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Abstrakt  

Bakgrund:  Multiresistenta bakterier (MRB) förekommer i hela världen och klassas  

som ett globalt folkhälsoproblem. Kunskapen om multiresistenta bakterier är låg både hos  

patienter och sjukvårdspersonal. För att minska risken för spridning behövs mer kunskap och 

om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner. Överdriven användning av antibiotika är en  

bidragande orsak till den ökade antibiotikaresistensen i världen.  

Sjukvårdspersonal upplever svårigheter med att vårda patienter med MRB och bristande 

kunskap hos kan ses som bidragande faktor till detta. Att undvika smittspridning är en stor del 

i hur patienterna ska hanteras inom vården.  

Syfte: Att sammanställa patienters upplevelser av att leva med multiresistenta 

bakterier såsom Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) och Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL).  

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserat på 15 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna är av kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats. Databaser som använts är 

CINAHL, PubMed och Scopus.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra olika kategorier: Upplevelser av MRB i vardagen, 

Upplevelser av att få bristande information, Upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal 

och Upplevelser av stigmatisering. 

Konklusion: Stigmatisering, oro och ångest genomsyrade resultatet av denna litteraturöversi

kt. Sjukvårdspersonalens bemötande spelar en viktig roll i hur patienten hanterar att bli 

diagnostiserad med multiresistenta bakterier och sen att leva med multiresistenta bakterier.  

Okunnig sjukvårdspersonal gav upphov till ökat lidande för patienterna. 

Nyckelord: Antibiotikaresistent, Litteraturöversikt, Multiresistenta bakterier, patienter,  

upplevelser. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: Multi-resistant bacteria (MRB) occur worldwide and are classified as a global 

public health problem. Knowledge of multi-resistant bacteria is low in both patients and 

healthcare professionals. To reduce the risk of spreading, more knowledge and the importance 

of adherence to basic hygiene routines are needed. Excessive use of antibiotics is a contributing 

cause of the increased antibiotic resistance in the world. Healthcare professionals experience 

difficulties in caring for patients with MRB and lack of knowledge can be seen as a contributing 

factor. Avoiding the spread of infection is a major part of how patients should be managed in 

healthcare situations.  

Aim: To compile patients' experiences of living with multi-resistant bacteria such as Multi-

resistant staphylococcus aureus, Vancomycin-resistant enteroccal and Extended-spectrum beta-

lactamase  

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

The articles are of qualitative, quantitative, and mixed method. Databases used in the search  

are CINAHL, PubMed and Scopus.  

Results: The results are presented in four different categories: Experiences of multi-resistant 

bacteria in everyday life, Experiences of lack of information, Experiences of treatment from 

healthcare professionals and Experiences of stigmatization. 

Conclusion: Stigmatization, anxiety and concern permeated the results of this literature 

review. The care of healthcare personnel plays an important role in how the patient handles 

being diagnosed with and then living with multidrug resistant bacteria. Unskilled healthcare  

professionals caused increased suffering for patients. 

Keywords: Antibiotic resistance, experiences, Literature review, Multi-resistant bacteria, 

patients. 
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“How very little can be done under the spirit of fear.” 

~Florence Nightingale
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1. INLEDNING    

 

Intresset för ämnet väcktes i samband med att författarna varit på flertalet 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU) upplever de att det finns ett behov av ökad 

kunskap hos vårdpersonal och patienter angående den ökade spridningen av multiresistenta 

bakterier (MRB) och antibiotikaresistens som följd, världen över. Författarna upplevde även  

att det behövs mer kunskap om hur vårdpersonal kan undvika smittspridning av MRB mellan 

både personal och andra patienter. Det uppkom även funderingar om hur patienter med MRB 

upplever bemötandet från vårdpersonalen i samband med att bli vårdad. 

 

  

2. BAKGRUND    

 

Bakgrunden kommer att beskriva vad MRB är och vilka de främst förekommande  

multiresistenta bakterierna är samt vad antibiotikaresistens innebär. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att minska risken för spridning av dessa vilket även kommer belysas. Bakgrunden 

kommer även att beskriva riktlinjer som en sjuksköterska ska förhållas sig till när det gäller 

vård av patienter med MRB. 

 

2.1 Multiresistenta bakterier (MRB)  

 

MRB ökar världen över och medför en risk för bäraren att drabbas av komplikationer eller  

dödlighet. Detta utgör ett hot mot den enskilda patienten samt samhället och vården i form 

av ökade kostnader på grund av längre vårdtider och dyra läkemedel. Därför är det viktigt att 

både förekomsten och spridningen av MRB minskar och åtgärder som bör vidtas är begränsad  

antibiotikaanvändning, smittspårning och god vårdhygien (Trell & Gustafsson, 2018).  

Enligt lag ska varje bärare av MRB anmälas till smittskyddsläkaren i respektive landsting 

och till Folkhälsomyndigheten. För att hitta smittkällan ska även smittspårning ske (Hagberg, 

2020). Det innebär att källan till smittan ska försöka identifieras och på så sätt minska risken 

för spridning (Trell & Gustafsson, 2018).  
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2.2 Gruppen MRB  

 

Meticillinrestistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som tillhör människans 

 normalflora och kan finnas i näsan, slemhinnor eller på huden hos barn och vuxna i perioder.  

De stammar av denna bakterie som är resistent mot penicillin som innehåller meticillin kallas 

MRSA. Kontaktsmitta sprider MRSA vilket kan undvikas genom god följsamhet till basala 

hygienrutiner vid varje vårdtillfälle (Folkhälsomyndigheten, 2018). För att förhindra att smittor 

överförs används basala hygienrutiner inom vård och omsorg. Det innebär att särskilda 

regler finns vad gäller handhygien, skyddskläder, skyddshandskar, arbetskläder och smycken  

(Svensson & Wetterbrandt, 2019). Enterokocker är en grupp tarmbakterier som tillhör den 

normala tarmfloran. Vancomycin resistenta enterokocker (VRE) är enterokocker som bildat 

resistens mot Vancomycin vilket är ett viktigt antibiotikum mot enterokockinfektioner 

(Gustavsson, 2019).    

Bakterier med Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) har resistensmekanism som bryter 

ner en mängd betalaktamasantibiotika vilket är en av de viktigaste grupper antibiotika som 

finns för att behandla infektioner. ESBL är enzymer som gör att bakterien blir resistent mot 

vanlig antibiotikabehandling. I nuläget är karbapenemergruppen den enda ortens antibiotika 

inom betalaktamasgruppen som EBSL-producerande bakterier fortfarande är känslig emot. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

  

Figur 1. Uppgifter hämtade från Folkhälsomyndigheten, 2019.  
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2.3 Orsak och smittvägar till MRB  

 

Ökad och felaktig användning av antibiotika under många års tid anses ha påskyndat 

resistensutvecklingen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2013). Sverige 

har en förhållandevis låg förekomst av MRB jämfört med övriga världen vilket antas bero på 

en lägre användning av antibiotika. Sverige ligger i framkant vad gäller att förebygga 

antibiotikaresistens.  

När bakterier ökar motståndskraft mot antibiotika uppstår antibiotikaresistens vilket är ett 

allvarligt ökande folkhälsoproblem i Sverige och globalt (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Antibiotikaresistens (AR) ökar i takt med antibiotikaanvändning och detta gör det svårare att 

behandla vissa infektioner, omöjligt att behandla i en del fall. Bakteriers förmåga att utveckla  

resistens mot all antibiotika gör att de lätt sprids i sjukhusmiljö med hög antibiotikaanvändning  

(World Health Organization [WHO], 2012).  

Undermålig städning och överbeläggningar på sjukhusen är bidragande faktorer till spridning 

av MRB. Även bristande följsamhet till hygienrutiner ses som en bidragande orsak till 

spridning av MRB (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Användning av bredspektrumantibiotika i 

hög utsträckning och otillräcklig följsamhet till basala hygienrutiner har ett tydligt samband 

med AR och spridning av MRB inom vården. (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Lindh, Kihlgren och Perseius (2013) påvisar att tid och utrustning som arbetskläder och tillgång 

till handskar och handdesinfektion är viktiga faktorer för att upprätthålla följsamheten till basala 

hygienrutiner. Även ålder på personalen och att olika utbildningsnivåer påverkar följsamheten 

tas upp i denna studie då det visade sig att personal med högre kompetens inom området har 

högre sannolikhet att följa hygienrutiner. Sjukvårdspersonalen arbetskläder kan bidra till 

smittspridning enligt Berktold et al. (2018) vars studieresultat visade att 197 av 200 rockar som 

används som arbetsklädsel på sjukhus var kontaminerade med olika sorters bakterier. 

Antibiotikaresistenta bakterier kan smittas både mellan människor men också från djur eller 

livsmedel. Bakterier kan också byta resistens med varandra och på så sätt öka spridningen av 

AR (Folkhälsomyndigheten,2017a).  

Enligt World Health Organisation, WHO, klassas antibiotikaresistens som ett av tio största 

hoten mot global folkhälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
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2.4 Att vårda patienter med MRB   

 

När en patient misstänkts vara bärare eller är konstaterad bärare av MRB kan ytterligare 

åtgärder förutom basala hygienrutiner behöva tas av vårdgivaren. När dessa särskilda rutiner 

behövs användas finns utformade hos majoriteten av vårdgivare. Det kan bland annat handla 

om åtgärder såsom vilket vårdrum patienten får och särskilda rutiner vid städning och rengöring 

av utrustning och eventuella instrument. Det är av stor vikt att information om smitta eller 

eventuell smitta ska informeras vid flytt mellan vårdenheter (Trell, 2018). Enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla patienter rätt till samma omvårdnad, bemötande och 

medicinska omhändertaganden. Eventuella behandling eller medicinsk utredning får inte 

vraken fördröjas eller förhindras på grund av att patienten i fråga är bärare eller misstänkts vara 

bärare av MRB. I Smittskyddslag (SFS 2004:168) står det beskrivet att beslut om isolering 

endast får tas om det finns påtaglig risk för att patienten kommer smitta andra.  

Resultat av en studie gjord av Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden och Tammelin (2015) 

visar att sjukvårdspersonal upplever det svårt att vårda patienter med ESBL. Den största rädslan 

var risken att själv bli smittad eller att sprida smittan vidare till andra patienter. Erfarenhet av 

att ha vårdat fler patienter med ESBL i kombination med ökad kunskap om ESBL har lett till 

att sjukvårdspersonalen känner.sig mer trygg med att behandla och omvårda dessa patienter. 

Tiedtke et al. (2018) beskriver att känslorna kring att vårda patienter med MRB var 

motsägelsefullt hos vårdpersonalen. Några anser att det hör till deras normala arbetsuppgifter 

medan vissa känner oro inför hantering av patienter med MRB. Detta tros enligt medverkande 

i studien beror på okunskap i hur patienter med MRB ska hanteras för att undvika spridning. 

Jakupi, Raka, Kaae och Sporrongs (2019) studie beskrev att de flesta patienter som ingick i 

studien och fått antibiotik utskrivet på recept av läkare även fick adekvat information gällande 

dosering och hur länge antibiotikan skulle användas. Enligt patienterna i studien gavs i stort sett 

samma information från läkaren och farmaceuterna om hur antibiotikan skulle användas. 

Åtgärder som bör tillämpas inom vården för att minska risken för resistensutveckling är enligt 

Trell (2018) att dra ner på överanvändning och felanvändning av antibiotika. Det ska finnas 

riktlinjer hos alla vårdgivare för antibiotikaval vid infektioner och antibiotikaprofylax. 
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2.5 Tidigare forskning   

 

En majoritet av hushåll visade sig vara omedvetna om antibiotikaresistens och dess 

konsekvenser (Irawati, Alrasheedy, Hassali och Saleem, 2019). De som inte var medvetna om 

konsekvenserna ansåg inte heller att eventuella konsekvenser kommer att drabba just dem. 

Samtidigt såg många av deltagarna ett samband mellan hög antibiotikaanvändning och ökad 

antibiotikaresistens. Majoriteten av deltagarna trodde också att antibiotika dödade virus och gav 

ett snabbare tillfrisknande vid virusinfektioner. 

Ha, Nguyen och Nguyen (2019) påvisade en skillnad i kunskaps- och inkomstnivå hos 

allmänheten angående antibiotikaanvändning. Skillnad visade sig också mellan könen där 

kvinnor angav sämre kunskap om att antibiotika är ett receptbelagt läkemedel. Brooksa, Shawb, 

Sharpb och Hayb (2008) har som resultat i sin studie att det fanns okunskap gällande begreppet 

antibiotikaresistens och en fjärdedel av deltagarna i studien hade inte hört talas om det 

begreppet. Osäkerhet angående om det var kroppen som blev resistent eller om resistensen 

utvecklades hos bakterien framgår också i denna studie. Seibert, Speroni, Oh, DeVoe och 

Jacobsen (2014) skriver att studier visat att sjukvårdspersonal är väl medvetna om att 

förebyggande åtgärder som till exempel noggrann handtvätt före och efter patientkontakt 

minskar risken för att MRSA sprids. De var även medvetna om att patienter som är symtomfria 

kan sprida smitta och att MRSA kan finnas både ute i samhället och på sjukhus. Det saknades 

däremot kunskap om att MRSA kan överleva på ytor i flera dagar och att handdesinfektion är 

det mest effektiva metoden för att motverka spridning av MRSA. Liknande resultat ses i en 

studie av Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman och Engström (2011) där det framkom att 

sjukvårdspersonal är medvetna om att endast handskar inte är tillräckligt skydd mot MRSA och 

ESBL. Handtvätt, handdesinfektion och förkläde ska användas. Hälften av deltagarna var 

medvetna om att munskydd är en överdriven åtgärd när det gäller MRB. 

 

2.6 Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) fastslår att den specifika kompetensen hos en legitimerad 

sjuksköterska är omvårdnad och att fatta kliniska beslut om hur patienter ska upprätthålla, 

förbättra eller återfå sin hälsa hör till sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser innefattar säker vård och informatik, förbättringskunskap och kvalitets-

utveckling, ledarskap, pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet samt evidensbaserad vård. 

Sjuksköterskan ska dessutom ha relevant kunskap om medicinsk vetenskap samt 

beteendevetenskap. Varje legitimerad sjuksköterska har ett eget personligt ansvar i sin 
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yrkesutövning. Det innebär tillexempel att varje sjuksköterska ska analysera sina egna styrkor 

och svagheter inom sin professionella roll. Aktuell forskning och kritiskt reflekterande 

förhållningssätt är en del av att utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan har 

även ett ansvar att utbilda övrig personal. Ett etiskt förhållningssätt ska prägla sjuksköterskans 

arbete. Respekt för självbestämmande, integritet och värdighet, vanor, tro, hänsyn till 

människors värderingar och respekt för mänskliga rättigheter ska vara en del av alla 

arbetsuppgifter som omfattar omvårdnad. Att använda de metoder som har bäst tillgängliga 

evidens som är baserat på beprövad erfarenhet och vetenskap utifrån patientens behov och 

preferenser är evidensbaserad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Herdman och 

Kamitsuru (2019) så är otillräcklig kunskap för att undvika exponering av sjukdomsalstrande 

mikroorganismer en ökad risk för att patienten utvecklar en infektion. 

 

 

 

2.7. Teoretiskt ramverk – Evidensbaserad vård 

 

Svensk sjuksköterskeförenings (2016) definition av evidensbaserad vård är att sjuksköterskan, 

utifrån sin kliniska expertis kombinerar patientens preferenser och förutsättningar med 

vetenskapligt bevis som är den senaste forskningen inom det ämnet. På detta sätt bedrivs 

evidensbaserad vård. Kunskapsbaserad vård som ger bäst vårdresultat för det ändamålet. 

Processen att jobba evidensbaserat går ut på att ställa kritiska frågor, söka information 

systematiskt samt att kritiskt granska, sammanställa, tillämpa och till sist utvärdera de 

forskningsresultat som finns inom ämnet. Ta hänsyn till patientens önskemål och resurser samt 

tillgången på resurser. 

Nilsson Kajermo, Johansson och Wallin (2014) förklarar att evidensbaserad vård baseras på 

olika kunskapsformer som ständigt behöver uppdateras och utvecklas. Teoretisk kunskap, 

praktisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap är alla grundstenar till att kunna utföra en god 

och säker vård och på så sätt arbeta evidensbaserat. Willman (2016) betonar vikten av att förstå 

att evidensbaserad kunskap är en av kunskapsformerna som finns inom vården och att alla 

former behövs för att ge en bra vård. Att sjukvårdpersonal har ett vetenskapligt förhållningssätt 

är en förutsättning för god och säker vård för patienterna. Enligt Forsberg (2016) implementeras 

vikten av att arbeta evidensbaserat redan under första terminen på sjuksköterskeutbildningen. 

Trots detta påvisar tidigare forskning att verkligheten ser annorlunda ut. Anledningen uppges 

bero på tidsbrist och brist på mandat att förändra i praktiken och på så sätt uppgavs det vara ett 
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hinder till att arbeta evidensbaserat. De sjuksköterskor som har en högre akademisk utbildning 

är mer benägna att arbeta evidensbaserat än de som har en lägre utbildningsnivå. När 

evidensbaserad kunskap ska användas i en vårdsituation ska i den mån det är möjligt patientens 

perspektiv tas i beaktning vid beslutstagandet. Detta då den individuella önskan kan skilja sig 

mellan individer. För att tillämpa evidensbaserad omvårdnad är det viktigt att ha patientens 

perspektiv i beaktning. Detta för att visa respekt för autonomi och integriteten hos individen. 

Ett etiskt förhållningssätt krävs för att uppnå detta (Willman, 2019). För att evidensbaserad 

omvårdnad ska vara möjligt för sjuksköterskor att tillämpa behöver sjuksköterskan kunna 

kritiskt granska forskningsresultat. Förutom det behövs en vilja hos varje sjuksköterska att 

tillämpa kunskapen om evidens och förstå vikten av kontinuerlig utveckling av den individuella 

kunskapen om evidensbaserad omvårdnad samt att det finns ett behov av kunskapsutveckling 

inom professionen. Det behövs mod, både individuellt och inom professionen, för att utveckla 

evidensbaserad omvårdnad. Mod behövs för att forskning visar att det är kollegor med 

erfarenhet samt åldrade rutiner som påverkar utförandet av omvårdnad. När nyutexaminerade 

sjuksköterskor börjar arbeta jobbar de enligt gamla rutiner och så som de äldre erfarna 

sjuksköterskorna arbetar istället för att tillämpa ny, uppdaterad kunskap. För ett tillämpa 

evidensbaserad omvårdnad krävs en ledning som är aktiv och stöttar personalen, ett 

personalteam som involverar alla i teamet samt att man följer upp och utvärderar resultat 

kontinuerligt (Willman, 2019).  

 

 

2.8. Problemformulering   

 

Ökad antibiotikaresistens är ett globalt folkhälsoproblem. Antalet fall av MRB ökar i Sverige 

och i resten av världen och MRB kan förekomma överallt där vård bedrivs. Det är ett problem 

för patienter och vårdgivare då det leder till isolering av patienten och ökad kostnad för 

sjukvården främst i form av längre vårdtider. Det kan också påverka patienternas livskvalitet. 

En orsak till att fler patienter drabbas av MRB är överanvändning av antibiotika men även att 

bristande vårdhygien är et problem i Sverige och resten av världen. Undermålig kunskap om 

MRB kan leda till ökad rädsla hos sjuksköterskor vid vård av patienter med MRB. Hur patienter 

upplever att diagnostiseras med MRB samt hur de upplever bemötandet från vården är relativt 

okänt. Därför är det viktigt att sammanställa kunskap om patienters upplevelse av att leva med 

MRB samt förmedla det till sjuksköterskeutbildningen och till sjuksköterskor i klinisk vård för 
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att kunna bedriva evidensbaserad vård och optimal omvårdnad utifrån patientens upplevelse 

och sjuksköterskans ansvarsområde. 

 

 

2.9. Syfte   

 

Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa patienters upplevelser av att leva med 

multiresistenta bakterier såsom MRSA, VRE och ESBL. 

 

 

 

2.10. Definition av centrala begrepp  

 

När författarna skriver vårdpersonal menas: Läkare, Sjuksköterskor och Undersköterskor.  

 

 

3. METOD   

 

Under denna rubrik kommer det beskrivas hur författarna har gått tillväga med denna 

litteraturöversikt. 

 

3.1 Design  

 

Denna studie är en litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Av dessa 15 artiklar 

är tolv artiklar av kvalitativ ansats, två av mixad och en av kvantitativ ansats.  Friberg (2017) 

skriver att ett av syftena till att göra en litteraturöversikt är att skapa en översikt över hur 

dagsläget ser ut inom det valda området vilket leder till en problemformulering som kan 

användas som grund till en studie. Detta görs genom att söka brett i flera olika databaser. 

Polit och Beck (2017) skriver att en litteraturöversikt är en sammanfattning av den evidens som 

finns inom området som är bäst just vid det tillfället.   

 

3.2 Urval/datainsamling  

 

 Författarna har hanterat urvalet av artiklar med vissa inklusions- och exklusionskriterier. 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed CINAHL och PubMed är två 

databaser som täcker flera områden, bland annat omvårdnad och medicin (Forsberg 

& Wengström, 2016). Sökord som användes i olika kombinationer var patients experiences, 
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multiresistant bacteria, MRSA, VRE, ESBL och nurs*. För att bredda sökningen användes 

booleska söktermer innehållande AND och OR. AND används för att smalna av sökningen och 

OR för att utvidga sökningen. Dessa sökord kompletterades med MeSH-termer vilket är en 

ämnesordlista som finns inlagd i databasen PubMed (Forsberg & Wengström, 2016).  

I CINAHL användes Headings, vilka bygger på MeSH-termer (KI, 2019). Urvalskriterier var 

att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, Peer Reviewed och vara publicerade under åren 

2006–2020. Artiklarna skulle handla om minst en av de tre tidigare nämnda multiresistenta 

bakterierna (MRSA, ESBL, VRE). Trunkering (*) användes på ordet nurs* för att få med alla 

böjningar av ordet. Sekundärsökning gjordes i databasen Scopus där tre artiklar som valts ut 

utifrån tidigare sökresultat i CINAHL användes som sökord.  

Östlundh (2017) skriver att Scopus är en databas som täcker flera forskningsdiscipliner. 

Sekundärsökning är ett effektivt sätt att söka artiklar för att få fram ett bra resultat. Det gör att 

sökprocessen blir mer tidsbesparad och chansen är större att författarna hittar bra litteratur. 

Artiklar som inte fanns tillgängligt i fulltext söktes i Google Scholar. Google Scholar är en 

sökmotor på webben som innehåller vetenskaplig litteratur i fulltextdokument (Forsberg och 

Wengström, ,2016). Sökord och sökordskombinationer redovisas i en sökmatris (Bilaga 1). 

Litteraturöversikten inkluderar artiklar från alla världens länder och vuxna över 18 år. Artiklar 

som handlade om barn eller hade en låg kvalitetsgrad exkluderades. Majoriteten av artiklarna 

var av kvalitativ ansats då syftet var att undersöka hur patienter upplever bemötandet av 

sjukvårdspersonal.  

  

3.3 Tillvägagångssätt  

 

Författarna har träffats på högskolan eller haft träffar över nätet. Sökningar efter artiklar har 

genomförts som ett samarbete vid fysiska träffar. Därefter har abstrakt lästs var för sig för att 

sedan diskutera dessa tillsammans och välja ut vilka artiklar som ska läsas i sin helhet. 15 

artiklar valdes, skrevs ut på papper och därefter numrerades de från 1 – 15. Artiklarna lästes var 

för sig och därefter höglästes, granskades och diskuterades de tillsammans. De artiklar som 

valdes ut och ansågs svara på studiens syfte fördes in i ett gemensamt dokument. Handledning 

har skett genom regelbunden mailkontakt med handledare samt deltagande på handledarträffar 

som involverat både handledare och medstudenter.   
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3.4 Värdering av artiklarnas kvalitet och tolkning av data   

 

Forsberg och Wengström (2016) skriver att en granskning och värdering av artiklar innebär att 

artiklarna poängsätts för att bedöma artikelns kvalité. Artiklarna som valdes ut till denna 

litteraturöversikt har granskats och värderats enligt Högskolan Dalarnas modifierade 

granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Granskningsmallarna är 

modifierade utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) (bilaga 2 och 3). Att granska artiklar utifrån dessa mallar innebär att varje artikel har 

granskats enligt olika frågor och poängsatts. “Ja” ger ett poäng och “nej” ger noll poäng. 

Maxpoäng för en artikel med kvalitativ ansats är 25 poäng och en med kvantitativ ansats 29 

poäng. Totalpoängen har därefter omvandlats till procent. För att artikeln ska räknas ha en hög 

kvalitet ska den uppnå 80–100%, 70–79% betyder medel och under 69 % räknas som låg 

kvalitet. De artiklar som var av mixad ansats har enbart den kvalitativa delen använts till 

resultatet. Därav har mallen för granskning av kvalitativa artiklar använts till dessa.  

 

 

3.5 Analys och tolkning av data   

 

Artiklarna analyserades efter Fribergs (2017) analysmodell i tre steg. Steg ett innebär att 

artiklarna först läses igenom flera gånger för att läsaren ska förstå innehållet. I steg två 

sammanställs artiklarna resultat för att kunna identifiera om artikeln svara på studiens syfte. 

Nästa steg, steg tre, är att hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat. I denna 

litteraturöversikt har artiklarna som valdes ut till resultatet lästs igenom och granskats flera 

gånger för att få en bra överblick och för att se så artiklarna svarar på litteraturöversiktens syfte. 

Därefter har dessa dokumenterats i en översiktstabell och översatts med ett svenskt-engelskt 

lexikon och jämförts med varandra för att leta efter likheter och skillnader 

(https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/). Sedan har en samanställning av 

analysen gjorts och olika kategorier har skapats utifrån dessa likheter och skillnader. Fyra olika 

kategorier valdes ut och kodades med en varsin färg för att separera de från varandra. Varje 

kategori blev en rubrik till litteraturöversiktens resultat. Sammanställningen av artiklarna 

presenteras i en artikelmatris (Bilaga 4).  
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3.6 Etiska överväganden  

 

Samtliga artiklar som valdes ut hade ett godkännande av Etisk kommitté eller så hade tidskriften 

ett etiskt ställningstagande vid införande av artiklar.  

För att minska risken för plagiat har författarna omformulerat texten med egna ord. Artiklarna 

var skrivna på engelska och har översatts till svenska av författarna med hjälp av Engelsk-

svenskt lexikon (https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/). Författarna 

strävade efter att läsa texterna med objektivitet i fokus. Sedan 1964 finns 

Helsingforsdeklarationen med etiska standarder och riktlinjer för vad som gäller vid medicinsk 

forskning. Detta för att främja respekt och skydda mänskliga personers hälsa och rättigheter 

(World Medical Association, 2018). Som referenshanteringssystem har American 

Psychological association (APA) använts. Både i löpande text och referenslista.  

 

 

 

4. RESULTAT   

 

Resultatet av denna litteraturöversikt baseras på 15 vetenskapliga artiklar från Sverige 

(n=7), Nederländerna (n=2), Frankrike (n=1), Kanada (n=1), Nya Zeeland (n=1), Singapore 

(n=1), Tyskland (n=1) och USA (n=1). Av dessa artiklar är tolv stycken av kvalitativ design 

och två är av mixad ansats samt en av kvantitativ ansats. Både män och kvinnor har deltagit i 

dessa studier. Resultatet presenteras under fyra olika kategorier: Upplevelser av MRB i 

vardagen, Upplevelser av att få bristande information, Upplevelser av bemötande från 

sjukvårdspersonal och Upplevelser av stigmatisering. 

 

 

4.1 Upplevelser av MRB i vardagen  
 

Flera studier visar att patienter som diagnostiserats med MRB upplevde känslor som skuld, 

skam, oro och rädsla (Heckel et al., 2020; Mo, Low, Tambyah och Tambyah, 2019; Wiklund, 

Örtqvist, Berlin, Stamm & Broliden, 2018). Det framkom även upplevelser av chock 

(Andersson, Lindholm & Fossum, 2010) och att de drabbade kände sig smutsiga och upplevde 

att deras livskvalitet försämrats (Heckel et al., 2020). Upplevelsen av att leva med MRB 

beskrevs i studien Av Lindberg, Carlsson och Skytt (2014) som känslan av att vara pestsmittad 

och därför ökade förståelsen för andra patientgrupper, till exempel Hiv-positiva. Resultatet av 

Mo et al. (2019) studie visade att en klar majoritet av deltagarna i studien upplevde att bandet 
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mellan familjemedlemmar varit fortsatt starka efter att de drabbats av sin MRSA-diagnos. 

Några uppgav däremot motsatsen och upplevde att relationen till sina närstående blev mer 

ansträngd. Att leva med MRSA upplevdes enligt patienterna studien av Wiklund, Hallberg, 

Kahlmeter och Tammelin. (2013) att oron för att smitta närstående var stor och rädsla för att 

umgänge med vänner påverkades. Upplevelsen av bristande närhet och förlust av närhet mellan 

makar angavs som negativ upplevelse av att leva med MRSA (Heckel et al., 2020). Tidigare 

erfarenheter av MRSA samt en ålder över 70 år vid diagnostillfället förknippades med en högre 

acceptans för diagnosen och mindre oro. Detta uttrycktes i form av kommentarer så som “Detta 

är väl något vi måste stå ut med antar jag” och “Om det är såhär det måste vara så är det väl så” 

(Barratt, Shaban & Moyle, 2011, s.56). Att få en MRSA-diagnos förknippades med upplevelser 

av flertalet begränsningar så som att inte kunna besöka simhallen eller gym där det förekommer 

gemensamma duschutrymmen. Behovet av att byta sängkläder och handdukar på en daglig 

basis ansågs som ett problem då det var tidskrävande. Andra uttryckte även rädsla för att inte 

få rätt vård och behandling om de blev sjuka. Några av deltagarna uppgav att diagnosen var ett 

uppvaknande och att de nu skulle ta tag i sitt liv genom att sluta röka och börja motionera 

(Andersson et al., 2010). Hereng, Dinh, Salomon och Davido (2019) beskrev i sin studie att 

patienterna uttryckte rädsla för MRB och majoriteten av patienterna hade en önskan om att bli 

fri från bakterien då det hela tiden fanns rädsla för att insjukna igen.  

Resultatet av en studie av Lindberg et al. (2009) visade att deltagarna upplevde sig begränsade 

av att inte ha möjligheten att besöka allmänna gym eller att släktingar och vänner inte längre 

ville komma på besök. Skyman et al (2016) skriver att patienterna kände ett stort ansvar för att 

skydda andra från att smittas. Vetskapen om att vara bärare av en smittsam sjukdom uppgavs 

ge en förändrad kroppsbild. Barratt et al. (2011) uppger att enstaka händelser, till exempel 

genom hur sjukvårdspersonalen använder skyddskläder vid omvårdnad eller medicinska 

moment gjorde att deltagarna i studien kände sig smittsamma och när deltagarna beskrev sig 

själva användes ord som “spetälsk”.  

Skyman et al. (2016) studie visar att när sjukvårdspersonalen använder skyddsutrustning 

förstärks känslan av att man som patient är farlig. 

 

 

4.2 Upplevelser av att få bristande information  
 

Fler studier påvisar att information om MRB som patienterna mottagit upplevdes som bristande 

och undermålig. Information gavs av sjukvårdspersonal eller söktes fram på egen hand via 
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internet eller sociala medier (Andersson et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et al., 

2009; Skyman, Bergbom, Thunberg Sjöström & Åhren., 2016; Wiklund et al., 2013; Wiklund 

et al., 2018;).  

Webber, Maccpherson, Meagher, Hutchinson och Lewis (2012) har gjort en studie där det 

framkom att deltagarna uttryckte en önskan om att det i samband med utskrivning från sjukhuset 

borde finnas en plan för när och hur patienten informerar andra om sin diagnos. Resultatet av 

ett par studier visar att det även förekom patienter som uppgav att de inte fått någon information 

alls angående MRB och hur man som bärare ska förhålla sig (Heckel et al., 2010; Wiklund et 

al., 2013). Deltagarna i studien upplevde att de saknade information om hur de skulle förhålla 

sig till sin diagnos. Frågor som uppstod och som fanns kvar även fyra år senare var om 

patienterna gå till en butik och handla eller gå till frisören (Skyman et al., 2010). Även 

information om hur länge de skulle fortsätta testas saknades vilket medförde många funderingar 

(Lindberg et al., 2014). Avsaknad av symtom i samband med undermålig information ledde 

även till mindre förståelse för sjukdomen (Criddle & Potters., 2006; Heckel et al., 2020;  

Wiklund et al., 2013) 

I studien gjord av Mo et al. (2019) framkom det deltagarna ofta kände sig förvirrade över 

informationen om diagnosen som gavs av personalen och det fanns en önskan om att bli mer 

delaktig i sin egen vård. Skyman et al. (2016) skriver att resultatet av deras studie visade att 

behovet av att få information om hur spridning kan undvikas är stor. Patienter i Criddle och 

Potters (2006) studie upplevde att den bristande informationen om MRB berodde på bristande 

kunskap hos sjuksköterskan. De upplevde även att information de fick, gavs när de var för sjuka 

för att kunna ta till sig den. Patienterna önskade både skriftlig och muntlig information. Först 

när de kom i kontakt med MRSA-infektionskontrollteamet fick de rätt information (Andersson 

et al., 2010). Liknande resultat ses hos Wiklund et al. (2018) som skriver att deltagarna 

upplevde det skrämmande att träffa professionell sjukvårdspersonal som saknade kunskap om 

MRSA och därmed också saknade förmåga att tillhandahålla information till de drabbade. De 

enda som verkade ha tillräcklig kunskap om MRSA var de som arbetade på infektionskliniken. 

Deltagarna upplevde att deras frustration och oro minskade när de fick träffa kompetent 

sjukvårdpersonal på infektionskliniken som kunde tillhandahålla information om diagnosen.  

Knappt hälften av patienterna som deltog i en studie av Goldsack et al. (2014) var medvetna 

om att deras MRSA-diagnos skulle finnas kvar och följa med i deras journal i framtiden. Vid 

utskrivning från sjukhuset hade hälften av deltagarna inte fått någon information gällande 

uppföljning. 
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4.3 Upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal  
 

Att drabbas av MRB innebär risk för att bli dåligt bemött i form av okunnighet och 

oprofessionellt beteende (Skyman et al 2016). Resultatet av studier gjorda av Barratt et al. 

(2011) visar att isolering i samband med sjukhusvistelse påverkade också relationen mellan 

patienten och vårdgivaren. Patienterna vittnar om att vissa läkare valde att inte ta deras hand 

när de hälsade på varandra. Kvaliteten på vården som deltagarna mottog skiljdes sig också åt 

och en patient blev nekad en behandling relaterat till hennes MRSA-status. Att behöva be om 

enkla saker som mat eller att få duscha påverkade känslan av självbestämmande. Deltagarna i 

en studie av Andersson et al. (2010) upplevde att det fanns stor brist på kunskap hos 

sjukvårdspersonalen både vad gäller hur MRSA sprids, hur du som patient skyddar dig och 

andra samt vilka riktlinjer som gäller. Detta ledde till att patienterna upplevde ett oprofessionellt 

bemötande av sjukvårdspersonalen. 

Mo et al. (2019) skriver att flera av patienterna i deras studie upplevde att de fick sämre vård 

då sjuksköterskorna tog längre tid på sig att svara på ringningar. De upplevde även att de 

behandlades annorlunda och att deras rättigheter och privilegier hade förändrats till det sämre. 

Dålig kommunikation mellan patient och sjukvårdspersonal resulterade i ångest för patienter 

och behandlingen blev inte optimal. Ett par studier visar samma resultat där majoriteten av 

deltagarna inte upplevde att de blivit särbehandlade relaterat till deras MRB-diagnos i samband 

med sjukhusvistelse (Heckel et al., 2020; Webber et al., 2012; Wiklund et al. 2018). Några fåtal 

upplevde att sjuksköterskorna besökte dem på rummet mer sällan på grund av att de måste 

använda så mycket skyddskläder (Heckel et al. 2020). Det framkom även att personalen 

upplevdes, för det mesta, respektfull vid vårdtillfällena. Trots stressig arbetsmiljö och brist på 

personal upplevde deltagarna att personalen följde hygienrutiner (Wiklund et al., 2018).   

Andra studier pekar åt andra hållet där deltagarna vittnar om ett oprofessionellt beteende hos 

sjukvårdspersonal. Skyman et al. (2016) skriver att deltagarna berättade om sjukvårdspersonal 

som inte lät dem sitta i väntrummet eller att de fick vänta utomhus i timmar och 

sjukvårdspersonalen kom iklädda heltäckande skyddsutrustning. Detta bemötande ledde till en 

känsla av att vara pestsmittad och upplevelser av stigmatisering. I vissa fall användes 

överdriven skyddsutrustning och i vissa fall användes ingen alls av vilket gjorde att respekten 

för personalen blev sämre.  En patient som efter att ha blivit placerad i korridoren fick berätta 

för personalen att de skulle kontakta infektionskliniken för att veta hur de skulle hantera 

patienten.   
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Criddle och Potter (2006) skriver att när sjukvårdspersonalen hanterade hygienrutiner på olika 

sätt skapade förvirring hos patienterna. Det framkom även att sjukvårdspersonalen visade 

brister i att arbeta personcentrerat genom att vidta onödigt kränkande behandling samt att 

personalen inte tog hänsyn till patientens perspektiv. Lindberg et al. (2014) beskrev som 

resultat i sin studie att deltagarna uttryckte att personalen var slarvig, särskilt under stress och 

att de saknade kunskap och utbildning om MRSA. Okunskapen visade sig genom överdriven 

användning av skyddskläder eller att de gav ett intryck av obehag. Liknande resultat 

framkommer i en studie av Heckel et al. (2020) där deltagarna vittnar om att personalen som 

kom in på rummet hade skyddskläder på sig vilket medförde att det inte gick att se personen 

bakom all skyddsutrustning och det medgav känslor som att vara smittad med spetälska. En 

patient som deltog i studie av Rump, De Boer, Reis, Wassenberg och Van Steenbergen, (2016) 

beskriver att det uppstod panik bland personalen på sjukhuset i samband med att patienten 

konstaterandes vara bärare av MRSA. I samband med detta uppstod funderingar hos patienten 

kring hur effektiv sjukhusens hygienrutiner såg ut. Det framkom även att en patients planerade 

behandling ställdes in relaterat till dennes MRSA-diagnos.  

  

4.4 Upplevelser av stigmatisering  
 
Det framkom i flera studier att deltagarna jämförde sin diagnos med att ha pesten eller att ha 

spetälska (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2011). Det framkom även av Lindberg et al. 

(2009) att flera patienter uppgav att de var rädda att förlora sitt arbete och de som var arbetslösa 

ansåg att MRSA-diagnosen var ett hinder för att få ett nytt arbete. Deltagarna i studien gjord 

av Barratt et al. (2011) identifierade sig med sin diagnos och upplevde därför stigmatisering. 

Skyman et al. (2016) skriver att okunskapen hos sjukvårdspersonalen bidrog till kränkande 

behandling av patienterna i form av att de inte fick vistas i väntrummet eller att de blev tvungna 

att vara sista patienten för dagen. Goldsack et al. (2014) skriver att deltagarna varit rädda för 

att smitta andra och att de hade fått färre besök från anhöriga i samband med sjukhusvistelse. 

28% upplevde att deras rättigheter var begränsade under vårdtiden och de upplevde en känsla 

av stigmatisering.    

Mo et al. (2019) redovisar i sin studie att en fjärdedel av deltagarna uttryckte ilska och 

besvikelse då deltagarna ansåg att det var ett resultat av otillräcklig vård. Dock var detta inget 

som framgick till vårdgivaren då deltagarna inte kände till rätten att klaga till auktoritära 

personer såsom vårdpersonal då detta kunde påverka deras framtida relation.  Samtidigt 

upplevdes att vara inlagd på sjukhus i ett isoleringsrum som att sitta i ett fängelse och att det 
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hindrade dem från att få besök. (Heckel et al., 2020). I en studie av Wiklund et al. (2018) blev 

resultatet motsatsen då vissa av deltagarna upplevde att det var skönt att få ett enkelrum och 

upplevde inte det som särbehandling. Skyman et al. (2010) skriver att isolering under vårdtiden 

upplevdes som kränkande och att deltagarna kände sig begränsade. Alla måltider serverades på 

rummet och de erhöll inga spontanbesök från personalen utan endast när det var fråga om 

medicinering eller omvårdnad. Att vara isolerad och inlåst på ett rum utan möjlighet att få gå 

ut var påfrestande och tråkigt. Patienterna, som före sin MRSA-diagnos vårdades för andra 

sjukdomar upplevde att de fick en sämre vård för sina egentliga sjukdomar efter att de fått sin 

MRSA-diagnos. Anhöriga och släktingar var rädda vilket medförde en känsla av att känna sig 

ovälkommen.  

Deltagarna beskrev upplevelser av stigmatisering vid möten med sjukvårdspersonal och de 

jämförde det med att vara smittade med pest eller kolera. Sjukvårdspersonalen upplevdes som 

ignorant och visade inte respekt mot deltagarna när behandlande åtgärder eller 

omvårdnadsåtgärder utfördes (Wiklund et al., 2013).  

Lindberg et al. (2009) redovisar att deltagarna beskriver olika uppfattningar vad gäller vården. 

Vissa uppgav att de inte fick sitta i väntrummet och gå in genom en bakdörr vid besök på 

sjukhus och mottagningar och sjukvårdspersonalen hade skyddskläder. I en studie av Rump et 

al. (2016) visade resultatet att deltagarna upplevde stigmatisering ofta eller väldigt ofta i 

samband med besök inom sjukvården och på arbetet inom sjukvården men sällan eller väldigt 

sällan inom religiösa sammanhang eller sportevenemang. Hög och låg utbildningsnivå var 

associerat med hög känsla av stigmatisering och kvinnor gav högre poäng i en femgradig 

poängskala. 56% av deltagarna i studien rapporterade känslor av stigmatisering. Det visade sig 

finnas en koppling mellan deltagarnas psykiska hälsa och känslan av stigmatisering. Deltagarna 

som skattades lågt i sin psykiska hälsa skattade känslan av stigmatisering högre än resten av 

deltagarna i studien.  

Resultatet av en studie gjord av Andersson et al. (2010) visade att deltagarna ansåg det vara 

skamligt att behöva visa upp ett kort där det står att du är MRSA-bärare och det ingav en känsla 

av att vara pestsmittad. De som ännu inte behövt visa upp sitt kort var oroliga för hur de skulle 

bli bemötta när de väl behövde visa det. Det är inte bara patienterna som upplever rädsla visade 

en studie av Lindberg et al. (2014). Anhöriga drog sig undan på grund av rädsla för smitta vilket 

medförde känslor hos patienterna att de var motbjudande. 
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5. DISKUSSION   

I diskussionen kommer en sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, metod- 

diskussion samt etikdiskussion att presenteras. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultatet  
 

Patienterna upplevde känslor som oro och rädsla i samband med sin diagnos av MRB och 

osäkerheten ledde till förvirring kring sjukdomsbilden och dagliga rutiner för att undvika 

smittspridning. Informationsbristen kring MRB var stor och många patienter fick söka reda på 

information själv via internet och sociala medier. Patienter upplevde känslor som stigmatisering 

och särbehandling på grund utav brist på kunskap hos sjukvårdspersonal vilket resulterade i 

onödig överanvändning av skyddskläder. Detta medförde att patienterna kände sig 

stigmatiserade och särbehandlade. Bristen på kunskap hos vårdpersonalen resulterade även i 

obesvarade frågor från patienterna vilket ökade på rädslan och överdriven försiktighet. Rädslan 

för att sprida smittan vidare till anhöriga och vänner var stor och medförde social isolering och 

även där överdriven försiktighet. Många patienter förknippar diagnosen med skam och oron 

över hur andra ska reagera gör att många väljer att inte berätta om sin diagnos för vänner, 

anhöriga och arbetsgivare. Återkommande frågor som uppstod hos patienterna var frågor om 

och hur det smittar, är sjukdomen dödlig, kan livet fortgå som vanligt eller krävs det 

förändringar i de dagliga rutinerna och hur kommer familj och närstående att reagera.  

 

  
5.2 Resultatdiskussion   
 

I resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat i relation till tidigare forskning 

samt evidensbaserad vård.  

 

 

5.2.1 Upplevelser av MRB i vardagen 
 

Litteraturöversiktens resultat visar att många känslor är inblandade i samband med en MRB-

diagnos. Känslor som deltagarna beskriver som rädsla, oro, skuld och skam (Heckel et al., 2020; 

Mo et al., 2019; Wiklund et al., 2018). Tidigare forskning påvisar att majoriteten av patienterna 

i en studie av Herreng et al., (2019) hade en önskan om att bli fri från bakterien då det hela tiden 

fanns rädsla för att insjukna igen. Det fanns också en önskan om att veta var smittan kom ifrån 

och okunskapen gav upphov till känslor av ångest hos patienten.  
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Enligt författarna till litteraturöversikten kan en diagnos, mild eller allvarlig, upplevas som ett 

trauma. Att som sjuksköterska sätta sig in i patientens situation och lägga sina egna erfarenheter 

och värderingar åt sidan behövs för att arbeta med patientens vilja i fokus. Att sjukdomar av 

alla dess slag är vardag för sjukvårdspersonal får inte påverka bemötandet av patienten.  

Det är vid sjukhusvistelser det blir tydligt att patienten har en MRB-diagnos. Därför är resultatet 

från flera av studierna tagna av upplevelser från olika sjukvårdsinstanser. 

Varje sjuksköterska ska arbeta evidensbaserat för att kunna utföra en god och säker vård. Enligt 

Willman (2019) ska evidensbaserad kunskap som används i en vårdsituation och i den mån det 

är möjligt ska patientens perspektiv tas i beaktning vid beslutstagandet gällande vård av 

patienten. För att tillämpa evidensbaserad omvårdnad är det viktigt att ha patientens perspektiv 

i beaktning. Detta för att visa respekt för autonomi och integriteten hos individen. Ett etiskt 

förhållningssätt krävs för att uppnå detta.  

Resultatet av litteraturöversikten påvisar att det förekommer okunskap hos sjukvårdspersonal, 

vilket resulterade i överdriven användning av skyddsutrustning i form av heltäckande 

skyddskläder (Heckel et al., 2020; Lindberg et al., 2014; Seibert et al., 2014; Skyman et al., 

2016). Seibert et al., (2014) skriver dock att sjukvårdspersonal är väl medvetna om att 

förebyggande åtgärder minskar risken för att MRSA sprids. De var även medvetna om att 

patienter som är symtomfria kan sprida smitta och att MRSA kan finnas både ute i samhället 

och på sjukhus. Det styrks av Mamhidir et al. (2011) där det framkom att sjukvårdspersonal är 

medvetna om att handtvätt, handdesinfektion och förkläde ska användas vid vård av patienter 

med MRB. Hälften av deltagarna var medvetna om att munskydd är en överdriven åtgärd när 

det gäller att vårda patienter med MRB. 

Författarna är överens om att överdriven användning av skyddsutrustning är både en onödig 

materialkostnad för betalande region samt att det är en onödig belastning på miljön. Det 

används engångsmaterial i mängder och att vara medveten om detta och inte ha överdriven 

konsumtion av engångsmaterial är ett måste för att bevara miljön. Som sjuksköterska är det av 

vikt att arbeta professionellt och att inte föra över sin egen rädsla på patienten. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017b) är undermålig städning och överbeläggningar på 

sjukhusen bidragande faktorer till spridning av MRB. Även bristande följsamhet till 

hygienrutiner ses som en bidragande orsak till spridning av MRB. Detta styrks i tidigare 

forskning där resultatet av en studie av Berktold et al. (2018) visade att sjukvårdspersonalens 

arbetskläder kan bidra till smittspridning. En undersökning visade att 197 av 200 rockar som 

används som arbetsklädsel på sjukhus var kontaminerade med olika sorters 

bakterier. Författarna anser därför att en ökad medvetenhet om hur smittor sprids torde bidra 
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till ökad följsamhet för basala hygienrutiner. Lindh et al. (2013) påvisar att tid och utrustning 

såsom arbetskläder och tillgång till handskar och handdesinfektion är viktiga faktorer för att 

upprätthålla följsamheten till basala hygienrutiner. Författarna till litteraturöversikten anser att 

för att kunna arbeta patientsäkert krävs det att sjukvårdspersonalen arbetar evidensbaserat och 

följer de direktiv som finns. Basala hygienrutiner är en förutsättning för att minska risken för 

infektioner och smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) måste användningen av 

bredspektrumantibiotika minskas och en bättre följsamhet till basala hygienrutiner 

implementeras för att minska riska risken för AR och spridning av MRB inom vården. Enligt 

författarna finns det ett individuellt ansvar hos varje sjuksköterska att bidra till minskad 

användning av antibiotika.  

  

5.2.2 Upplevelser av att få bristande information  
 

Hereng et al. (2019) resultat visade att patienterna uttryckte rädsla för MRB och detta stämmer 

överens med flera studieresultat från denna litteraturöversikt (Heckel et al., 2020; Mo et al., 

2019; Wiklund et al., 2018). Enligt Willman, (2019) är det viktigt att ha patientens perspektiv i 

beaktning när evidensbaserad omvårdnad praktiseras och detta för att visa respekt för patientens 

autonomi och integritet. Författarna anser att okunskap föder rädsla samt att okunskap bidrar 

till minskad känsla av kontroll. För att kunna ta beslut gällande sin hälsa behövs kunskap och 

det är en viktig del av arbetet hos sjukvårdspersonal. Att fråga vad patienten vet redan och vad 

hen vill veta angående sitt sjukdomstillstånd är ett sätt att undvika missförstånd. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen ska vården vara rättvis och lika för alla oavsett sjukdomsbild (HSL, SFS 

2017:30). För patienter som vårdas inom slutenvården och som behöver vårdas i isoleringsrum 

gäller smiddskyddslagen som säger att varje patient ska få stöd och information som behövs för 

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

Ett genomgripande resultat var att denna patientgrupp, personen som är bärare av MRB, var 

avsaknaden av information (Andersson et al., 2010; Criddle & Potter., 2006; Skyman et al., 

2016; Wiklund et al., 2013; Wiklund et al., 2018).  

Den information som nådde patienterna tillhandahölls av sjukvårdspersonal eller söktes fram 

på egen hand via internet eller sociala medier (Andersson et al., 2010; Criddle & Potter., 

2006; Skyman et al., 2016; Wiklund et al., 2013; Wiklund et al., 2018). 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. Detta 

överensstämmer inte med resultatet som framkommer i Lindberg et al. (2009) där några av de 

intervjuade uppgav att de endast hittat information på internet. 
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Författarna till litteraturöversikten anser att informationssökning via internet och sociala medier 

kan vara en fördel i det avseendet att patienterna kan hitta andra drabbade att prata och skriva 

med och få social kontakt. Nackdelen kan vara om information är felaktig och patienten bör 

vara källkritisk. Det styrks genom resultatet av en studie gjord av Wiklund et al. (2018) där det 

framgår att patienterna sökte information på internet för att veta hur de skulle hantera sin 

vardag. Innan hade bristen på information gett upphov till många känslor så som känslan av att 

vara oren, ilska och besvikelse. Informationen på internet ansågs vara ett bra verktyg som gjorde 

att vardagen blev mer hanterbar och vissa av frågorna som uppkommit blev besvarade. 

Deltagarna lärde sig från internet att god handhygien är viktigt för att minska smittspridning. 

Detta ledde till att de flesta deltagarna kunde fortsatte leva sina liv ungefär som vanligt förutom 

några mindre förändringar i sina dagliga rutiner. Willman (2019) hävdar att om evidensbaserad 

omvårdnad ska vara möjligt för sjuksköterskor att tillämpa behöver sjuksköterskan kunna 

kritiskt granska forskningsresultat. Förutom det behövs en vilja hos varje sjuksköterska att 

tillämpa kunskapen om evidens och förstå vikten av kontinuerlig utveckling av den individuella 

kunskapen om evidensbaserad omvårdnad samt att det finns ett behov av kunskapsutveckling 

inom professionen. Att söka information om sitt sjukdomstillstånd eller sin sjukdom hör till 

tiden i och med att information blir mer och mer lättillgängligt. Det är viktigt att som 

sjuksköterska möta detta med en positiv attityd istället för negativ och istället informera om 

källkritik istället för att kritisera sättet patienten hittat sin information. Som sjuksköterska kan 

man vända detta till att se det som en möjlighet att själv lära sig något nytt om aktuell sjukdom 

då man som sjuksköterska aldrig blir fullärd.  

Enligt Wiklund et al. (2013) skiljde sig upplevelserna mellan män och kvinnor vad gäller 

hantering av bristande information. Det fanns även skillnader i vilka känslor som uttrycktes. 

Kvinnor var mer benägna att uttrycka känslor som skuld och skam samt att det var de själva 

som orsakat infektionen av MRB. Kvinnor uttryckte också oro och ångest inför framtiden 

gällande smittspridning och hur detta kommer att påverka det vardagliga livet. Deltagarna i en 

studie gjord av Lindberg et al. (2014) hävdar att sjukvårdspersonalen behöver säkerställa att 

patienten förstår informationen då Wiklund et al. (2018) skriver att det oftast uppstod förvirring 

och chock på grund utav otillräcklig information.  
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5.2.3 Upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal  
 
 

Resultatet av litteraturöversikten påvisar att kunskapsnivån gällande MRB var låg hos 

sjukvårdspersonalen (Andersson et al., 2010; Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2014; 

Wiklund et al., 2018). Att kunskapsnivån är låg talar emot hur en sjuksköterska bör arbeta då 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) fastslår att sjuksköterskan ska ha relevant kunskap om 

medicinsk vetenskap samt beteendevetenskap. Varje legitimerad sjuksköterska har ett eget 

personligt ansvar i sin yrkesutövning. Det innebär tillexempel att varje sjuksköterska ska 

analysera sina egna styrkor och svagheter inom sin professionella roll. Aktuell forskning och 

kritiskt reflekterande förhållningssätt är en del av att utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens. 

I en studie av Mo et al. (2019) framkom det att patienterna som deltagit i studien upplevde att 

de fick sämre vård och bemötande medan patienterna i en studie av Skyman et al. (2016) vittnar 

om kränkande särbehandling där patienten inte fick sitta i väntrummet eller gå in via en bakdörr. 

Liknade resultat förekommer i en studie av Barratt et al. (2011) där det framkom att en läkare 

vägrade ta patienten i hand och en patient blev nekad behandling relaterat till dennes MRSA-

diagnos. 

Rump et al (2016) skriver om oprofessionellt beteende från sjukvårdspersonal där personalen 

upplevdes få panik i samband med att en patient diagnostiserades med MRSA. Detta talar emot 

vad lagen säger då enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla patienter rätt till 

samma omvårdnad, bemötande och medicinska omhändertaganden. 

Författarna anser att eventuell behandling eller medicinsk utredning får varken fördröjas eller 

förhindras på grund av att patienten i fråga är bärare eller misstänkts vara bärare av MRB.  För 

att kunna utföra en god och säker vård är det viktigt att sjukvårdspersonalen arbetar 

evidensbaserat. Nilsson et al. (2014) förklarar att evidensbaserad vård baseras på olika 

kunskapsformer som ständigt behöver uppdateras och utvecklas. Teoretisk kunskap, praktisk 

kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap är alla grundstenar till att kunna utföra en god och 

säker vård och på så sätt arbeta evidensbaserat.  

Resultatet av denna litteraturöversikt visade även att personalen upplevdes av patienterna, för 

det mesta, respektfull vid vårdtillfällena. Trots stressig arbetsmiljö och brist på personal 

upplevde patienterna att personalen följde hygienrutiner (Wiklund et al., 2018). Det är i linje 

med vad Svensk Sjuksköterskeförening (2017) konstaterar då ett etiskt förhållningssätt ska 

prägla sjuksköterskans arbete. Respekt för självbestämmande, integritet och värdighet, vanor, 

tro, hänsyn till människors värderingar och respekt för mänskliga rättigheter ska vara en del av 

alla arbetsuppgifter som omfattar omvårdnad. 
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Författarna till litteraturöversikten anser att det är av stor vikt att sjukvårdspersonalen har 

kunskap och utbildning inom MRB. Detta styrks av tidigare forskning av Seibert et al. (2014) 

som skriver att sjukvårdspersonal är väl medvetna om att förebyggande åtgärder minskar risken 

för att MRSA sprids. De var även medvetna om att patienter som är symtomfria kan sprida 

smitta och att MRSA kan finnas både ute i samhället och på sjukhus.  

Vikten av att träffa kompetent sjukvårdspersonal är stor vilket resultatet av en studie av 

Wiklund et al. (2018) visat. Deltagarna upplevde att deras frustration, oro och okunnighet kring 

MRB minskade när de fick träffa kompetent sjukvårdpersonal på infektionskliniken.   

   
   

 

5.2.4 Upplevelser av stigmatisering   
 

Det framkom i flera studier att deltagarna jämförde sin diagnos med att vara pestsmittad eller 

att ha spetälska (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2011). Författarna till litteraturöversikten 

anser att känslor som uppstår i samband med att bli diagnostiserad med någon typ av MRB kan 

upplevas som traumatiskt i form av att patienten får en diagnos som kan bli kronisk. 

Beroende på hur patienten behandlas kan denna känsla ökas eller minskas. Rädsla för det 

okända kommer alltid att finnas och för att minska känslan av att vara pestsmittad hos dessa 

patienter behövs mer kunskap om MRB hos allmänheten. Människan skyr det som för hen är 

okänt. Ökad livskvalitet hos patienterna nås genom bättre förståelse för diagnosen. Detta styrks 

i ett flertal studieresultat där patienter med MRB upplevde stigmatisering relaterat till deras 

diagnos (Barratt et al., 2011; Goldsack et al., 2014; Rump et al., 2016). Enligt WHO (2002) är 

definitionen på stigma när grupper eller individer utsätts för diskriminerande handlingar, 

utstötning eller belastats med känslor av skam. Deltagarna upplevde stigmatisering bland annat 

på grund av sjukvårdspersonalens skyddsklädsel (Barratt et al., 2011). Lindh et al. (2013) studie 

visade att skyddsutrustning såsom handskar och plastförkläden är en viktig del för att sjukvårds- 

personalen ska kunna upprätthålla hygienrutiner.  

Detta styrks av (Folkhälsomyndigheten, 2017b) som visar att bristande följsamhet till 

hygienrutiner hos sjukvårdspersonal är en bidragande orsak till spridning av MRB. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser att det borde ligga i eget intresse hos sjukvårdspersonalen att 

inte vilja ha överdriven skyddsutrustning. Detta då det är både tidskrävande och kostsamt för 

enheten. 

Andersson et al. (2010) resultat visade att patienterna i studien upplevde bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonalen gällande hygienrutiner och detta gav upphov till ökad isolering för 

patienten. Detta stämmer överens med resultat från tidigare studier av Lindh et al. (2013) då 
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deras resultat visar att sjukvårdspersonal med högre utbildningsnivå generellt har högre 

kunskaper gällande hygienrutiner. 

Resultatet kan också jämföras med resultatet från Wiklund et al. (2015) där det tydliggörs att 

sjukvårdspersonal tyckte att det fanns svårigheter i att vårda personen med ESBL då det fanns 

en rädsla för smittspridning antingen till sig själv eller andra. Wiklund et al. (2015) redovisar 

också att ökad kunskap om ESBL och ökad erfarenhet av att vårda patienter med MRB gav 

ökad trygghet hos personalen som vårdade dessa patienter. Enligt Seibert et al. (2014) fanns det 

en medvetenhet hos sjukvårdspersonalen om hur man undvek att MRSA spreds men det 

saknades kunskap om hur livslängden hos MRSA och att handdesinfektion var det mest 

effektiva medlet mot smittspridning.  

Författarna till litteraturöversikten anser att relaterat till ökningen av MRB i samhället och inom 

vården borde alla som arbetar inom vården uppdatera sig regelbundet gällande hygienrutiner 

och vad som gäller vid omhändertagande av patienter med MRB. Att hjälpas åt att påminna 

varandra om vad som gäller när någon brister gällande hygienrutiner. Willman (2019) skriver 

att det behövs mod, både individuellt och inom professionen, för att utveckla evidensbaserad 

omvårdnad. Mod behövs för att forskning visar att det är kollegor med erfarenhet samt åldrade 

rutiner som påverkar utförandet av omvårdnad. Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 säger 

att alla har rätt till samma omvårdnad, bemötande och medicinska omhändertagande  

oavsett diagnos. Trots detta visade studien av Skyman et al. (2010) att deltagarna som innan de 

fick sin MRSA-diagnos vårdats för andra sjukdomstillstånd upplevde att de fick sämre vård än 

innan MRSA-diagnosen. Nilsson Kajermo et al.  

(2014) visar att kunskapsformerna inom evidensbaserad vård behövs uppdateras kontinuerligt 

för att utvecklas och detta beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2016) genom att förklara 

att evidensbaserad omvårdnad bedrivs genom att kombinera vetenskapligt bevis med patientens 

preferenser och förutsättningar.  

Skyman et al. (2010) studie påvisar att deltagarna i studien upplevde isolering under vårdtiden 

som kränkande och att de kände sig begränsade och det står skrivet i Smittskyddslag (SFS 

2004:168) att det är endast vid påtaglig risk för att patienten kan smitta andra som beslut om 

isolering får tas. Därför anser författarna till litteraturöversikten att det är viktigt att förstå vägen 

av smittspridning för att kunna avgöra om isolering är nödvändigt eller inte. Detta för att minska 

risken för att patienterna ska känna sig kränkta och isolerade i onödan.    

I studien av Rump et al. (2016) framkom det att deltagarna med psykisk ohälsa upplevde 

stigmatisering i högre grad än resterande patienter. Detta resultat gör att författarna börjar 

fundera på den psykiska ohälsan gällande patienter med MRB och om isolering kan bidra till 



 
 

24 
 

ökad risk för depression hos patienterna. Något som sjukvårdspersonalen borde ha i åtanke vid 

vårdandet av denna patientgrupp.    

 

  
5.3 Metoddiskussion  
 

Denna uppsatsdesign är utförd som en litteraturöversikt. Det är en sammanställning av tidigare 

forskning inom ett valt ämne (Friberg, 2017). En blandning av kvalitativa, och kvantitativa 

artiklar har använts i studien. Det förekommer även ett par stycken artiklar med mixad metod 

där en blandning av både kvalitativ och kvantitativ ansats använts. I dessa artiklar har resultatet 

av den kvalitativa delen av studien redovisats. Enligt Forsberg och Wengström, 2016 är det en 

fördel att blanda studier med olika ansats då specifika företeelser kan ses från olika synvinklar. 

Då det bara är en (1) artikel av kvantitativ ansats kan detta ses som en svaghet men styrks av att 

litteraturöversiktens syfte är att belysa patientens upplevelser vilket kan vara svårt att förmedla 

med kvantitativa studier. Då det valda ämnet är relativt outforskat var utbudet av artiklar som 

svarade på studiens syfte begränsat vilket kan ses som en svaghet. Författarna till 

litteraturöversikten utökade därför sökningen med fyra år och sökte artiklar mellan år 2006-

2020 . Resultatet av sökningarna gav 15 artiklar som ansågs svara på syftet och ha en hög eller 

medelhög kvalitetsgrad. Dock visade sig alla artiklar ha ett liknande resultat vilket författarna  

anser vara en styrka och stärker litteraturöversiktens validitet. Då studiens syfte är att 

sammanställa patienters upplevelser kan det anses som en svaghet att inkludera kvantitativa 

artiklar. Samtidigt anser författarna att det kan ses som en styrka då det ökar bredden på antal 

deltagare i studien. 

Majoriteten av studierna hade ett lågt antal deltagare vilket kan ses som en svaghet då detta inte 

blir representativt för patientgruppen. De databaser som användes vid artikelsökning var 

CINAHL, PubMed och Scopus. Majoriteten av artiklarna hittades i CINAHL, dock återfanns 

de flesta av de valda artiklarna i alla tre databaser med de olika kombinationerna av sökord. Det 

kan anses vara en svaghet att få databaser använts då det enligt Henricson (2017) kan anses som 

en styrka att söka i flera olika databaser med omvårdnadsfokus då det stärker arbetets  

trovärdighet och ökar chanserna till att hitta relevanta artiklar som styrker arbetets syfte. 

Författarna anser dock att dessa tre databaser är mest relevanta då de inkluderar forskning inom 

medicin och omvårdnad vilket styrker arbetets validitet. Båda författarna har granskat artiklarna 

genom Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar (Willman et al., 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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MRB förekommer globalt vilket medförde att artiklar från hela världen har inkluderats i arbetet. 

Detta kan ses som en svaghet då vården skiljer sig och ser olika ut i olika världsdelar och 

länder. Däremot visar majoriteten ett liknande resultat vilket tyder på att skillnaden hur 

patienter upplever att bära på MRB är liten och därför anses styrka arbetets resultat. Av totalt 

15 artiklar är elva studier gjorda i Europa varav sju av dessa i Sverige vilket kan ses som en 

svaghet. Det kan också ses som en styrka då Sverige är ett ledande land i kampen mot 

antibiotikaresistens och spridning av MRB i samhället. Detta bidrar till aktualitet och realitet i 

litteraturöversikten.  Författarna till litteraturöversikten anser att det hade varit intressant 

att jämföra artiklar med en större geografisk bredd. Dock hittades inga fler relevanta artiklar 

som svarade på studiens syfte.  

 

 

 

5.4 Etikdiskussion   
 

Det framgick tydligt i majoriteten av artiklarna i denna litteraturöversikt att de var godkända av 

etisk kommitté. I två av artiklarna framgår det inte i texten att de är godkända av etisk kommitté 

men på tidskriftens hemsida står det skrivet att det inte publiceras artiklar som inte har ett etiskt 

godkännande. Den enda som det saknas information om godkännande hos är artikeln skriven 

av Wiklund et al. (2013). Det framgår på tidskriftens hemsida, American Journal of Infection  

Control, att etik är av stor vikt och en del av deras policy för att få publicera artiklar i deras 

tidning. Av den anledningen såg inte författarna att det fanns något etiskt hinder för att inkludera 

artikeln i litteraturöversikten. Det framgår i flertalet artiklar att identiteten hos deltagarna är 

garanterad anonym.  

Engelsk-svenskt lexikon har använt för att få en så korrekt översättning som möjligt. Detta för 

att få en förståelse och korrekt helhetssyn av artiklarna. Objektivitet har genomsyrat hela arbetet 

vid granskning och tolkning av de 15 artiklarna som ingår i denna litteraturöversikt.  

Författarnas egna åsikter och värderingar har uteslutits från detta arbete för att ge läsarna en så 

sanningsenlig bild av litteraturöversiktens resultat som möjligt. Författarna har inte förvrängt, 

förfalskats eller på annat vis plagierat denna litteraturöversikt och har arbetat enligt de 

forskningsriktlinjer som beskrivs i Codex (2020). 
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6. KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET  
 

Denna litteraturöversikt visade att det saknas kunskap om MRB både bland sjukvårdspersonal 

och övriga befolkningen. Detta är ett problem som förekommer globalt. Att vara bärare av MRB 

ska inte ligga till grund för stigmatisering av vare sig vårdpersonal eller andra. Därför behövs 

ökad kunskap om vad det innebär att få en MRB-diagnos samt hur smittspridning kan undvikas.  

Ökad förståelse för både diagnosen och sjukdomen minskar risken för kränkande behandling 

och ger därför möjligheten att arbeta mer evidensbaserat samt personcentrerat mot denna 

patientgrupp. Att förstå spridningen av MRB minskar rädsla hos sjukvårdspersonalen som 

vårdar dessa patienter och ger också en patienten en bättre vårdupplevelse då överdriven 

skyddsutrustningen inte behöver användas och personalen inte behöver vara rädd när hen utför 

medicinska- eller omvårdnadsåtgärder hos patienten.  

Denna litteraturöversikt kan användas både av sjukvårdspersonal och studenter inom 

sjuksköterskeprogrammet för att få ökad förståelse för hur patienter upplever det att leva med 

MRB.   

 

 

 

7. KONKLUSION   
 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt visar på att diagnostiseras med MRB i många fall leder 

till känslor av oro och ångest samt upplevelse av stigmatisering.  

Upplevelser av att vara stigmatiserad var återkommande i rapportering av patienters med MRB 

i kontakt med sjukvården vilket orsakade lidande. Patienters upplevelse av bristande kunskap 

kring MRB hos sjukvårdspersonal orsakade rädsla och svårighet i samband med omvårdnaden 

av denna patientgrupp. Vårdpersonalens kunskap kring MRB resulterade i att patienter 

upplevde lägre grad av stigmatisering och kränkande särbehandling.  

 

 

 
8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 

Avsaknaden av nyare artiklar samtidigt som det sker en ökning av MRB globalt och nationellt 

är anledning och motivation för framtida forskning inom ämnet MRB. Detta behövs för att öka 

kunskapen hos sjukvårdspersonal och minska risken för stigmatisering mot denna patientgrupp. 

En växande patientgrupp som möts överallt inom sjukvården gör att patienternas uppfattning 

av att leva med MRB borde finnas hos varje enskild sjuksköterska samt övrig vårdpersonal för 
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att kunna ge patienterna en sådan personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad som möjligt. 

Inför framtida pandemier och vågor av till exempel influensa, Covid-19 och Calicivirus, så 

kallad “vinterkräksjukan”, behöver vikten av basala hygienrutiner lyftas samt hur dessa 

virusutbrott kan både förebyggas och reduceras i tid tack vare enkla medel såsom god 

handhygien samt god följsamhet till basala hygienrutiner inom sjukvården. Intressanta aspekter 

att studera vidare kan vara vilka faktorer som påverkar att sjukvårdspersonal brister i basala 

hygienrutiner samt om det skiljer sig mellan olika professioner inom sjukvården. En annan 

intressant aspekt vore att se om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar och 

tar till sig information om sin MRB-diagnos vilket tidigare studier påvisat. Detta kan tas fram 

om det framgår specifikt i studierna om det är en kvinna eller en man som blivit intervjuad, inte 

bara specificerar antal män och kvinnor som ingått i studien.  
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33846381684&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&relpos=13&citeCnt=33&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33846381684&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&relpos=13&citeCnt=33&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=21739089200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57198741318&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074855052&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&recordRank=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074855052&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&recordRank=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074855052&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&recordRank=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074855052&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&mltEid=2-s2.0-85074855052&mltType=ref&mltAll=t&imp=t&sid=1f63df61b9fec1cf8a50bdff9f15f98a&sot=mlt&sdt=mlt&sl=1144&s=REFEID%28%28%222-s2.0-22244458157%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-84869445358%22%29+OR+%28%222-s2.0-0033174884%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034728533%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034607224%22%29+OR+%28%222-s2.0-0034926681%22%29+OR+%28%222-s2.0-0035694923%22%29+OR+%28%222-s2.0-0037452446%22%29+OR+%28%222-s2.0-15944419940%22%29+OR+%28%222-s2.0-33846381684%22%29+OR+%28%222-s2.0-77952581352%22%29+OR+%28%222-s2.0-76549094687%22%29+OR+%28%222-s2.0-79551489049%22%29+OR+%28%222-s2.0-84933278091%22%29+OR+%28%222-s2.0-84946781182%22%29+OR+%28%222-s2.0-84878644808%22%29+OR+%28%222-s2.0-18744376911%22%29+OR+%28%222-s2.0-84976884597%22%29+OR+%28%222-s2.0-85038419296%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961258910%22%29+OR+%28%222-s2.0-0031766061%22%29+OR+%28%222-s2.0-84961254387%22%29+OR+%28%222-s2.0-85044087152%22%29+OR+%28%222-s2.0-84920844816%22%29+OR+%28%222-s2.0-0038461338%22%29+OR+%28%222-s2.0-35448988598%22%29+OR+%28%222-s2.0-43949135833%22%29+OR+%28%222-s2.0-36549063576%22%29+OR+%28%222-s2.0-20944443543%22%29+OR+%28%222-s2.0-84922259455%22%29+OR+%28%222-s2.0-11444254652%22%29+OR+%28%222-s2.0-84858381085%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004006828%22%29+OR+%28%222-s2.0-85074864187%22%29+OR+%28%222-s2.0-0003424343%22%29+OR+%28%222-s2.0-0004037366%22%29+OR+%28%222-s2.0-85031495630%22%29+OR+%28%222-s2.0-84871782260%22%29+OR+%28%222-s2.0-72149086180%22%29+OR+%28%222-s2.0-34250793497%22%29+OR+%28%222-s2.0-84927172892%22%29+OR+%28%222-s2.0-36749097325%22%29%29+AND+NOT+EID+%282-s2.0-85074855052%29&recordRank=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=40361106100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=40361106100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193446383&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193446383&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24451360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211680815&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211680815&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55142246300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55142246300&zone=


 
 

1 
 

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 

 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

 Återger abstraktet studiens innehåll?   

 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

 Är designen relevant utifrån syftet?   

 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

 Är inklusionskriterierna relevanta?   

 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

 Är exklusionskriterierna relevanta?   

 Är urvalsmetoden beskriven?   

 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

 Finns populationen beskriven?   

 Är populationen representativ för studiens syfte?   

 Anges bortfallets storlek?   

 Kan bortfallet accepteras?   

 Anges var studien genomfördes?   

 Anges när studien genomfördes?   

 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

 Anges vilka mätmetoder som användes?   

 Beskrivs studiens huvudresultat?   

 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

 Besvaras studiens frågeställningar?   

 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

 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 
 
 
Artikelmatris 

 

Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte   Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Andersson, H., 

Lindholm, C., & 

Fossum, B.   

  

2011 

  

Sverige 

MRSA – global 

threat and personal 

disaster: Patient´s 

experiences  

To ascertain and describe the patients' 

knowledge, perceptions and experiences of 

being methicillin‐resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) positive.  

Kvalitativ  

 

Intervjuer 

   

n=15 personer (7 

män, 8 kvinnor) 

Patienterna upplevde att de känner sig 

smutsiga och att de är ett hot mot 

omgivningen. Kunskapsluckor ledde 

till onödiga missförstånd och onödigt 

lidande.  

Hög,  

80 %  

Barrat, R, H., 

Shaban, R., & 

Moyle, W.   

  

2010  

  

Nya Zeeland  

Behind barriers: 

Patient´s 

perceptions of 

source isolation 

for Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

To explore how patients with MRSA 

experience the feeling of isolation at an 

emergency hospital in New Zealand 

Kvalitativ  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

   

n=10 personer (5 

män, 5 kvinnor)  

Alla deltagare i studien upplevde att 

de kände sig fängslade och instängda. 

Att vara isolerad p.g.a MRSA 

orsakade känslor som rädsla, ilska, 

frustration och dåligt samvete.  

Hög  

84% 

Criddle, P., & 

Potter, J. 

 

2006 

 

Nederländerna 

Exploring 

patinents´views on 

colonisation with 

Meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

To research the phenomenon of being 

colonized with MRSA from the 

patients´perspective.  

Kvalitativ 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

n= 14 personer 12/14 deltagare upplevde brist på 

information vilket skapade förvirring 

och oro bland patienterna. Diagnosen 

påverkade deltagarna både under 

sjukhusvistelsen och i vardagen.  

Hög  

80% 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Goldsack MChem, C. 

J., DeRitter, C., Power, 

M., Spencer, A., 

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

F,. Kirk, R., & Dress, 

M. 

  

2014 

 

USA 

Clinical, patient 

experience and cost 

impacts of performing 

active surveillance on 

known methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus positive patients 

admitted to medical-

surgical units.  

The clinical, patient experience 

and cost impacts of performing 

active surveillance on known 

MRSA patients admitted to 7 

medical-surgical units of a large 

regional hospital 

Mixad  

  

 

Intervjuer 

n=211 (108 män, 

103 kvinnor) 

41% av deltagarna rapporterade att 

isoleringen påverkade deras sjukhusvistelse. 

Studien visade att patienten upplevde att de 

fick färre besök av anhöriga och att 

sjukhuspersonalen behandlade dem 

annorlunda och dröjde med att svara på 

ringningar.  

Hög  

90 % 

Heckel, M., Sturm, 

A., Stiel, S., Ostgathe, 

C., Herbst, F 

A., Tiedtke, 

J., Adelhardt, 

T., Reichert, K., 

& Sieber, C.  

 

2020 

Tyskland 

 

”…and then no more 

kisses!” Exploring 

patient´s experiences on 

multi-drug resistant 

bacterial microorganisms 

and hygiene measures in 

end-of-life care A mixed-

methods study 

To integrate patient´s perspectives 

into theoretical assumptions and 

deduce recommendations on 

handling multidrug-resistance 

bacterial microorganisms at the 

end of life.  

Mixad  

 

Kvalitativ 

semistrukturerade 

intervjuer 

n=44 personer (19 

män, 25 kvinnor) 

Patienterna i studien upplevde att få 

diagnosen påverkade deras liv både socialt 

och emotionellt. Livskvaliteteten blev sämre 

och de önskade sig mer information om sin 

diagnos. 

Hög 

92% 

Herreng, O., Dinh, A., 

Salomon, J., & Davido, 

B.  

 

2019 

Frankrike 

Evaluation in general 

practice of the patient´s 

feelings about a recent 

hospitalization and 

isolation for a multidrug-

resistant infection 

To describe the patient´s feelings 

and knowledge after a 

hospitalization for an MDR 

infection. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n= 11 personer  Diagnosen var förknippad med ångest hos 

många av deltagarna. Bristen på information 

spädde på känslor av oro. Drygt hälften 

uppgav att de trodde att de förvärvat 

sjukdomen på sjukhus.  

Hög 

88% 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., Högman, M., Skytt, 

B. 

 

2009 

 

Sverige 

Suffering from 

meticillin-resistant 

Stapylococcus 

aureus: experiences 

and understandings of 

colonisation 

To explore 

individuals´experiences and 

understandings of meticillin-

resistant Stapylococcus 

aureus colonisation 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in 

 

 

n= 13 personer (4 män, 9 

kvinnor) 

Gemensamt för deltagarna var 

upplevelser av begränsningar i 

vardagen samt ett behov att skydda 

andra från smitta. Det skiljde sig 

mellan deltagarna huruvida de 

uppfattade information och 

bemötande från 

sjukvårdspersonalen. 

Hög 

84% 

Lindberg, M., Carlsson, 

M., Högman, 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 

To investigate MRSA-

colonized persons´ registered 

nurses´, 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 

individuella intervjuer 

 

n= 25 personer (vara 5 st 

patienter) 

Sjukvårdspersonalen hade inte 

tillräcklig kunskap om MRSA och 

deltagarna ansåg att de behövdes 

mer utbildning för personalen. 

Överdrivna skyddsåtgärder som 

skyddskläder gjorde att patienterna 

kände obehag.  

Hög 

80% 

Mo, Y., Low, 

I., Tambyah, S K., 

& Tambyah, P A. 

 

2019 

 

Singapore 

 

The socio-economic 

impact of multidrug-

resistant nosocomial 

inflections: a 

qualitative study 

To examine patient´s and 

caregiver´s unique 

experiences of multidrug- 

resistant healthcare-associated 

infections to give a broader 

picture of their impact.  

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer. Vid 

behov användes en opartisk 

tolk 

 

n= 18 personer (11 män, 7 

kvinnor) 

MRSA var den enda multiresistenta 

bakterien som de intervjuade kände 

igen. De smittade upplevde känslor 

som ledsamhet, frustration, ångest 

och maktlöshet över diagnosen. En 

fjärdedel av deltagarna uppgav att 

de själva letat fram information om 

MRB via internet. 

Hög 

84% 
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Tabell 4 Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Rump, B., De Boer, M., 

Reis, R., Wassenberg, 

M., 

& Van Steenbergen.  

 

2017 

 

Nederländerna 

 

Signs of stigma and 

poor mental health 

among carriers of 

MRSA 

To identify and quantify the 

occurrence of MRSA-

associated stigma, and to 

explore its association with 

mental health in a country 

with an MRSA “search and 

destroy” policy 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie  

n= 57 personer (28 män, 29 

kvinnor) 

56% av deltagarna upplevde 

stigmatisering. 33% upplevde 

även psykisk ohälsa  

Hög 

86% 

Skyman, E., Thunberg 

Sjöström, H., & 

Hellström 

 

2010 

 

Sverige 

 

Patients´ experiences 

of being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

To get knowledge of patients´ 

experiences who contracted 

MRSA at the hospital and 

subsequently were source 

isolated at The Clinic of 

Infectious Diseases.  

Kvalitativ 

 

Djupgående intervjuer 

n= 6 personer (4 män, 2 kvinnor) Deltagarna kände sig kränkta av 

diagnosen och upplevde att de 

blev särbehandlade av 

sjukvårdspersonal. De saknade 

information om diagnosen men 

uppgav att de tog sitt ansvar för 

minska risken för smittspridning.  

Hög 

92% 

Skyman, E., Lindahl, 

B., Bergbom, I., 

Sjöström Thunberg, 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 acqueried 

community MRSA. 

Kvalitativ 

 

Djupgående intervjuer 

n= 12 personer (7 män, 5 

kvinnor) 

Patienter som har MRSA tar 

stort ansvar för att skydda andra. 

De upplever att en kunnig och 

påläst sjukvårdspersonal lindrar 

lidande medan en okunnig 

personal upplevs vara rädd för 

patienten 

Hög 

92% 
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Tabell 5. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Webber, K., 

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 

To seek insights from 

rehabilitation inpatients with 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA), to better understand 

their experience of MRSA 

and strict isolation 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in 

n= 9 personer Deltagarna hade liten kunskap 

om MRSA och de flesta ansåg 

att det inte var en allvarlig 

diagnos. Vissa upplevde 

isolering jobbig medan andra 

tyckte det var bekvämt med 

enkelrum.  Majoriteten av 

deltagarna upplevde bemötandet 

från sjukvårdspersonalen som 

positivt. 

Medel 

76% 

Wiklund, S., 

Hallberg., Kahlmeter., 

Tammelin, A. 

 

2013 

 

Sverige 

Living with 

extended-spectrum ß-

lactamase: A 

qualitative study of 

patient experiences  

To describe what it is like to 

receive an ESBL diagnosis 

from the perspective of the 

patients  

Kvalitativ  

 

Intervjuer som spelades in 

n=7 personer (3 män, 4 kvinnor) Deltagarna i studien upplevde 

lite eller ingen information om 

ESBL från sjukvårdspersonal. 

De som fick information saknade 

svar på sina frågor om 

diagnosen. Sjukvårdspersonalen 

hade dålig kunskap vilket ledde 

till extrema hygienrutiner och 

patienterna kände sig 

stigmatiserad.  

Medel 

72% 

Wiklund, S., Örtqvist, 

Å., Berlin, A., Stamm, 

C., & Broliden, K. 

 

2018 

 

Sverige 

Experiences and 

consequences of 

living with extended-

spectrum ß-

lactamase-producing 

bacteria: A 

qualitative study 

To increase the understanding 

of experiences and 

consequences of being a 

carrier of ESBL  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in 

n= 16 perosner (6 män, 10, 

kvinnor) 

De medverkande i studien 

saknade information om ESBL 

från sjukvårdspersonal vilket 

ledde till rädsla och 

ångestkänslor. De sökte istället 

information på egen hand via 

internet för att få reda på hur de 

skulle kunna fortsätta att leva 

som tidigare.  

Medel 

76%  

 


