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Sammanfattning    
Meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA, är ett ökande problem runt om i 
världen. Det finns idag personer med MRSA på många vårdinrättningar och i samhället. 
På grund av kunskaps- och informationsbrist upplever personer med MRSA sig bli 
stigmatiserade i mötet med vården. De beskrev känslor av att vara pestsmittade, vilket 
skapade ett vårdlidande. Syftet med studien var att beskriva erfarenheter i mötet med 
vården utifrån personers med MRSA perspektiv. Resultatet redovisas utifrån tre teman 
personers erfarenheter av vårdens bemötande, isolering och vårdpersonalens okunskap. 
Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns en okunskap hos vårdpersonalen om 
MRSA. Okunskapen ledde till att personer med MRSA inte fick information och de 
upplevde sig bli bemötta på ett ovärdigt sätt. Litteraturstudien visade också att personer 
med MRSA skapade egna restriktioner och blev socialt isolerade. Personerna upplevde 
sig som smutsiga och ville undvika smittspridning. I diskussionen lyfter författarna 
fram att det behövs mer utbildning för vårdpersonalen då författarna har sett en 
kunskapsbrist om MRSA. Slutsatserna som författarna kom fram till var att ökad 
kunskap hos vårdpersonal skulle minska vårdlidandet och stigmatiseringen för personer 
med MRSA. Det krävs ett internationellt samarbete mellan olika länder och 
myndigheter för att minska antibiotikaresistensen och det behövs ett gemensamt arbete 
för en hållbar utveckling. 
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INLEDNING 

Personer med MRSA, Meticillinresistenta staphylococcus aureus, förekommer på alla 
avdelningar i vården och inte enbart på infektionskliniker där specialistvården för 
infektioner finns. Under praktik och sommarvikariat har författarna upplevt att personer 
med MRSA har fått sämre vård då de sett att vårdpersonalen saknat kunskap och inte 
gett “det lilla extra”. Enligt Andersson, Andreasson Gleissman, Lindholm och Fossum 
(2016) lever idag en procent av Sveriges befolkning med MRSA. MRSA är ett globalt 
ökande problem både inom sjukvården och i samhället (Lindberg, Skytt, Högman & 
Carlsson 2011). MRSA har ökat med 13 procent i Sverige mellan åren 2015-2016 
(Folkhälsomyndigheten 2017).   

Enligt Andersson et al. (2016) visade studien att vårdpersonalen hade dålig kunskap 
kring hur personer med MRSA skulle vårdas, vilket ledde till osäkerhet och undvikande 
av denna patientgrupp. Enligt Andersson, Lindholm och Fossum (2011) resulterade 
denna osäkerhet och okunskap i att personerna blev utsatta för ett vårdlidande. 
Erfarenheterna av okunskapen i mötet med vården ledde till att personerna beskrev sig 
som farliga för omgivningen, var oroliga att smitta andra, vara intima med andra och 
vågade inte berätta för omgivningen om att de hade MRSA. 

BAKGRUND 

Vad är MRSA? 
Bakterien Staphylococcus aureus ingår i människans normalflora på huden, i 
slemhinnor, näsan, perineum, armhålor och ljumskar (Folkhälsomyndigheten 2014b). 
Bakterien tillhör grampositiva kocker och har god anpassningsförmåga i både aeroba, 
anaeroba, näringsfattiga miljöer och bakterien tål en viss upphettning (Ericson & 
Ericson 2009, s. 28). Staphylococcus aureus har utvecklat en resistens mot flertalet 
antibiotikasorter, därav namnet MRSA (Folkhälsomyndigheten 2014b).   

Definition av “personer med MRSA” 
Författarna har i litteraturstudien valt att definiera patientgruppen med MRSA som 
“personer med MRSA”. I litteraturstudien kommer personer med MRSA benämnas som 
“personer eller personerna”. Författarna anser att personer med MRSA inte skall 
benämnas med sin diagnos eller som patient, då detta har en negativ klang och en 
person är mer än sin diagnos.  

Patientperspektiv 
Patientperspektivet innebär att vårdandet skall utgå ifrån livsvärldsperspektivet, det vill 
säga att förstå hur världen erfars av personen som vårdas, då exempelvis sjukdom och 
lidande upplevs och erfars på olika sätt. När personen i vården blir bemött utifrån sin 
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livsvärld främjar detta personens hälsoprocesser och vården kan erbjuda bästa möjliga 
vård. Det är viktigt att vården har en öppenhet inför människors olika sätt att skildra och 
hantera sin sjukdom, men också att identifiera vad välbefinnande innebär för just dem 
(Dahlberg & Segesten, 2010 ss. 126-128). 

Förekomst och vårdrutiner vid MRSA 
När penicillinet kom på 1940 talet började det användas flitigt i både behandlande och 
profylaktiskt syfte. Användandet av penicillinet har lett till att bakterien staphylococcus 
aureus har utvecklat en resistens (Ericson & Ericson 2009, ss.32-33). För att förhindra 
antibiotikaresistens är det av stor vikt att samhället minskar felanvändning av 
antibiotikan samt minskar överanvändningen runt om i världen. Felanvändning samt 
överanvändningen har lett till en resistens hos staphylococcus aureus och dess gener 
vilket motverkar antibiotikans effekt (Åhrén, Torell & Burman 2006). Idag finns endast 
ett fåtal antibiotikasorter som hjälper mot MRSA (Folkhälsomyndigheten 2014b). 
Personer som tar kontakt med vården och misstänks vara smittade av MRSA vårdas på 
enkelrum tills odlingssvar framkommit. Vid positivt odlingssvar på MRSA 
rekommenderas enkelrum, eventuellt kohortvård eller isolering. Vid risk för 
smittspridning bör isolering på en infektionsavdelning övervägas (Åhrén 2017). Vid 
isolering på grund av MRSA visar forskning att de isolerade hade en ökad oro och risk 
för att bli deprimerade när de jämfördes med icke isolerade (Tarzi, Kennedy, Stone & 
Evans 2001). 

Under tidigt 2000-tal sågs i Sverige en förändring av vart folk blev smittade. Tidigare 
blev personer smittade inom slutenvården och då flest äldre med andra grundsjukdomar. 
Idag smittar MRSA främst i samhället, på fritidsaktiviteter och inom familjen, men det 
är framförallt yngre och friska som drabbas (Skyman et al. 2014). Förändringen hänger 
ihop med antalet nyanlända flyktingar från länder som Afghanistan, Irak och Syrien, där 
utbredningen av MRSA är större (Folkhälsomyndigheten 2017). Idag reser och även 
arbetar många människor över gränserna vilket har lett till att MRSA har ökat i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten 2016). Smittspridning sker via luften, direkt eller indirekt 
kontakt och reduceras när vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner (Ericson & 
Ericson 2009, ss. 28, 374). Folkhälsomyndigheten informerade att fler människor 
smittades utomlands under 2016 samt att samhällsförvärvad MRSA ökade under 2016. 
De som f ick MRSA utomlands skedde ef ter kontakt med s jukvård 
(Folkhälsomyndigheten 2017). Ytterligare en anledning till ökningen av MRSA kan 
bero på att fler rutinmässiga provtagningar utförts (Folkhälsomyndigheten 2016). 
Personer med MRSA är enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) 4 kap 2 § skyldiga att 
informera vårdgivare om sitt bärarskap vid medicinska och icke medicinska ingrepp. De 
ska berätta för sin sexualpartner, tillämpa särskilda hygienrutiner och upprätthålla 
kontinuerlig kontakt med ansvarig läkare.  

Efter tre negativa prover då det har gått max ett år mellan prov ett och tre kan 
behandlande läkare och smittskyddsläkare friskförklara personen. Det kan fortfarande 
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finnas en liten mängd bakterier kvar hos personer som tidigare haft MRSA, med en så 
liten mängd bakterier anses personerna utgöra en väldigt liten smittorisk. En person som 
tidigare haft MRSA löper stor risk att återinsjukna vid individuella riskfaktorer såsom 
eksem och pågående infektion som behandlas med antibiotika. Därför måste personer 
med MRSA alltid informera om sitt tidigare bärarskap vid uppsökande av vård 
(Socialstyrelsen 2010). Personerna i studien gjord av Andersson, Lindholm och Fossum 
(2011) beskrev att de kände en ansvarskänsla gentemot andra och en rädsla att smitta 
andra. För att förhindra smittspridning bytte personerna sina sängkläder och handdukar i 
stort sett varje dag. När de var på besök hos vänner och bekanta torkade de händerna på 
papper istället för att använda handdukar. 1999 infördes ett bärarkort för alla personer 
med MRSA som används än idag. Syftet med bärarkortet är att minska smittspridning 
och personerna skall i kontakt med sjukhus, vårdcentral och tandläkare uppvisa kortet. 
Vårdpersonalen skall därmed följa sina lokala riktlinjer vid MRSA (Skyman et al. 
2014).  

Mötet med vården 
Mötet med vården bör alltid utgå ifrån personens livsvärld. Vårdpersonalen skall på ett 
genuint sätt intressera sig för personens livsvärld och ha ett öppet och följsamt 
vårdande. För det behöver vårdpersonalen använda all sin kunskap samt se, känna, 
förstå och lyssna in till vad personen berättar och lägga sin förförståelse åt sidan 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183-184). Mötet med vården innefattar ett 
professionellt förhållningssätt hos vårdpersonal och ett intresse för personen, se till 
deras behov och att vara inbjudande till samtal. Enkla och självklara saker som att ta sig 
tid och visa med sitt kroppsspråk ett engagemang gör att personen i mötet med vården 
känner sig sedd (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193).  

Det är vårdpersonalens uppgift att försöka främja hälsa trots sjukdom. För att främja 
hälsa krävs att vårdpersonalen får personen att känna livslust i sitt sammanhang, 
uppleva en meningsfullhet, stötta och stärka personen till att nå välbefinnande trots 
sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181).  

Vårdlidande 
Lidande har en psykologisk, biologisk och existentiell synvinkel. Lidande är inte endast 
symtom av sjukdom i form utav smärta, utan en process hos den drabbade personen. 
Lidande kan också vara en känsla av att förlora kontrollen i form av kränkning. 
Kränkning kan beskrivas som att personer förlorar kontrollen och reagerar med skam 
(Eriksson 1994 se Wiklund 2003, ss. 96-98, 107).  

Vården kan skapa ett vårdlidande då vården upplevs som ett lidande för personen, på 
grund av felaktig behandling, utebliven behandling, dåligt bemötande, brister eller 
okunskap. Konsekvenserna av dessa faktorer kan skapa ett vårdlidande och personen 
kan bli försämrad i sin sjukdom (Eriksson 1994 se Wiklund 2003, ss. 104-105). I 
Andersson, Lindholm och Fossum (2011) beskrev personerna med MRSA 
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konsekvenserna av dålig information och okunskap om MRSA. Okunskapen ledde till 
en ständig oro över att smitta andra samt en stigmatisering. Personer med MRSA 
beskrev exempelvis att de inte vågade gå ut på flera dagar på grund av felaktig 
information. 

PROBLEMFORMULERING 

En procent av Sveriges befolkningen lever idag med MRSA. MRSA har ökat med 13 
procent i Sverige mellan år 2015-2016 på grund av att människor är på flykt har kommit 
till Sverige. Dessutom reser allt fler människor utomlands och fler arbetar över 
gränserna. Idag finns studier som påvisade att smittspridning av MRSA främst sker i 
samhället, på olika fritidsaktiviteter och bland familjemedlemmar. Ytterligare anledning 
till ökningen beror på förhöjd och felaktig antibiotikaanvändning runt om i världen som 
har resulterat i resistensutvecklingen hos bakterien. I mötet med vården har personerna 
beskrivit att de erfarit att de inte erhöll någon respekt och det skapade ett vårdlidande. 
Författarna har identifierat en kunskapslucka hos vårdpersonal samt observerat att det 
saknas forskning utifrån personers med MRSA perspektiv och hur de beskriver sina 
erfarenheter i mötet med vården. Vi anser att det är viktigt att belysa behovet av mer 
forskning kring MRSA då det ökar i samhället och främst hos unga friska personer. 

SYFTE 

Syfte med studien är att beskriva erfarenheter i mötet med vården utifrån personers med 
MRSA perspektiv. 

METOD 

Data 
Litteraturstudien följer Axelssons (2012, ss.203-204) systematiska litteraturstudie som 
innebär att litteraturstudien bygger på primärkällor från vetenskapliga rapporter eller 
artiklar som blivit publicerade. Litteraturstudien är gjord för att sammanställa kunskap 
inom ett valt område utifrån syftet. 

Datainsamling 
Axelsson (2012, ss. 205, 208-211) skriver att insamling av material börjar med en 
frågeställning utifrån ämnet. Ämnet som skulle undersökas var hur personer med 
MRSA beskrev erfarenheter i mötet med vården utifrån deras perspektiv, då vi har sett 
att vårdpersonalens kunskaper inom ämnet brister.  Litteraturstudien började med en 
pilotsökning i Cinahl med sökorden MRSA, experience, stigma, isolation, colonisation, 
patient experince*, information, prevention, community och infection som vi 
kombinerade på olika sätt. Ny sökning gjordes i PubMed med sökorden MRSA, 
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isolation och experience. I Primo användes sökorden MRSA, isolation och qualitativ (se 
bilaga 1).  Inklusionskriterierna var att studien skulle utgå ifrån ett patientperspektiv, 
mötet med vården och fokuserades på personer som haft eller har MRSA. Artiklarnas 
begränsningar sattes till peer reviewed, abstract available, published 2006-2017, english 
language och free fulltext. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara äldre än 
2006. Författarna har läst 19 artiklar utifrån sökningar i databaser och manuella 
sökningar. 14 artiklar granskades varav nio artiklar valdes ut. Tio artiklar valdes bort 
efter granskningen på grund av att de inte svarade an på syftet. Axelsson skriver att 
artiklarna ska granskas kritisk och de som inte svarar an på inklusionskriterierna ska 
sorteras bort liksom tidigare översikter och litteraturstudier. Det gjordes en manuell 
sökning där författarna tittade igenom utvalda artiklars referenslistor efter titlar som 
kunde vara av intresse för litteraturstudien. De intressanta artiklarna söktes fram i 
Cinahl och Primo som sedan granskades. Vi fick fram fem artiklar utifrån manuella 
sökningar. 

Dataanalys 
Nio artiklar valdes ut till litteraturstudiens resultat och skrevs in i en tabell (se bilaga 2). 
Artiklarna lästes ytterligare och granskades. Författarna färgmarkerade delar i artiklar 
var för sig som de ansåg relevanta för litteraturstudien. Vid sidan av texten gjordes 
markeringar med blyertspenna som de ansåg var utmärkande exempelvis likheter och 
skillnader i texten. Därefter diskuterade författarna vad var och en funnit för relevant 
och viktigt innehåll. Gemensamma färgkodningar för olika innehåll gjordes för att få 
struktur på artiklarna. Axelsson (2010, ss.212-214) beskriver denna process som att 
bryta ner en helhet till en del och återskapa en ny helhet. De delar som vi ville belysa 
plockades ut ur artiklarnas resultat och skrevs ner.  Likheterna som vi såg återkomma i 
flera av artiklarna och som svarade an på syftet fick nya färgmarkeringar. Färgerna fick 
representera olika subteman för att hitta en struktur som skulle bli den nya helheten. I de 
nya färgmarkeringarna kunde vi identifiera ytterligare likheter och olikheter mellan 
artiklarnas resultat. Resultatet delades upp efter de nya färgmarkeringarna som fick 
representera subteman som resulterade i tre olika teman. Tema ett, personers 
erfarenheter av vårdens bemötande, tema två, isolering och tema tre, vårdpersonalens 
kunskapsbrist. 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter i mötet med vården utifrån personers 
med MRSA perspektiv. Resultatet kommer att presentera utifrån olika teman och 
subteman se studiens resultat (figur 1).  

Figur 1: Studiens resultat 
                                                             SUBTEMA 
              TEMA   
 
 

 
 

  

   
 
 
 
  

 
 

  

!  7

Dåligt bemötande

Vårdpersonalens 
kunskapsbrist

Oprofessionell 
vårdpersonal 

Framkallande av 
skamkänslor

Behov av olika 
informationskanaler

Isolering 
begränsar och ger 

Kunskapsbrist ger 
oro och förvirring



Dåligt bemötande 
Oprofessionell vårdpersonal 

Flera studier beskrev att personer med MRSA erfarit att de inte blev bemötta på ett 
värdigt sätt. Studierna visade också att patientperspektivet inte var centralt i vårdandet 
och att vårdpersonalen inte arbetade patientcentrerat (Barratt, Shaban & Moyle 2010; 
Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt 2009; Rump, De Boer, Reis, Wassenberg & Van 
Steenberg 2016; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010).  

När personerna berättade för vårdpersonalen att de hade MRSA fick de erfara en oro 
och stress från vårdpersonalen (Skyman et al. 2014). Detta beskrevs som att 
vårdpersonalen hade ett oprofessionellt bemötande och att vårdpersonal agerade som 
om personerna hade pesten (Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010). 
Personerna hade erfarit att vårdpersonal viskat om dem i korridorerna och inte velat ta i 
hand, (Lindberg et al. 2009) inte erhöll någon respekt och blev ignorerade (Skyman, 
Lindahl, Bergbom, Thunberg Sjöström & Åhrén 2016). De beskrev sig som utpekade 
och stigmatiserade (Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010) och att de inte 
erhöll samma vård som övriga patienter (Barratt, Shaban & Moyle 2010). Det ledde till 
att personerna jämförde sig med att ha humant Immunbrist virus (HIV) (Lindberg et al. 
2009). 

 
Framkallande av skamkänslor 

Personerna beskrev en känsla av att vara oren och smutsig som relaterades till MRSAn 
(Skyman et al. 2016).  Orenheten gav dem själva en annan syn på deras egen kropp och 
de kände sig äckliga (Skyman, Thunberg Sjöström och Hellström 2010). I studien gjord 
av Rump et al. (2016) beskrev främst kvinnor som var hög- eller lågutbildade en 
stigmatisering och en sämre mental hälsa. 

Personer med MRSA beskrev att de erfarit en känsla av skam när vårdpersonalen kom 
in i rummet med skyddsutrustning (Barratt, Shaban och Moyle 2010) och att 
vårdpersonalen inte ville ha någon fysisk kontakt utan handskar (Andersson, Lindholm 
och Fossum 2011; Barratt, Shaban och Moyle 2010). Samtidigt skapade vårdpersonalen 
en förvirring när de använde skyddsutrustningen olika (Criddle & Potter 2006) och inte 
följde riktlinjerna (Webber, Machpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis 2012). Ett 
exempel som framkom var att vårdpersonalen började använda skyddsutrustningen först 
när de fick veta att personen hade MRSA (Andersson, Lindholm & Fossum 2011). 
Personernas erfarenhet var att de alltid bokades till sista tiden på vårdcentralen, efter att 
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de berättade att de hade MRSA, vilket skapade en känsla av skuld och skam och ökade 
deras sårbarhet (Skyman et al. 2016). Dessutom framkom det i studien av Lindberg et 
al. (2009) att personerna fick gå in bakvägen till sitt bokade möte på vårdcentralen. 

Vårdpersonalens kunskapsbrist 
Kunskapsbrist ger oro och förvirring  

Kunskapsbristen hos vårdpersonal gjorde att personer med MRSA erfor en oro när de 
inte fick tillräckligt med information. Kunskapen som delgavs ansåg personerna var 
otillräcklig eller att de inte fått någon information alls (Barrat, Shabat & Moyles 2010; 
Criddle & Potter 2006; Lindberg et al. 2009; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellströms 
2010). Den information som delgavs kom från flera olika professioner inom vården 
vilket ledde till att personerna blev förvirrade (Lindberg et al. 2009; Skyman, Thunberg 
Sjöström & Hellströms 2010). Det fanns personer med MRSA som beskrev att 
informationen de erhöll var adekvat, men att informationen främst fokuserade på hur de 
skulle hantera situationen praktiskt (Lindberg et al. 2009). 

Personerna förstod inte att de var smittade då de inte kände sig sjuka och de beskrev 
erfarenheten som surrealistisk och förvirrande (Criddle & Potter 2006; Webber et al. 
2012) Vanliga förkylningar såsom halsont, hosta och magont förknippades med MRSA 
då personerna inte hade kunskapen om symtomen (Criddle & Potter 2006). Personerna 
önskade mer kunskap om bakterien, smittspridning och eventuell behandling (Criddle & 
Potter 2006; Lindberg et al. 2009). Informationsbristen skapade en oro hos personerna 
över att smitta andra (Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Lindberg et al 2009: 
Skyman et al. 2016) vilket resulterade i att personerna skapade egna restriktioner i sina 
liv. Restriktionerna innebar att personerna inte vågade berätta eller vara fysiskt nära 
familjemedlemmar (Lindberg et al 2009: Skyman et al. 2016). Restriktionerna innebar 
även att de inte vågade krama och pussa nära och kära (Barrat, Shabat & Moyles 2010). 
Personerna vågade inte besöka allmänna platser, exempelvis att gå på gym (Lindberg et 
al. 2009). I flera studier beskrev personerna erfarenheten av en avsaknad av information 
om varför de behövde bli isolerade på sjukhuset (Barrat, Shabat & Moyles 2010; 
Criddle & Potter 2006). Personerna i studien av Barrat, Shabat och Moyles (2010) 
ansåg att de hade kunnat hantera sin situation bättre om de hade fått kunskapen om 
varför de behövde isoleringsvård.  

Behov av olika informationskanaler  

En studie visade att personerna ansåg att de erfarit bra svar på sina frågor om MRSA 
från vårdpersonalen (Lindberg et al. 2009). Däremot fanns det flera studier där 
personerna ansåg att informationen de fått av vårdpersonalen var bristfällig och de sökte 
istället kunskapen själva på internet (Criddle & Potter 2006; Skyman et al. 2016). 
 Informationen som de fann på internet var överdriven med negativa fakta om MRSA. 
Det ledde till förvirring hos personerna och skapade en oro inför framtiden om hur de 
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skulle förhålla sig gentemot andra. Personerna ansåg att informationsbroschyrerna som 
delades ut på sjukhuset varierade i sitt innehåll och kvalité. Därför behövdes 
informationen kompletteras muntligt av vårdpersonal samt upprepas efter utskrivningen, 
då fler frågor ofta hade uppkommit. Personer med MRSA menade att mängden 
information skulle anpassas utifrån deras tillstånd. Lämpligast var om informationen de 
fick var både muntlig, skriftlig och upprepad (Criddle & Potter 2006) Men 
informationen anpassades inte utifrån personernas tillstånd i studien gjord av Lindberg 
et al. (2009).  

Isolering begränsar och ger trygghet 

Personer med MRSA som blev isolerade beskrev erfarenheten som kränkande och att de 
blev begränsade (Skyman,Thunberg Sjöström & Hellström 2010) framförallt när de 
blev isolerade utan förvarning och förklaring (Criddle & Potter 2006). Erfarenheten av 
att varit isolerad beskrevs som frustrerande och skapade en känsla av skuld och skam 
(Barrat, Shabat & Moyle 2010; Skyman,Thunberg Sjöström & Hellström 2010). 
Isoleringen beskrevs av personerna som att de suttit i fängelse, varit fast mellan fyra 
väggar och att de avskärmades från andra patienter. Personerna kände sig instängda 
(Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010) vilket påverkade deras 
självständighet. Till exempel fick de inte gå utanför sitt rum, de var tvungna att alltid 
ringa på klockan. Personerna beskrev erfarenheten som att de inte blev sedda av 
vårdpersonalen då de endast kom in när de fanns ett behov (Barrat, Shabat & Moyle 
2010; Skyman,Thunberg Sjöström & Hellström 2010). Studien gjord av Webber et al. 
(2012) visade att isolerade personer med MRSA hade ett behov av social interaktion för 
att hantera sin situation bättre. Därför ansåg personerna att vårdpersonalen borde gjort 
fler spontana besök. 

Personerna beskrev erfarenheten av att ha varit isolerad som en trygghet då de inte 
kunde smitta andra patienter (Barrat, Shaban & Moyle 2010; Criddle & Potter 2006). 
Några personer tyckte det var positivt att fått ett eget rum. Isoleringen erfors mindre 
påtaglig när familj och vänner kom på besök och deras telefon skapade kontakt med 
omvärlden (Criddle & Potter 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter i mötet med vården utifrån 
personers med MRSA perspektiv. Författarna har valt att göra en litteraturstudie som har 
baserats på vetenskapliga artiklars resultat. Vi valde att inte göra en kvalitativ eller 
kvantitativ studie då vi ansåg att tiden var för knapp. Vi ansåg att ämnet och syftet borde 
varit fastställt tidigare för att hinna utföra en kvalitativ eller kvantitativ studie. Vi har 
inte tillräckliga kunskaper kring hur intervjuer bör utföras för att få fram bästa resultat. 
Vi anser att det finns material men många av de vetenskapliga artiklarna utgår ifrån 
vårdpersonalens perspektiv. Därför har det varit svårt att hitta rätt material, där 
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artiklarnas syfte utgår från patientperspektiv. Manuella sökningar har gjorts i valda 
artiklar som varit relevanta för syftet. Materialet har sökts fram i databaserna Cinahl, 
PubMed och Primo. Valet av databaser grundar sig på att de inriktar sig mot vården, 
dock valde vi att söka i Primo för att använda en tredje databas samt att söka fram två 
av de manuella artiklarna. Artiklarna som valdes att studeras var främst kvalitativa 
studier eftersom att vi anser att den forskningen går in mer på djupet hos den enskilde 
individen. Enligt Axelsson (2012, s. 204) visar kvalitativ forskning ett mer beskrivande 
resultat de fångar upp känslor och upplevelser. Kvantitativa artiklar visar en större 
allmän slutsats som presenteras. Vi valde därför att använda både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Litteraturstudiens resultat omfattar sju kvalitativa artiklar och två 
kvantitativa artiklar.  

Sökningarna är gjorda från 2006 och framåt. Två av artiklarna är ett år gamla och en är 
elva år gammal. Flera av de andra artiklarnas resultat stödjer den elva år gamla artikelns 
resultat, därför har författarna valt att ta med den i sin litteraturstudie. Litteraturstudien 
bör enligt Axelsson (2012, s.210) innehålla den senaste forskningen för att kunna 
komma fram till så relevant resultat som möjligt. Därför bör tidsaxeln i sökningarna 
begränsas, men hur långt bak i tiden det blir får det relevanta materialet avgöra. 
Författarna kan ha gått miste om relevant material eftersom att de har kunnat läsa 
abstract i databaserna men inte fått tillgång till fulltexten. Begränsningarna gjordes även 
till engelska samt tillgängliga abstract.  

Majoriteten av artiklarna som ingår i litteraturstudiens resultat kommer från Sverige. 
Detta anser vi är bra då vi är bosatta och ämnar arbeta inom svensk sjukvård som 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Vi tror att vi kan ha missat relevanta artiklar om hur 
personer med MRSA blir bemötta samt att vi eventuellt hade funnit fler likheter och 
skillnader om vi använt fler utländska artiklar. Vi har inte begränsat litteraturstudien till 
en specifik tid i sjukdomsförloppet utan en av inklusionkriterierna var att deltagarna 
skulle vara personer som har eller haft MRSA. Vi anser att detta kan ha påverkat 
litteraturstudiens resultat då en person som just fått diagnosen kan uppleva en chock och 
oro inför bärarskapet. Personerna tror vi kan vara mer tillbakadragna och extra 
försiktiga och oroliga över att smitta andra i början av bärarskapet.  Däremot om 
personen haft MRSA en tid tror vi att de har fått en större ”acceptans” gentemot sitt 
bärarskap och lärt sig att leva utifrån restriktioner om hur de inte smittar andra. Om vi 
hade utgått ifrån vårdpersonalens perspektiv hade vi fått mer data, men vi valde att 
arbeta utifrån ett patientperspektiv då vi ansåg det mer intressant. Vi ville ta reda på 
vilka erfarenheter vården skapar och var nyfikna på om våra erfarenheter från praktik 
och sommarvikariat stämde med vad forskning kommit fram till. Vi är medvetna om att 
kvalitativ forskning behöver tolkas innan den sätts ihop till en helhet och forskaren kan 
därmed påverka forskningens resultat.  

När vi granskar vår arbetsgång ser vi att samarbetet har fungerat väl och vi har under 
arbetets gång varit kritiska till vårt innehåll, tagit bort och lagt till. Då vi har granskat 
artiklarna gjordes det var för sig och sedan jämförde vi vad vi hittade. Vi hade hittat 
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samma likheter och skillnader i artiklarna vilket vi anser stärker litteraturstudiens 
resultat. Litteraturstudiens resultat anser vi är överförbar till olika vårdinstanser samt att 
syftet är besvarat och väl underbyggt. 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfta var att beskriva erfarenheter i mötet med vården utifrån 
personers med MRSA perspektiv. Resultatet i litteraturstudien visade att personerna 
hade bemötts oprofessionellt i mötet med vården.  

Bemötande från vårdpersonalen 

Brist på respekt och en ignorans från vårdpersonal gentemot personerna har framträtt 
tydligt i litteraturstudiens resultat. Författarna fick fram att vårdpersonalen inte arbetade 
ur ett patientperspektiv eller hade bemött personerna lika. Erfarenheterna gav en ökad 
upplevelse av att vara farliga och smutsiga för personerna. Okunskapen var ett 
genomgående tema till att personerna blev bemötta på ett ovärdigt sätt. Flera av de 
utvalda artiklarnas resultat som användes i litteraturstudiens resultat beskrev 
okunskapen hos vårdpersonalen. Erfarenheten av okunskapen skapade en otrygghet hos 
personerna som ledde till en stigmatisering. Författarnas reflektion utifrån 
litteraturstudiens resultat blev att personer med MRSA fick “bekräftat” sin egen 
uppfattning om att vara oren, pestsmittad och någon som ingen vill vara nära eller ta i. 
Ett vårdande möte skall enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) vara inbjudande 
och engagerat från vårdpersonalens sida. Vi har sett tydliga brister på att personer med 
MRSA inte erhöll lika god vård som övriga i mötet med vården, det stöds i 
litteraturstudiens resultat. Personerna beskrev erfarenheter hur vårdpersonal inte velat se 
dem i ögonen, hur de undvek dem och inte gav dem “det lilla extra”.  

Okunskap hos vårdpersonal ger konsekvenser 

Vi såg att majoriteten av artiklarnas resultat visade att personer med MRSA ansåg att 
informationen var bristfällig som vårdpersonalen delgav. Informationen som de fått var 
varierande, gav olika direktiv och skapade därmed en frustration hos personerna. 
Personerna i studien av Hill et al. (2013) beskrev hur de knappt fått någon eller ingen 
information alls om MRSA och inte fått svar på frågorna de haft. Materialet som gavs 
till personerna av vårdpersonalen, i form av broschyrer, ansågs svåra att förstå och för 
detaljerade. En del vårdpersonal i samma studie erkände bristen på kunskap och 
berättade att de helt enkelt inte visste vad MRSA innebar samt vilka policys och 
restriktioner som gällde (Hill et al. 2013). 

Vårdlidande kan skapas när vårdpersonalen har ett dåligt bemötande och eller saknar 
kunskap (Eriksson 1994 se Wiklund 2003, s. 104). Författarna såg med stöd av 
litteraturstudiens resultat att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskaper om hur 
de skulle minska smittspridningen av MRSA samt hur de skulle bemött personerna. Vår 
reflektion är att det finns ett behov av att öka kunskapen om MRSA hos vårdpersonalen. 
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Vår teori är att genom mer kunskap hos vårdpersonalen resulterar det i att de bemöter 
personerna utifrån ett livsvärldsperspektiv. Informationen som vårdpersonalen kan delge 
personerna leder till ett minskat vårdlidande hos dem då personerna blir aktiva i sin 
egen hälsoprocess. Genom information kan personalen utbilda personerna i hur de kan 
minska smittspridningen i form av enkla medel såsom att tvätta händerna med tvål och 
vatten och anväda handsprit. Vi anser att vårdpersonalen behöver bli tydligare med 
informationen samt beskriva sina handlingar i omvårdnaden, för att personerna ska bli 
delaktiga i sin egen vård, vilket stöds i litteraturstudiens resultat. Vi såg i 
litteraturstudiens resultat att personerna uppskattade när vårdpersonalen anpassade 
informationen utifrån deras tillstånd. Litteraturstudiens resultat kom fram till att viss 
vårdpersonal hade kunskap om MRSA och smittspridning. Den vårdpersonalen som 
hade kunskap utformade egna strategier i att utbilda personerna. Strategierna bestod av 
att informera personerna och sedan låta dem upprepa informationen såsom de förstått 
den. På det viset fick vårdpersonalen en bild av hur mycket personerna förstått och då 
kunde vårdpersonalen upprepa informationen och fylla i kunskapsluckorna. Strategin 
utvärderades som värdefullt för både vårdpersonal och personerna. Vårdpersonalen 
ansåg att informationen borde getts på flera olika sätt.  Muntligt, skriftligt, i 
gruppdiskussioner, eventuellt information rullande på TV apparater samt individuella 
informationssamtal. Vårdpersonalen ansåg att de individuella samtalen skulle hållits 
redan vid beskedet om att personerna hade fått MRSA (Hill et al. 2013). 

Vi såg att då kunskapen brister i vården resulterade det i en minskad tillit till vården för 
personerna. Det skapade istället en osäkerhet, förvirring och ett onödigt lidande som 
ledde till att många personer med MRSA tog sitt bärarskap på stort allvar. Personerna 
skapade egna restriktioner och begränsningar i sitt liv. De isolerade sig från anhöriga 
och vänner i rädsla av att smitta dem. Med stöd i litteraturstudiens resultat såg vi att 
okunskapen i vården och samhället resulterade i förödande konsekvenser för 
personerna. Konsekvenserna visade sig på flera plan dels socialt, psykologiskt och 
ekonomiskt. Mozzillo, Ortiz och Miller (2010) fann i sin studie att föräldrar och 
partners bett dem med MRSA att flytta ut, antingen till en närliggande byggnad eller till 
ett annat boende på grund av att anhöriga var rädda att bli smittade. Personerna undvek 
även fysisk kontakt med sina barn och barnbarn för att inte föra MRSAn vidare. Vuxna 
personer var rädda att deras barn skulle bli mobbade om barnens kompisar fick veta om 
föräldrarnas bärarskap. Föräldrarna hade upplevt att deras egna vänner tagit avstånd och 
undvek dem när vännerna fick veta om deras bärarskap. Personer med MRSA som 
arbetade inom vården vågade inte berätta på arbetet om att de hade MRSA på grund av 
att de var rädda att förlora jobbet. Några personer hade fått informationen att de aldrig 
mer kunde åka tunnelbana eller fortsätta med sitt nuvarande arbete (Lindberg et al. 
2009). En busschaufför fick ta med sig sitt säte när arbetsdagen var slut. 
Busschaufförens chef fann inte någon lösning på hur de skulle förhindra smittspridning 
efter hen. Busschauffören vågade inte diskutera situationen utan anpassade sig då hen 
var rädd att förlora jobbet (Mozzillo, Ortiz & Miller 2010).  
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Ericson och Ericson (2009, s.373) menar att en anledning till att MRSA har spridits är 
på grund av att vårdpersonalen slarvat med basala hygienrutiner. Vilket beror på att 
vården ofta är underbemannade och använde sig av inhyrd personal samt att det 
förekommit mycket överbeläggningar. Vi anser att oavsett om det är fast eller inhyrd 
vårdpersonal i vården får inte patientsäkerheten äventyras. All personal som arbetar 
inom vården skall ha kunskaper om basala hygienrutiner och arbeta utifrån ett 
patientperspektiv. För att inte äventyra patientsäkerheten måste all vårdpersonal hjälpas 
åt och det innefattar att påminna varandra om hur viktigt det är med basala 
hygienrutiner. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) innebär att arbetsgivaren är skyldig att 
utreda och tillgodose att arbetstagaren inte ska skadas eller få ohälsa på arbetet. Det 
tolkar vi som att arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns skyddsutrustning samt 
uppdatera kunskapen om MRSA, när det förekommer fall på avdelningen då kunskap är 
en färskvara. 

Ökad medvetenhet 

Vi anser att chefer och vårdpersonal inom vårdsektorn behöver få upp ögonen för 
MRSA då personerna idag finns på alla vårdinrättningar. I Skov et al. (2012) framkom 
det att medvetenheten kring MRSA behövde ökas med tanke på att MRSA sprids 
globalt och numera främst i samhället. Studien av Skov et al. (2012) gjordes i åtta 
asiatiska länder där det framkom att Taiwan, Vietnam och Filippinerna hade en hög 
utbredning av MRSA i samhället. Studien visade att idag är det, än så länge, lågt utbrett 
med MRSA i samhället i Europa jämförelsevis med Asien. Vi såg i litteraturstudiens 
resultat att kunskap var nyckeln till medvetenheten och för att stoppa utvecklingen av 
multiresistenta bakterier.  

Vi anser med stöd i litteraturstudiens resultat, om vårdpersonalen får kunskap om 
MRSA och vet hur de kan skydda sig själva och andra från att bli smittade, behöver det 
inte leda till ett vårdlidande för personerna. Vi anser att kunskap kan hjälpa 
vårdpersonalen att inbringa en trygghet och de skulle kunna bemöta dem såsom de 
bemöter övriga i vården. Vi anser att ett preventivt arbete i form av information, strikta 
hygienrutiner och tydliga riktlinjer ska ligga till grund för att minska smittspridning. 
Informationen behöver även nå ut i samhället då det idag främst smittar mellan 
familjemedlemmar och på fritidsaktiviteter. Detta stöds i litteraturstudiens resultat då 
personer med MRSA önskade mer kunskap och vårdpersonal efterfrågade policys och 
riktlinjer. Därför anser vi att myndigheter såsom regeringen behöver prioritera det 
preventiva arbetet mot antibiotikaresistens för att tänka på den hållbara utvecklingen 
och varför antibiotikan ska användas med försiktighet och varför följsamheten till 
ordinationerna är av stor vikt. Folkhälsomyndigheten (2014a) informerade om att 
antibiotikaresistens ökar dödligheten då vården inte alltid kan behandla svårare 
infektioner, som orsakats av multiresistenta bakterier. Vår reflektion är att vi tror det 
finns många i samhället idag som inte har kunskap om att antibiotika inte biter på virus.  
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SLUTSATSER 

• Personer med MRSA sågs inte med värdighet eller blev bemötta med respekt i 
mötet med vården.  

• Vårdpersonalen undvek att vårda personerna efter Hälso- och sjukvårdslagen 
• Personer med MRSA upplevde en stigmatisering på grund av sitt bärarskap och 

det ledde till att de fick en förändrad kroppsuppfattning 
• Brist på kunskap i vården om MRSA ledde till att personerna inte fick den 

information de önskade och behövde. Personerna sökte informationen själva via 
media. 

• Personerna skapade egna restriktioner och isolerade sig utanför vården 

Författarna anser att MRSA är ett högaktuellt ämne då smittspridning sker allt snabbare 
och främst i samhället bland unga och friska. Ämnet behöver lyftas och diskuteras både 
i vården och i samhället för att skapa en medvetenhet, minska smittspridning och få 
MRSA under kontroll. Vi anser att det kan ske genom att vårdpersonalen blir utbildad 
och uppdaterad inom ämnet. Vårdpersonalen kan i sin tur utbilda personer med MRSA 
om riskfaktorer och smittspridning. Information behöver även nå ut till samhället via 
media exempelvis Vårdguiden 1177. Informationen till allmänheten behöver vara lätt att 
förstå, konkret och finnas på flera språk. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014a) blir 
konsekvenserna av MRSA som ökar i Sverige förödande både på individ- och en 
samhällsnivå och därmed för den hållbara utvecklingen. MRSA leder till ett lidande för 
individen i form av längre vårdtid, svårigheter vid kirurgiska ingrepp och allvarligare 
infektioner som kan leda till döden. Detta medför ökade kostnader och behov av att 
forska och framställa antibiotika som ”biter” på de resistenta bakterierna. Enligt 
Regeringen (2017) krävs ett samarbete internationellt för att stoppa 
antibiotikaresistensen runt om i världen. Olika samhällsorgan behöver inkluderas i 
frågan och samarbeta mot den ökade antibiotikaresistensen. 

Vi anser att litteraturstudien gett oss ökad kunskap om hur viktigt det är att bemöta 
patienterna utifrån deras livsvärld, arbeta patientcentrerat samt uppdatera sig inom ny 
forskning för att undvika ett onödigt vårdlidande. Därför anser vi att vidare forskning ur 
ett patientperspektiv hos personer med MRSA i andra länder vore relevant att forska 
mer om. Det vore av intresse att forska kring hur personerna erfar mötet med vården i 
andra länder som har en större utbredning av MRSA, exempelvis i Asien? Arbetar alla 
länder lika vid MRSA såsom att isolera personerna och hur arbetar sjukvården 
preventivt i Asien? 
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träffar

Antal 
lästa 
abstract

Antal 
analyserade 
artiklar

Cinahl “MRSA” 
AND 
“Experience”

Peer reviewed 

Publish year 
2006-2017 
English 
language 
Abstract 
avaliable

54 8 5

Cinahl “MRSA” 
AND “Stigma” 
AND  
“Isolation”

Peer reviewed 

Publish year 
2006-2017 
English 
language 
Abstract 
avaliable

3 2 1

Cinahl “MRSA” 
AND  
“Isolation” 
AND 
“Experience”

Peer reviewed 

Publish year 
2006-2017 
English 
language 
Abstract 
avaliable

13 5 2

Cinahl “MRSA” 
AND  
“Colonisation” 
AND 
“Patient 
Experience*”

Peer reviewed 
Publish year 
2006-2017 
English 
language 
Abstract 
avaliable

24 6 3

!  21



 

Cinahl 
 
 
 
 
 

“MRSA” 
AND 
“Community” 
AND  
“Infection” 
AND 
“Stigma”

Peer reviewed 
Publish year 
2006-2017 
English 
language 
Abstract 
avaliable

2 2 1

Cinahl “MRSA” AND 
“prevention” AND 
“information”

2010-2017 39 3 1

PubMe
d

“MRSA” 
AND 
“Isolation” 
AND 
“Experience”

2007-2017 
Abstract 
Free full text 
Humans

28 5 0

Primo “MRSA” 
AND 
“Isolation” 
AND 
“Qualitativ” 

Peer reviwed  
2006-2017 
Journal Articles 
English 
Staphylococcus 
areus

205 6 1
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BILAGA 2 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift

Syfte Metod och Urval Resultat

Andersson, H. 
Lindholm, C. & 
Fossum, B. 

2011 

MRSA - global 
threat and personal 
disaster: patients´ 
experiences 

International 
Nursing Review

Att fastställa och 
beskriva patienternas 
vetskap, 
uppfattningar och 
erfarenheter av att 
vara MRSA positiv

En kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie varav 15 
personer 
intervjuades. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
på 15 patienter.  
Patienterna blev 
utvalda av två 
MRSA-team i 
Stockholm.  

Flertal patienter 
upplevde ett 
chocktillstånd när 
de blev 
diagnostiserade 
med MRSA. 
Patienter med 
MRSA upplevde 
sig associerade sig 
som en pestsmittad, 
smutsig och som ett 
hot mot samhället.  
De beskrev även en 
rädsla för 
utanförskap samt 
rädsla för att smitta 
andra. 
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Barrat, R., Shaban, 
R. & Moyle, W. 

2010 

Behind barriers: 
patients
´perceptions of 
source isolation for 
Methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA) 

Australian Journal 
of Advanced 
Nursing

Erfarenheten hos 
patienter med MRSA 
som isoleras på ett 
akutsjukvårds- 
sjukhus i New 
Zealand samt vad 
betydde erfarenheten 
för patienten.

Kvalitativ med 
hermaneutisk och 
fenomenologisk 
ansats 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagarna skulle 
ha en aktiv MRSA 
infektion och varit 
isolerad i minst tre 
dagar.

Majoriteten 
upplevde det 
negativt att vara 
isolerad. 
Patienterna beskrev 
erfarenheten som 
att vara fängslad 
och att det ökade 
stigmatiseringen.  

En del patienter 
fann det positivt att 
få ett enkelrum.  

Criddle, P. & 
Potter, J. 

2006 

Exploring patients
´views on 
colonisation with 
meticillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus 

British Journal of 
Infection Control

Forska på fenomenet 
av att vara smittad 
med MRSA ur ett 
patientperspektiv

Kvalitativ med 
fenomenologisk 
ansats. 

Semistrukturerade 
intervjuer

När får patienten 
reda på att de ska 
isoleras och varför, 
påverkar 
upplevelsen och 
förståelsen av att 
vara isolerad. 

Hur information 
om MRSA delges 
och när den bör 
ges. Det bästa är att 
kombinera muntlig 
och skriftlig, men 
inte för mycket när 
bäraren är som 
sjukast. Respektera 
och visa empati till 
anhöriga och 
information 
successivt. 

Okunskapen hos 
personalen orsakar 
en förvirring och 
oro hos patienterna 
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Lindberg, M., 
Carlsson, M., 
Högman, M. & 
Skytt,B 

2009 

Suffering from 
meticillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus: 
experiences and 
understandings of 
colonisation 

Journal of Hospital 
Infection

Undersöka 
individuella 
erfarenhet och 
förståelse av MRSA 
bärare

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer 

13 MRSA bärare

De kom fram till 
tre teman som 
handlade om att 
varar smittad av 
MRSA, ensam och 
osäkerhet. 
MRSA bärare 
upplevde ett 
oprofessionellt 
bemötande från 
vårdpersonal, 
känner sig 
smutsiga, att de 
hade pesten och var 
utanför. Bärare 
jämförde sig med 
någon som var HIV 
positiv.  

Rump, B., De Boer, 
M., Reis, R., 
Wassenberg, M. & 
Van Steenbergen, J. 

2016 

Signs of stigma and 
poor mental health 
among carriers of 
MRSA 

Jorunal of Hospital 
Infection 

Identifiera och 
kvantifiera 
förekomsten av 
MRSA associerad 
stigma och hur det 
påverkar den mentala 
hälsan, i ett land med 
en policy som säger 
“sök och förstör”

Kvantitativ med 
frågeformulär 

57 MRSA bärare

56 procent skattar 
sig med stigma. 
Framförallt 
kvinnor, låg- och 
hög utbildade samt 
de med intesiv 
behandling mot 
MRSA hade högre 
poäng för stigma. 
Framförallt kände 
stigma vid 
sjukhusvistelse. 33 
procent av MRSA 
bärare hade låg 
mental hälsa.
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Skyman, E,. 
Bergbom, I,. 
Lindahl, B,. 
Larsson, L,. 
Lindqvist, A,. 
Thunberg 
Sjöström, H,. 
Åhrén, C,.  

2014 

Notification card to 
alert for 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus is 
stigmatizing from  
the patient’s point 
of view 

Scandinavian 
Journal of 
Infectious Diseases 

Beskriva patienters 
användning, 
upplevelser och 
åsikter om sitt 
bärarkort i mötet med 
vården. 

Kvalitativa 
undersökningar 
med frågeformulär 
kring bärarkort, en 
gjord 2004 och en 
2011.  

Patienter upplevde 
en stigmatisering 
kring sitt bärarkort 
och upplevdes som 
utpekade. 
Patienterna förstod 
dock 
funktionaliteten i 
kortet men beskrev 
en oprofessionalitet 
hos personalen, 
dålig kunskap och 
blev bemötta med 
dålig respekt i 
samband med 
uppvisande av 
bärarkort. 
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Skyman, E., 
Lindahl, B., 
Bergbom, I., 
Thunberg 
Sjöström, H & 
Åhrén, C. 

2016 

Being Met as 
marked - patients
´experiences of 
being infected with 
community-
acquired 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA)  

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences

Ta reda på och tolka 
för övrigt friska 
patienter erfarenhet 
av vård och vardag 
efter blivit smittad 
med MRSA i 
samhället.

Kvalitativ studie 
med djupintervjuer 
av 17 deltagare 
Hermaneutisk och 
fenomenologisk 
inriktning

Patienter med 
samhällsförvärvad 
MRSA har en 
förändrad 
kroppsuppfattning.  

De blir mobbade av 
kollegor. 
Vårdpersonalen 
som saknar 
kunskap om MRSA 
ignorerar och visar 
sig skrämda i 
möten med dem. 
Medan 
vårdpersonal med 
kunskap inbringar 
ett lugn.  

MRSA bäraren tar 
stort ansvar för att 
inte sprida smittan 
vidare.
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Skyman, E., 
Thunberg 
Sjöström, H. & 
Hellström, L. 

2010 

Patients´ 
experiences of 
being infected with 
MRSA at a hospital 
and subsequently 
source isolated 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Ta reda på 
patienternas 
erfarenhet som fått 
MRSA på 
Sahlgrenska i 
Göteborg och blivit 
isolerad på 
infektionsavdelninge
n

Kvalitativ med 
djupintervjuer 

Deltagarna ska 
varit isolerad 
minst en vecka på 
infektionsavdelnin
g på Sahlgrenska i 
Göteborg. 

Patienterna 
upplevde 
isoleringen som 
kränkande och 
traumatisk men 
förstod att 
isoleringen syftade 
till att minska 
smittspridningen  

Patienterna 
upplevde att de fick 
sämre vård och 
rehabilitering, 
saknade 
information 
angående MRSA 
och upplevde en 
sårbarhet samt 
negativa reaktioner 
från personalen, 
närstående och 
samhället.
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Webber, K.L., 
Macpherson, S., 
Meagher, A., 
Hutchinson, S. & 
Lewis, B.  
                     
2012         

The Impact of 
Strict Isolation on 
MRSA Positive 
Patients: An 
Action-Based 
Study Undertaken 
in a Rehabilitation 
Center  

Rehabilitation 
Nursing         

Studera 
rehabiliterade 
patienters 
upplevelser och 
kunskaper av att vara 
isolerade relaterat till 
MRSA.

Kvalitativ studie 
med intervjuer 

9 deltagare 
intervjuades och 
följdes upp i 
fokusgrupp

Deltagarna i 
studien kände sig 
stigmatiserade, 
smutsiga och 
annorlunda när de 
jämförde med 
andra patienter på 
avdelningen.  

Flera av personerna 
med MRSA 
reagerade på att 
vårdpersonalen inte 
följde riktlinjerna 
angående hygien. 
Det skapade en 
förvirring hos dem. 

Personerna med 
MRSA ansåg att 
kunskapen var 
bristfällig. 
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