionellt samt att patienternas upplevelser 

präglas av känslan av stigmatisering och kränkning vilket medför lidande hos patienterna 

(Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 

2014; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016; Skyman et al., 2010). Bemötande är en 

central del i sjuksköterskans omvårdnad och ska utföras med respekt för patientens 

integritet (Leksell & Lepp, 2015). Kränkning av värdighet kan inträffa när vårdpersonal 

har en attityd som innebär att de allmänna mänskliga rättigheterna fråntas patienten, 

personen inte ses som en egen individ eller respekteras för individens människovärde samt 

att inte individens autonomi värnas (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 1994). 

Kränkning av värdighet beskrivs vid ett vårdtillfälle där en läkare undvek att skaka hand 

med en 83-årig kvinna som vårdades med MRSA. Läkaren hävdade att kvinnan inte fick 

åka tunnelbana och inte skulle ha någonting med andra personer att göra. Kvinnan 

upplevde rädsla, frustration och uppgav att hon inte kunde förlåta läkarens uppträdande vid 

det mötet (Andersson et al., 2011). 

 

Resultat i tidigare studier visar på att vårdpersonal var negativt inställda till att vårda 

patienter med MRSA på grund av rädsla och oro (Andersson et al., 2016; Lindberg et al., 

2011; Soliman et al., 2013). Enligt Leksell och Lepp (2015) ska patienten bli bekräftad, 

respekterad och vara delaktig i sin vård, det visar studier av Andersson et al. (2010) och 

Webber et al. (2012) motsatsen på då patienterna i studierna upplevde vårdpersonal som 

nonchalanta och respektlösa. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara rättvis och 

lika för alla oavsett sjukdomsbild (HSL, SFS 2017:30). Författarna till litteraturöversikten 

anser att det är anmärkningsvärt att vårdpersonalen beter sig oprofessionellt och inte utövar 

sitt omvårdnadsansvar på ett respektfullt sätt samt utsätter patienter med MRSA för 

vårdlidande. Författarna menar att det oprofessionella bemötandet kan bero på den 

arbetsrelaterade stress som idag finns inom vården. Det styrks i en studie av Wah Mak, 
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Chung Lim Chiang och To Chui (2013) som beskriver att vårdpersonal upplevde att deras 

bemötande gentemot patienter påverkades negativt av den arbetsrelaterade stressen.  

 

Enligt Erikssons omvårdnadsteori ska sjuksköterskan vara närvarande och skapa trygghet 

tillsammans med den lidande patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), vilket en 

studie av Andersson et al. (2016) motsäger då rädsla för smittspridning resulterade i att 

sjuksköterskor inte var närvarande i vårdandet av patienter med MRSA. Sjuksköterskans 

attityd gentemot patienten påverkar hur patienten ser sig själv som värdig i vårdtillfället 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 1994). Genom att applicera Eriksson 

omvårdnadsteori i bemötandet av patienter med MRSA menar författarna till 

litteraturöversikten att en ökad möjlighet till en god och säker vård ges vilket kan minska 

psykiskt lidande hos patienter med MRSA. Eriksson menar att sjuksköterskan ska sträva 

efter att patienterna ska känna sig sedda och bekräftade för att eliminera vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Genom att skapa en god vårdrelation med patienten kan det leda till ökad 

tillit för vårdpersonal och vården som därmed ges kan förebygga vårdlidande.  

 

Upplevelser av information samt kunskap hos vårdpersonal 

En gemensam patientupplevelse som belyses i resultatet är bristande 

informationsöverföring på grund av okunskap hos vårdpersonalen. Information om 

omvårdnad och behandling vid MRSA upplevdes av patienterna vara ytlig och otillräcklig 

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

Currie et al., 2013; Gleeson et al., 2016; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; 

Skyman et al., 2016). Patienterna värderade att få en korrekt information från 

vårdpersonalen och uppskattade att både få muntlig- och skriftlig information (Barratt et 

al., 2010; Burnett et al., 2010; Skyman et al., 2016). Enligt sjuksköterskans 

kärnkompetenser har sjuksköterskan huvudansvar för informationsöverföring, 

patientinformation om sjukdomstillstånd och omvårdnadsåtgärder (Leksell & Lepp, 2015). 

De flesta patienter upplevde att dem fick ytlig eller ingen information alls om MRSA från 

vårdpersonalen samt att de upplevde att vårdpersonalen höll tillbaka information 

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

Currie et al., 2013; Gleeson et al., 2016; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; 

Skyman et al., 2016). I resultatet framkom att flera patienter valde att söka information om 

MRSA på internet istället för att fråga vårdpersonalen (Skyman et al., 2016). I artikeln 
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beskrivs detta vara negativt men litteraturöversikts författarna anser att detta går att vända 

till något positiv då internet ökar patienternas möjligheter till att få lättillgänglig 

information direkt från vården, detta kallas för E-hälsa. E-hälsa beskrivs av Socialstyrelsen 

(u.å.) vara ett bra sätt för patienten att öka välbefinnande och bibehålla hälsa. E-hälsa 

bidrar till att vården blir mer lättillgänglig och det blir enklare för patienten att själv ta reda 

på information. Vårdpersonal har dock ingen möjlighet att styra över vilka hemsidor 

patienterna besöker men kan vägleda patienterna till webbsidor med korrekt och granskat 

innehåll samt hålla relevanta webbsidor uppdaterade med ny information. 

 

Folkhälsomyndigheten (2017b) beskriver att konsekvenser av bristande information är 

ökad smittspridning av MRSA både i samhället och inom vården. Ökad smittspridning av 

MRSA orsakar längre vårdtider, högre vårdkostnader samt lidande hos patienterna. Vilket 

även Eriksson nämner i sin omvårdnadsteori där hon beskriver att utebliven vård, vilket 

kan kopplas ihop med utebliven information, resulterar i vårdlidande hos patienterna 

(Eriksson, 1994). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska informationen vara individuellt 

anpassad och sjuksköterskan ska se till att informationen som ges är korrekt och att 

patienten förstår informationen som ges. För att kunna uppnå kraven från patientlagen 

innebär det att sjuksköterskan ska ha evidensbaserad kunskap och praktisk erfarenhet av 

behandling och omvårdnad inom berörd sjukdom samt kunna ge en korrekt och 

individanpassad information till patienten. Även i Erikssons omvårdnadsteori belyses 

vikten av att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och patientens upplevelse av vården 

ska vara att den är säker och uppfyller de behov patienten har (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Sjuksköterskor i tidigare studier beskrev att de hade otillräcklig kunskap 

om MRSA och basala hygienrutiner och att det gjorde att följsamheten till de basala 

hygienrutinerna var bristande (Andersson et al., 2016). Detta överensstämmer med 

litteraturöversiktens resultat som visade att även patienterna upplevde kunskapsbrist och 

bristande följsamhet gällande MRSA och hygienrutiner hos vårdpersonalen (Andersson et 

al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Gleeson et al., 2016; Lindberg et al., 2014; Skyman et 

al., 2014). Det är anmärkningsvärt då det finns nationella riktlinjer gällande 

omhändertagande vid MRSA, trots det finns det kunskapsluckor hos vårdpersonal. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det är av vikt att se över hur följsamheten av de 

nationella riktlinjerna för omhändertagande vid MRSA ser ut. I en studie av Andersson et 

al. (2016) upplevde vårdpersonal att vårdandet av patienter med MRSA blev bättre när de 
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hade tillräckligt med kunskap och när det fanns tydliga riktlinjer i verksamheten att 

förhålla sig till. Därför anser författarna till litteraturöversikten att det även är av vikt att se 

över hur de lokala riktlinjerna är utformade. 

 

Att inte använda sig av evidensbaserad kunskap är en risk för patientsäkerheten och kan 

innebära vårdskador och stort lidande hos patienter (Socialstyrelsen, 2017). Vårdskada 

innebär enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 1 kap, §5) “kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. För att minska kunskapsbrist 

och för att undvika vårdskador anser författarna till litteraturöversikten att det är av stor 

vikt att vårdpersonal arbetar evidensbaserat och genomgår fortbildning om MRSA. 

Fortbildningen bör ske individuellt där eget ansvar tas för att ta del av och fördjupa sig i 

rutiner, riktlinjer samt ny forskning som berör området. Vidare kan förbättringsarbete 

gällande MRSA och hygienrutiner göras inom verksamheten, detta för att kunna ge god 

och säker vård. Vikten av fortbildning nämns också i studier av Andersson et al. (2016), 

Lindberg et al. (2011) och Soliman et al. (2013) som beskriver att fortbildning gällande 

MRSA behövs för att vårdpersonal ska kunna ge en god och patientsäker vård. 

Verksamhetscheferna bör ta sitt ansvar genom att vårdpersonalen får avsatt tid för 

utbildningen eller möjlighet att tillsammans med kollegor delta i utbildningar. Författarna 

till litteraturöversikten ser ett behov av att ha kontinuerliga kontroller av följsamhet till de 

basala hygienrutinerna. Kontrollerna kan ske via observation av hur vårdpersonalen följer 

hygienrutinerna, en HandCheck kan även användas för att mäta noggrannheten av 

handhygien. 

 

Upplevelser av att vårdas i isoleringsrum 

Stor vikt i behandlingen av MRSA läggs på att förhindra smittspridning och vårdpersonal 

har ansvar i att förhindra smittspridning (Socialstyrelsen, 2019; Åhrén, 2017). Detta 

innebär att patienter med MRSA som vårdas inom slutenvården bör vårdas i isoleringsrum 

(Hagberg, 2019). Enligt Smittskyddslagen ska en patient som vårdas i isoleringsrum tas väl 

hand om och få den vård, stöd och information patienten behöver (Smittskyddslag, SFS 

2004:168). I litteraturöversiktens resultat påvisades det att vårdas i isoleringsrum ledde till 

upplevelser som att vara begränsad och instängd hos patienterna (Barratt et al., 2010; 

Bellamy, 2008; Newton et al., 2001) och flera patienter upplevde att vårdpersonalen inte 
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besökte dem spontant utan endast när dem var tvungna till det (Newton et al., 2001; 

Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Detta tas också upp i tidigare studier av 

Andersson et al. (2016) och Chen et al. (2016) där vårdpersonal beskrev det som ett 

ångestmoment att vårda patienter med MRSA i isoleringsrum på grund av oro och rädsla 

över att själva bli smittade. Oron och rädslan bidrog till att vårdpersonal undvek 

direktkontakt med patienter med MRSA och besökte inte patienterna lika ofta som dem 

hade velat. Skyddsklädsel upplevdes av flera patienter påverka mötet med vårdpersonalen 

och flera patienter ansåg att skyddskläderna var ett hinder i mötet (Barratt et al., 2010; 

Skyman et al., 2016). Ibland öppnade vårdpersonalen endast en liten springa i dörren när 

dom skulle informera något för att slippa ta på sig skyddsklädsel (Barratt et al., 2010). 

Litteraturöversiktens författare menar att det är ett stort problem att vårdpersonal beter sig 

annorlunda gentemot patienterna som har MRSA. I Hälso- och sjukvårdslagen står det att 

vården ska ges på lika villkor till alla (HSL, 2017:30). Författarna till litteraturöversikten 

anser att vårdpersonalens oro och rädsla inte ska vara ett hinder för att utföra en god och 

patientsäker omvårdnad, då det kan leda till att patienter med MRSA upplever sig 

förminskade och inte längre litar på vårdpersonalen. Det kan resultera i utebliven vård om 

patienter med MRSA på grund av detta undviker att söka vård. Enligt Erikssons 

omvårdnadsteori innebär utebliven vård att vårdpersonal inte tillfredsställer patientens 

vårdbehov, det kan ske omedvetet eller medvetet och orsakar alltid ett vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Att vårdpersonal medvetet undviker direktkontakt med patienterna anses 

som maktutövning och stämmer väl överens med Erikssons omvårdnadsteori där 

maktutövning beskrivs som ett frihetsberövande. Att utöva makt anses som ett oacceptabelt 

förhållningssätt och får inte förekomma inom vården, för att undvika detta bör ämnet 

kontinuerligt diskuteras inom verksamheten samt att all vårdpersonal reflekterar kring sina 

dagliga värdehandlingar.   

 

I resultatet framkom att den fysiska vårdmiljön var betydelsefull för patienternas 

upplevelser av isoleringsvård (Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012). 

Litteraturöversiktens författare anser att genom att anpassa den fysiska vårdmiljön efter 

patienternas önskningar och behov kan patienternas välbefinnande öka och lidandet minska 

till exempel genom anpassning av färger, ljus, möbler och tavlor. Detta stärks av Wijk och 

Nordin (2017) som menar att en god fysisk vårdmiljö bidrar till en positivare upplevelse 

för patienter som vårdas i isoleringsrum. Anpassning av vårdmiljön bör göras för att öka 
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välbefinnandet hos patienterna som vårdas i isoleringsrum anser författarna till 

litteraturöversikten. Detta överensstämmer med Erikssons omvårdnadsteori som beskriver 

att människan påverkas av miljön runt omkring och att miljön har betydelse för patientens 

hälsa (Eriksson, 1994; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Metoddiskussion  

Studien är gjord som en litteraturöversikt. Genom att använda denna metod fick 

litteraturöversikts författarna möjlighet att granska och sammanställa tidigare studier inom 

det berörda ämnet (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017). Till litteraturöversiktens resultat 

användes vetenskapliga artiklar med kvalitativ-, kvantitativ och mixad metod. Enligt Polit 

och Beck (2017) ska artiklar med kvalitativ ansats användas för att beskriva upplevelser, 

detta för att ge djupare bild av fenomenet. Då syftet med studien var att belysa patienters 

upplevelser inkluderades till en början endast kvalitativa studier till litteraturöversiktens 

resultat men då ämnet sedan tidigare inte var speciellt forskat på inkluderades även en 

kvantitativ studie och en studie med mixad metod. I den kvantitativa studien användes två 

mätinstrument för att mäta och jämföra upplevelser hos patienter med MRSA mot patienter 

utan MRSA. The Geriatric Depression Scale var ett frågeformulär med ja och nej frågor 

som användes för att bedöma grad av depression hos deltagarna. The Profile of Mood 

States bedömde nivå av ångest och ilska hos deltagarna. En svaghet som kan ses med den 

kvantitativa artikeln kan vara att deltagarna inte svarar på öppna frågor och därmed inte får 

utrymme att vidare reflektera över sina svar. En styrka är att studien kan nå ut till fler 

eftersom frågeformulär med enkla frågor har använts och frågorna kan enkelt besvaras. 

Författarna till litteraturöversikten ser det som en fördel att även studier med kvantitativ- 

och mixad metod inkluderades då studierna påvisade samma resultat som de kvalitativa 

studierna vilket ger litteraturöversikten ett trovärdigt resultat. 

  

Databaserna som användes till sökningarna i litteraturöversikten var CINAHL och PubMed 

då dessa databaser enligt Friberg (2012) är inriktade på omvårdnad respektive medicin och 

är relevanta för en litteraturöversikt om omvårdnad. Manuell sökning gjordes genom att 

författarna till litteraturöversikten läste igenom artiklars referenslistor för att granska att 

artiklarna var relevanta och genom det hittades ytterligare två artiklar, författarna till 

litteraturöversikten valde att benämna det som manuell sökning efter att ha läst Fribergs 

(2012) beskrivning av manuella sökningar. Sökorden som användes vid sökning i 
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databaserna var utvalda utifrån litteraturöversiktens syfte. Sökorden kombinerades med 

varandra samt användes trunkering och boolesk sökteknik för att bredda sökningarna. 

Operatorn NOT valdes att inte användas i sökningarna för att datan inte skulle bli 

begränsad och författarna till litteraturöversikten kunde då själva filtrera bort den data som 

inte var relevant. Samma sökord användes i båda databaserna vilket resulterade i att samma 

studier återkom i båda databaserna vilket författarna anser är positivt då det innebär att 

sökorden är relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte.  

 

Artiklar mellan åren 2000–2019 inkluderades, vilket kan vara ett långt tidsintervall och 

skulle kunna ge sämre representation av resultatet. Litteraturöversiktens författare valde att 

inkludera studierna eftersom studierna var relevanta för syftet i litteraturöversikten och för 

att utöka datainsamlingen. Avgränsningen till slutenvården gjordes för att minska 

omfånget av studierna samt att författarna har erfarenheter från slutenvård och därför vill 

belysa det valda ämnet inom området slutenvård. 

  

Studierna som användes till resultatet i litteraturöversikten kommer ifrån England (n=6), 

Irland (n=1), Kanada (n=1), Nya Zeeland (n=1) och Sverige (n=6). Länder från hela 

världen var inkluderade i sökningarna till resultatet. Dock fann författarna till 

litteraturöversikten inga studier från utvecklingsländer vilket kan vara en begränsning då 

resultatet inte belyser hur situationen ser ut överallt i världen. En fördel med att flera 

studier kom från Sverige är att resultatet blir lättare att ta till sig när det ligger geografisk 

nära.  

 

För kvalitetsgranskning av artiklar användes Högskolan Dalarnas modifierade 

granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) för kvalitativ- och kvantitativ granskning. De studier med mixad metod granskades 

med båda granskningsmallarna. De artiklar som inkluderades i resultatet hade medel- eller 

hög kvalitet vilket är en styrka för resultatets trovärdighet. En svaghet med 

granskningsmallarna är att studier kan få höga poäng trots att dem inte är relevanta för 

litteraturöversiktens syfte, därför har författarna till litteraturöversikten kritiskt granskat 

varje studie. 
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Fribergs (2012) analysmetod användes för granskning av studierna. Detta för att säkerställa 

att studierna upprätthåller kvalitén och blir korrekt översatta. Studierna lästes flera gånger 

där största fokusen lades på studiernas resultat för att finna och jämföra likheter och 

olikheter mellan de valda studierna. Litteraturöversikten är skriven av två författare vilket 

är en styrka då studierna är noggrant granskade av bägge författarna och jämförelse med 

författarnas översättningar av studierna är gjorda. Litteraturöversikten är skriven i Word 

Office 365, på detta sätt kunde litteraturöversiktens författare samtidigt redigera 

dokumentet på enskilda datorer. Ett svensk-engelskt lexikon har använts vid översättning 

av artiklarna för att undvika feltolkningar då de engelska orden kan ha flera översättningar 

till det svenska språket vilket utgör en risk att studierna inte översätts korrekt.  

 

Etikdiskussion  

Majoriteten av artiklarna som grundar litteraturöversiktens resultat är etiskt godkända av 

en etisk kommitté. Dock var studien av Bellamy (2008) inte etisk granskad med 

anledningen att den etiska kommittén inte ansåg att det var relevant för denna typ av 

studie. Patienterna i studien var helt anonyma och hade gett samtycke till studien. Newton 

et al. (2001) nämnde inget om etiskt godkännande i sin studie, däremot var studien 

publicerad i tidskriften Journal of Hospital Infection som kräver att alla studier som 

involverar människor måste följa etiska riktlinjer och vara etiskt godkända. 

  

Ett svensk-engelskt lexikon har använts vid översättning av artiklarna för att undvika 

feltolkningar då de engelska orden kan ha flera översättningar till det svenska språket 

vilket utgör en risk att dem översätts fel. I enlighet med Codex (2019) har författarna till 

litteraturöversikten följt de forskningsetiska riktlinjerna som beskrivs, det innebär att 

arbetet inte har förfalskats, plagierats eller förvrängts. Författarna har strävat efter att 

använda ett objektivt tankesätt vid granskning och tolkning av artiklar och har inte haft 

några egna värderingar under granskningen för att få ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversikten påvisar att patienters upplevelser av att vårdas med MRSA inom 

slutenvården är varierande men de flesta är negativa och beror på okunskap hos 

vårdpersonalen. Litteraturöversikten uppmärksammar även vikten av att som vårdpersonal 
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arbeta evidensbaserat och att ständigt hålla sina kunskaper uppdaterade för att kunna ge en 

så god vård som möjligt. I samhället kan litteraturöversikten bidra till att öka förståelsen 

kring MRSA då det är ett växande folkhälsoproblem och allmänheten bör upplysas om de 

risker som finns med ett högt antibiotikaanvändande. Den fysiska vårdmiljön visades vara 

av betydelse för patienternas upplevelser av att vårdas i isoleringsrum inom slutenvården. 

Därför skulle utformningen av isoleringsrum med fördel kunna förbättras för att få en 

vårdmiljö där patienter, trots isoleringsvård, kan trivas.  

 

Denna litteraturöversikt har en klinisk betydelse för hälso- och sjukvården då patienternas 

upplevelser behöver uppmärksammas och åtgärder vidtas för att kunna förebygga lidande 

samt ge god och säker vård till denna patientgrupp. För att säkerställa att vårdpersonalen 

har kunskap för att vårda patienter med MRSA anser författarna till litteraturöversikten att 

ämnet bör lyftas till gruppnivå där det diskuteras i verksamhetsmöten och 

förbättringsarbete av rutiner kring vård av MRSA bör utföras. På en individuell nivå 

behövs kontinuerlig fortbildning av vårdpersonal och på samhällsnivå att ämnet inkluderas 

i grundutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Information om MRSA och hur 

smittspridning kan förhindras ges i grundutbildningen för undersköterskor och 

sjuksköterskor och problemet ligger i hur kunskapen ska förhindras att förloras i yrkeslivet.  

 

Slutsats 

Vårdpersonalens kunskaper om MRSA är bristfällig och denna okunskap leder till ett 

sämre bemötande vilket medför psykiskt lidande och utebliven vård för patienter som 

vårdas med MRSA inom slutenvården. Patienternas upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum påverkas av hur den fysiska vårdmiljön är utformad. Litteraturöversiktens 

resultat tyder på att fortbildning om riktlinjer och rutiner om följsamhet av hygienrutiner 

och vårdandet av MRSA behövs för att öka kunskap hos vårdpersonal och i sin tur skapa 

förutsättning för att kunna ge god och säker vård samt minska lidandet för patienter med 

MRSA som vårdas inom slutenvård. Patienternas välbefinnande i isoleringsvård kan 

förbättras med en god fysisk vårdmiljö.  

 

Förslag till vidare forskning 

Att det behövs ökad kunskap om MRSA för vårdpersonalen är ett faktum och om 

vårdpersonalen hade mer kunskap skulle det kunna förbättra upplevelsen av vården för 
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patienterna. Även den fysiska vårdmiljön påverkade hur patienterna upplevde vården i 

isoleringsrum. Övervägande del av studierna i denna litteraturöversikt är gjorda i Sverige 

och England vilket har gett en smal bild på hur situationen ser ut runt om i världen.  

 

Därför skulle vidare forskning på vårdpersonalens kunskapsluckor om MRSA och hur 

kunskapen på bästa sätt skulle kunna läras ut, hur upplevelsen av isoleringsvård kan 

förbättras för patienterna samt fler studier i olika delar av världen som belyser patienters 

upplevelser av att vårdas med MRSA vara till hjälp för att förbättra patienters upplevelser 

av att vårdas med MRSA inom slutenvården.   
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18 av intervjuerna 

räknades med i 

resultatet.  

Majoriteten av patienterna upplevde att 

personal bemötte dom med öppenhet 

och kunde svara på frågor om deras 

tillstånd. 

Hög 

92% 

 

 

Criddle, P., & Potter, J. 

  

2006. 

  

England. 

 

Exploring patients’ views 

on colonisation with 

meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

This study aims to further 

investigate patient experience 

and understanding, and to 

suggest what aspects of 

information are particularly 

helpful to patients and how 

provision can be improved. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som leddes av 

en intervjuare. 

n=14 

 

15 svarade positivt 

på att delta i 

studien, en fick 

dock förhinder. 

Majoriteten av patienterna upplevde att 

de fick bristfällig information från 

vårdpersonalen vilket bidrog till oro och 

ångest hos patienterna.  

Hög 

92% 

 

 



 

3 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Currie, K., Knussen, C., 

Price, L., & Reilly, J. 

  

2013. 

  

England. 

 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

screening as a patient 

safety initiative: using 

patients’ experiences to 

improve the quality of 

screening practices 

 

To explore the patient 

experience and acceptability 

of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

screening of inpatient 

admissions to acute hospital 

settings. 

Mixad metod 

 

Ett frågeformulär och 

telefonintervjuer 

genomfördes av erfarna 

intervjuare utan någon 

erfarenhet av vården. 

n=54 som svarade 

på 

frågeformuläret. 

 

24 män. 

30 kvinnor. 

 

n=10 som deltog i 

telefonintervju. 

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte gav tillräckligt med 

information om screeningen och 

resultatet. Patienterna upplevde att 

undersökningen gjordes på rutin och 

inget fokus på bemötande. 

Kvalitativ: 

Hög 

80% 

 

 

Kvantitativ: 

Hög 

83% 

 

 

Gleeson, A., Larkin, P., & 

O’Sullivan, N. 

 

2016. 

 

Irland. 

The impact of methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus on patients  with 

advanced cancer and their 

family members: A 

qualitative study 

 

The purpose of this study was 

to explore the impact of an 

MRSA diagnosis on patients 

and their carers. 

Kvalitativ. n=18 

 

9 patienter. 

9 anhöriga. 

Patienterna och de anhöriga upplevde 

att de inte fick tillräckligt med information 

om MRSA. Noggrannare information kan 

göra så att det blir lättare att klara av det. 

Hög 

88% 

Lindberg, M., Carlsson, M., 

Högman, M., & Skytt, B. 

  

2009. 

  

Sverige. 

Suffering from meticillin-

resistant Staphylococcus 

aureus: experiences and 

understandings of 

colonization 

The objective was to explore 

individuals’ experiences and 

understandings of methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) colonization. 

Kvalitativ. 

 

Intervjustudie. 

n=13 

 

4 män. 

9 kvinnor. 

Patienterna i studien upplevde 

vårdpersonalens bemötande på olika 

sätt. Vissa var nöjda medan andra var 

missnöjda. Vissa upplevde att de inte 

fick tillräcklig med stöd från viss 

personal. 

 

 

Hög 

92% 

 

 



 

4 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Lindberg, M., Carlsson, M., 

& Skytt, B. 

  

2014. 

  

Sverige. 

 

MRSA-colonized persons’ 

and healthcare 

personnel’s experiences of 

patient—professional 

interactions in and 

responsibilities for 

infection prevention in 

Sweden 

The study objective was to 

investigate MRSA-colonized 

persons’, registered nurses’ 

(RNs), physicians’ and 

managers’ experiences of 

patient—professional 

interactions in relation to and 

responsibilities for infection 

prevention in the care of 

MRSA-colonized patients. 

 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer med 

patienter med MRSA. 

 

Grupp intervjuer med 

omvårdnadspersonal. 

n=25 blandat 

personal och 

patienter. 

 

30 deltagare från 

början varav 5 

hoppade av. 

Patienterna upplevde att de fick bättre 

och mer individualiserad information från 

de vårdpersonal som hade mer kunskap 

om MRSA. 

Hög 

92% 

 

 

Newton, J. T., Constable, D., 

& Senior, V. 

  

2001. 

  

England. 

 

Patients’ perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

and source isolation: a 

qualitative analysis of 

source-isolated patients 

The aim of this study is an 

initial attempt to document the 

perceptions of patients 

infected with MRSA together 

with their experience of source 

isolation. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjuaren använde 

förbestämda frågor och 

använde ytterligare 

undersökningsfrågor för 

att få mer detaljerade svar. 

 

 

 

 

n=19 

 

12 kvinnor. 

7 män. 

Patienterna ansåg att skyddsutrustning 

som handskar och förkläden var som en 

barriär i interaktionen med 

vårdpersonalen. Patienterna tyckte 

också att de fick mindre uppmärksamhet 

från vårdpersonalen än vad andra 

patienter fick. 

Hög 

80% 

 

 

 



 

5 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Skyman, E., Bergbom, I., 

Lindahl, B., Larsson, L., 

Lindqvist, A., Thunberg 

Sjöström, H., & Åhrén, C. 

  

2014. 

  

Sverige. 

Notification card to alert 

for methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus is 

stigmatizing from the 

patient's point of view 

The aim of this questionnaire-

based study was to describe 

patient use, experience, and 

opinions of receiving and 

presenting and MRSA 

notification card when seeking 

health care. 

Kvalitativ. 

 

Frågeformulär. 

Två grupper som svarade. 

De första hade fått MRSA 

mellan 1999-2003 och 

svarade på frågorna 2004. 

Andra gruppen hade fått 

MRSA 2008-2010 och 

svarade på frågorna 2011. 

2004: 

n=92  

 

39 män. 

38 kvinnor. 

15 anonyma. 

 

2011: 

n=110 

 

51 män. 

55 kvinnor. 

4 anonyma. 

 

Patienterna upplevde rädsla, 

respektlöshet, brist på kunskap och 

oprofessionellt beteende från 

vårdpersonal när de uppvisade sina 

MRSA-bärare kort. 

Hög 

92% 

Skyman, E., Lindahl, B., 

Bergbom, I., Thunberg 

Sjöström, H., & Åhren, C. 

  

2016. 

  

Sverige. 

 

Being Met as marked–

patients’ experiences of 

being infected with 

community-acquired 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

To reveal and interpret 

otherwise healthy patients’ 

lived experiences of receiving 

care and their everyday life 

after having acquired 

community MRSA (CA-

MRSA). 

Kvalitativ. 

 

Intervjustudie. Ett 

fenomenologiskt 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt 

användes. 

n=12 

 

7 män. 

5 kvinnor. 

Patienterna upplevde det som 

skrämmande när personalen använde 

skyddsutrustning så som masker och 

förkläden. Skyddsutrustningen gjorde 

patienterna sårbara och gav dom en 

känsla av att de hade pesten. 

Skyddskläderna gjorde så att mötet med 

vårdpersonalen blev negativ. 

 

 

 

Hög 

92% 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Skyman, E., Thunberg, H., & 

Hellström, L. 

  

2010. 

  

Sverige. 

 

Patients’ experiences of 

being infected with MRSA 

at a hospitaland 

subsequently source 

isolated 

To get knowledge regarding 

patients’ experiences who 

contracted MRSA at the 

hospital and subsequently 

source isolated at the Clinic of 

Infectious Diseases. 

 

Kvalitativ. 

 

Fördjupade intervjuer. 

Intervjuaren hade många 

års erfarenhet av MRSA. 

n=6 

 

2 kvinnor. 

4 män. 

Patienterna tyckte att vårdpersonalen 

hade ett oprofessionellt bemötande vilket 

gjorde att patienterna kände sig utanför 

och i vägen.  

Hög 

92% 

 

 

Tarzi, S., Kennedy, P., 

Stone, S., & Evans, M. 

 

2001. 

 

England. 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus: 

psychological impact of 

hospitalization and 

isolation in an older adult 

population 

The present study had two 

main aims. Firstly, to obtain 

evidence regarding the effects 

of hospitalization by 

comparing the levels of 

anxiety and depression 

reported by older adults 

undergoing rehabilitation with 

estimates of levels in the 

general older adult population. 

Secondly, by contrasting the 

selfreported responses of 

isolated and non-isolated older 

adults, to examine the 

psychological impact of 

physical isolation for older 

adults in the hospital. 

 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

Två grupper svarade på 

frågor. Ena var isolerade 

MRSA-positiva patienter 

och den andra grupper var 

MRSA-negativa patienter 

som inte var isolerade. 

 

Fyra olika mätinstrument 

användes till studien. 

n=22 MRSA-

positiva patienter. 

 

6 män. 

16 kvinnor. 

 

 

n=20 MRSA-

negativa patienter. 

 

5 män. 

15 kvinnor. 

Resultatet visade att de MRSA-positiva, 

isolerade patienterna hade högre nivåer 

av ångest och depression än de MRSA-

negativa, icke-isolerade patienterna. 

Dock finns det ingen indikation på att det 

är MRSA i sig som påverkar humöret. 

Hög 

83% 



 

7 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Webber, K. L., Macpherson, 

S., Meagher, A., Hutchinson, 

S., & Lewis, B. 

  

2012. 

  

Kanada. 

 

The impact of strict 

isolation on MRSA positive 

patients: An action-based 

study undertaken in a 

rehabilitation center 

The objective of the research 

was to seek insights from 

rehabilitation inpatients with 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA), to better understand 

their experience of MRSA and 

strict isolation. 

Kvalitativ. 

 

Aktionsforskning. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer och uppföljande 

patientfokusgrupp. 

 

n=9 Många av patienterna hade negativa 

upplevelser från vårdpersonalens 

bemötande. En patient beskrev att det 

kändes som att personalen såg dem 

som ”smutsiga”. Flera av patienterna 

kände ilska och frustration gentemot 

vårdpersonalen på grund av brister i 

bemötandet. 

 

Medel 

76% 

 

 

 

 


