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Sammanfattning    

Meticillinresistenta Stafylokockus aureus (MRSA) är resistenta stammar av den vanliga 

bakterien Stafylokockus aureus (S. aureus). MRSA upptäcktes första gången 1961 i 

England och har sedan dess brett ut sig över hela världen. På sjukhus sprids MRSA 

mellan patienter via sjukvårdspersonalens händer till följd av bristande hygienrutiner 

och i samhället sprids bakterierna där människor lever och umgås tätt. En av de 

viktigaste förebyggande åtgärderna är isoleringsvård, vilken ofta upplevs som negativ. 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att lindra patientens vårdlidande och främja 

upplevelsen av hälsa. Det finns mycket medicinsk forskning bedriven kring MRSA men 

endast några få studier ur ett patientperspektiv. Syftet är att beskriva patienters 

erfarenhet av att vara smittade med MRSA. Studien är en litteraturstudie enligt 

Axelssons (2008) modell och bygger på åtta kvalitativa artiklar. Resultatet visar att 

patienter smittade med MRSA känner sig kränkta och orättvist behandlade inom vården. 

Vidare upplever de att sjukvårdspersonal saknar adekvat kunskap kring MRSA och 

smittspridning samt att de slarvar med de basala hygienrutinerna. Isoleringsvård upplevs 

som traumatiskt för många patienter, särskilt de som fått en oväntad diagnos. Patienter 

smittade med MRSA känner sig smutsiga och känner ofta rädsla och oro för att smitta 

andra, de upplever även att omgivningen drar sig undan dem. Medvetenheten i 

samhället och inom vården om MRSA-problematiken måste ökas, detta för att minska 

lidandet hos de drabbade patienterna. 

Nyckelord: [MRSA, patienters upplevelser, rädsla, kunskapsbrist, bemötande, bristande 

hygienrutiner, litteraturstudie] 
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INLEDNING 

Meticillinresistenta Stafylokockus aureus (MRSA) är ett ökande problem i Sverige och i 

världen som bidrar till mycket lidande både för patienterna som drabbas men även deras 

närstående. Att smittas med MRSA innebär inskränkningar i den drabbades livsvärld, 

där bland annat arbetsplatsen, vänner, familj, vanor och värderingar innefattas. Många 

drabbade upplever även dåligt bemötande och orättvis behandling inom sjukvården 

vilket leder till ett lidande. Alla patienter har dock enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), § 2 (Rättsnätet, 2012) rätt till en god och säker vård på lika villkor. 

 

Författarna fick tidigt under sin sjuksköterskeutbildning ett intresse för det här ämnet 

eftersom det är ett ”osynligt” stort och allvarligt problem. Det är osynligt på så vis att 

bakterierna inte syns, och därmed inte alltid uppmärksammas, men de finns likväl där 

och sprids via sjukvårdspersonalens händer. Under utbildningens gång har författarna 

diskuterat följsamheten av de basala hygienrutinerna som varit av varierande grad på de 

olika verksamhetsförlagda utbildningarna (VFU). Författarna upplevde även under sin 

VFU att kunskapen kring denna sjukdom inte är tillräcklig hos sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal och på grund av detta bemöttes inte dessa patienter på ett 

professionellt och värdigt vis.  

 

Det finns inte mycket forskning om hur patienter upplever det att vara smittade med 

MRSA, därför är det av vikt att lyfta fram hur den här patientgruppen upplever sin 

livssituation. Denna uppsats är en sammanställning av den forskning som finns, 

resultatet av studien skulle kunna vara en hjälp och ge en ökad kunskap för 

sjuksköterskan som kan leda till att strategier upprättas för vård och bemötande av dessa 

patienter så att de, trots sin sjukdom, kan uppleva välbefinnande och hälsa. 

 

BAKGRUND 

Framväxten av MRSA 

Stafylokockus Aureus 

Stafylokockus Aureus (S. aureus) är en vanlig bakterie som ungefär hälften av alla 

friska individer är bärare av och då främst i nässlemhinnan (Ericson & Ericson, 2009). 

Bärarskap är vanligast hos sjukvårdspersonal, diabetiker, dialyspatienter samt 

injektionsmissbrukare (Smittskyddsinstitutet, 2010). S. aureus är normalt en ofarlig 

bakterie så länge den inte kommer in i kroppen genom exempelvis ett sår. De orsakar 

dock inga större bekymmer hos en annars frisk person trots att den tagit sig in i kroppen, 

utan bakterierna orsakar allvarligare åkommor hos äldre personer eller hos personer 

med nedsatt immunförsvar (Sandlin, 2008). Bakterien är patogen, det vill säga att den 

inte tillhör kroppens normalflora. Infektioner orsakade av S. aureus ger variga bölder i 

hud och slemhinnor och därför kallas den ofta för ”det gyllengula varets bakterie”. 

Bakterien kan även orsaka allvarliga infektioner i benvävnad och blodbanan (Ericson & 

Ericson, 2009) 
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Resistens 

Brubakk (2009, s.123) skriver att ”en bakterie är känslig för ett antibakteriellt medel när 

detta medel dödar eller hindrar tillväxten av bakterien. Om bakterien besitter 

mekanismer som gör att ett medel inte dödar eller hindrar tillväxten, sägs bakterien vara 

resistent mot medlet”.  

 

En viktig riskfaktor för utveckling av resistens är olämplig användning av penicillin och 

antibiotika (Kahlmeter & Cars, 2003). Inom vården har man i många år skrivit ut dessa 

läkemedel för behandling av influensa, förkylningar och andra virala infektioner trots att 

de är verkningslösa mot sjukdomar orsakade av virus (Sandlin, 2008). Förutom 

behandling av bakteriella infektioner hos människor så används antibiotika även för 

behandling av djur, inom äppelodlingar, osttillverkning samt inom oljeindustrin 

(Kahlmeter & Cars, 2003). Enligt Sandlin (2008) så kan det i USA finnas antibiotika i 

nötkreatur, grisar och kycklingar vilket leder till att grundvattnet kring 

uppfödningsgårdarna kontamineras vilket ytterligare bidrar till resistensutvecklingen. 

 

De första penicillinerna introducerades under 1940-talet, vilket innebar att tidigare 

dödliga sjukdomar nu kunde botas. Medicinerna användes därför frikostigt, ofta i 

profylaktiskt syfte och i för låg dos, vilket medförde att S. aureus utvecklade 

penicillinresistens (Ericson & Ericson, 2009). Nya penicilliner forskades fram som 

skulle motverka resistenta stafylokocker, så kallade stafylokockpenicilliner, varav det 

första kallades Meticillin. Emellertid utvecklade flera S. aureusstammar resistens även 

mot dessa och kallas därför meticillinresistenta Stafylokockus aureus (MRSA) (Ericson 

& Ericson, 2009). Meticillin introducerades första gången 1959-1960 och inom ett år så 

hittades meticillinresistenta Stafylococcus aureus (Decker, 2008). Första gången det 

rapporterades om MRSA var i England 1961 och det första MRSA-utbrottet skildrades 

så tidigt som 1963. Ett begränsat antal MRSA-kloner rapporterades under 1980-talet ha 

spridit sig inom sjukhus i alla världsdelar. Bakterier med allt högre grad av resistens 

mot befintliga antibiotika ökar kraftigt samtidigt som läkemedelsindustrin satsar mindre 

på att utveckla nya antibiotikagrupper. Vid svåra infektioner med MRSA var länge 

vankomycin det enda behandlingsalternativet. Den tilltagande användningen av 

vankomycin har dock bidragit till nedsatt känslighet även för detta antibiotikum och år 

2002 upptäcktes i USA det första helt vankomycinresistenta MRSA (VRSA) fallet. Det 

finns andra behandlingsalternativ mot MRSA men även här har man funnit 

resistensutveckling, så att försöka förhindra smittspridning och så lite som möjligt 

överanvända och felanvända antibiotika är av högsta prioritet. MRSA-stammar som 

utvecklat resistens mot ett antal antibiotika- och penicillingrupper kallas för 

multiresistenta (Åhrén, Torell & Burman, 2006). 

 

MRSA 

Idag är infektioner orsakade av multiresistenta bakterier ett välkänt problem 

internationellt, på många sjukhus i USA och Europa orsakas cirka hälften av alla S. 

aureusinfektioner av multiresistenta stammar. I Sverige inträffar utbrotten ännu i 

begränsad omfattning (Ericson & Ericson, 2009). I USA är dödligheten av allvarliga, 

invasiva MRSA-infektioner 20 procent och är därmed den vanligaste dödsorsaken 

förorsakad av ett enda smittämne, dessa infektioner överstiger dödsfallen orsakade av 

HIV och AIDS (Otto, 2012).  
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Tidigare kallades MRSA för ”sjukhussjukan” då det historiskt varit ett utpräglat 

vårdrelaterat problem. Numera associeras infektioner med MRSA i allt högre grad med 

smitta ute i samhället (Smittskyddsinstitutet, 2010), samhällsförvärvad MRSA har 

stadigt ökat över hela världen de senaste fem åren (Åhrén, Torell & Burman, 2006). 

Samhällsförvärvad smitta ses i större utsträckning där människor lever eller umgås tätt 

och har samma beteende samt indirekt eller direkt kroppskontakt. Några exempel är 

äldreomsorg, barnomsorg, fängelser, militärtjänstgöring samt kampsporter (Strama & 

Smittskyddsinstitutet, 2010). Några riskfaktorer för att drabbas av MRSA inom 

sjukvården är långvarig sjukhusvistelse, boende på vårdhem, dialys, kateter, tidigare 

antibiotikakur, kirurgiska ingrepp och kontakt med patient som är koloniserad med 

MRSA (Chavez & Decker, 2008). Samhällsförvärvad MRSA förekommer mest i sår 

och mjukdelsinfektioner (Chavez & Decker, 2008) medan sjukhusförvärvad MRSA kan 

ge upphov till endokardit, pneumoni, sepsis, protesinfektion och infektioner i 

operationssår (Ekdahl & Giesecke, 2003; Sandlin, 2008). Samhällsförvärvad MRSA 

skiljer sig även från sjukhusförvärvad vad gäller genetisk uppbyggnad, virulens- samt 

resistensegenskaper. Samhällsförvärvad MRSA är exempelvis mer känslig mot 

antibiotika medan sjukhusförvärvad utvecklat resistens mot flertalet antibiotikum. 

Samhällsförvärvad MRSA sprids dock mer och mer till sjukhusmiljön via koloniserade 

bärare där den har möjlighet att utveckla ytterligare resistens (Chavez & Decker, 2008).  

 

Smittspridning 

I Sverige räknas MRSA, enligt smittskyddslagen, som en allmänfarlig sjukdom sedan 

2004 och är anmälningspliktig sedan år 2000 (Åhrén, Torell & Burman, 2006). 

Anmälningsplikten gäller både symtomgivande infektion samt bärarskap utan symtom 

(Socialstyrelsen, 2010). De som enligt smittskyddslagen är skyldiga att anmäla att en 

patient är smittad med MRSA är behandlande läkare, läkare vid laboratorium som utför 

mikrobiologisk diagnostik samt ansvarig läkare för diagnostiserande laboratorium 

(Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010). Anmälan görs till smittskyddsläkaren och 

smittskyddsinstitutet (SMI) så snart som möjligt, helst samma dag men senast dagen 

efter att smitta konstaterats (Carlson, 2003). Den behandlande läkaren ska även initiera 

smittspårning, dokumentera i journalen att anmälan är gjord, vilka åtgärder som gjorts 

samt vad patienten har fått för medicinska råd och individuellt anpassade 

förhållningsregler för att undvika vidare smittspridning (Strama & 

Smittskyddsinstitutet, 2010; Carlson, 2003).  

 

Patienter som bär på MRSA utgör den dominerande smittkällan på sjukhus och de som 

står för den allra största smittrisken är de ännu oidentifierade MRSA-bärarna 

(Socialstyrelsen, 2007b). MRSA smittar både genom direkt och indirekt kontaktsmitta. 

Det vanligaste är att bakterien sprids från en patient till en annan via 

sjukvårdspersonalens händer eller kläder, det vill säga indirekt kontaktsmitta, till följd 

av att sjukvårdspersonal inte följt gällande hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2007b; 

Socialstyrelsen, 2010; Henderson, 2006). Förutom vikten av tillämpning av basala 

hygienrutiner finns i dagens läge inget internationellt samförstånd när det gäller hur 

man ska motarbeta spridningen av multiresistenta bakterier (Socialstyrelsen, 2010). 

Hygienriktlinjer, som exempel riktlinjer för handläggning av patienter med MRSA, och 

de basala hygienrutinerna ska följas i alla vårdformer för att undvika smittspridning 
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(Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010). Enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) 

(2011) handlingsplan vid MRSA ska patient med nyupptäckt smitta snarast överföras 

till infektionsavdelning för isolering om denne har fortsatt behov av sjukhusvård. Om 

överflyttning till infektionsavdelning inte är möjlig ska patienten istället vårdas på 

enkelrum med egen toalett och dusch samt kohortvård. Patient som är känd MRSA-

bärare sedan tidigare ska vårdas på enkelrum samt odlas. Varje drabbad patient ska 

tilldelas en patientansvarig läkare (PAL), så kallad MRSA-PAL som bland annat 

ansvarar för att patienten får förhållningsregler och information. Målet med detta är att 

förhindra smittspridning. Misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRSA får inte 

fördröja eller förhindra patientens medicinska omhändertagande. Henderson (2006) 

framhåller vikten av utbildning av sjukvårdspersonal om vanliga smittvägar i 

sjukhusmiljö och antibiotikans roll i spridningen av resistenta bakterier för att 

personalen ska förstå vikten av att följa gällande rutiner för infektionskontroll. 

Henderson (2006) skriver vidare att underbemanning är en riskfaktor för spridningen av 

mikroorganismer, såsom MRSA, inom sjukvården. Faktorer som minskar spridningen 

av MRSA är lämplig användning av antibiotika, god handhygien, kortare vårdtider, 

användning av skyddskläder och handskar samt isoleringsvård av smittad patient. 

 

Bärarskap 

Det finns olika typer av bärarskap då det gäller MRSA, man kan vara transient 

(tillfällig) bärare och koloniserad bärare. Med transient bärarskap menas att personen 

kortvarigt haft bakterien i sina luftvägar i samband med överföring men där bärarskap 

senare inte etablerats. Ett MRSA-prov som tas just under den korta period som 

bakterien befinner sig i personens luftvägar kan visa positivt för MRSA medan 

efterföljande prover för att fastställa bärarskap sedan är negativa. En person som inte 

tidigare haft MRSA-infektion och som fått ett positivt MRSA-prov från näsa och svalg 

vid ett enstaka provtillfälle men som vid efterföljande prover av näsa, svalg och 

perineum fått negativa provsvar fastställs som transient bärare (Socialstyrelsen, 2010). 

Transient bärarskap ska också smittskyddsanmälas men anmälningen ska kompletteras 

med att det är ett transient bärarskap, vilket innebär att vidare uppföljning av patient inte 

krävs. Dessutom ska det dokumenteras i patientens journal att denne inte ses som 

MRSA-bärare och i och med det inte ska ha förhållningsregler eller behöver följas upp 

gällande MRSA (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Sjuksköterskor som vårdar patienter smittade med MRSA blir ofta kortvarigt 

koloniserade, förorenade, på händer och i näsan men detta medför sällan någon risk för 

bärarskap. Detta gäller inte för sjukvårdspersonal med sår eller andra kroniska 

hudskador då dessa faktorer ökar risken för etablerat bärarskap, sådan personal ska inte 

vårda MRSA-smittade patienter (Åhrén, Torell & Burman, 2006). 
 

Att en patient är koloniserad fastställs om denne har eller har haft symtomgivande 

infektion orsakad av MRSA, om MRSA-prov visat positivt vid mer än ett tillfälle samt 

om en person får ett positivt MRSA-prov från en hudskada eller perineum. Vid positivt 

prov från en hudskada eller perineum fastställs bärarskap även om personen endast varit 

positiv vid ett tillfälle (Socialstyrelsen, 2010). Konstaterade MRSA-bärare kan leva ett 

nära nog normalt liv, dock är det viktigt att handhygien sköts samt att den smittades 

personliga artiklar inte delas med andra (Smittskyddsinstitutet, 2010). I 
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patientinformationen (Vårdhygien/Smittskyddsenheten, 2012) som tilldelas patienter 

och dennes närstående på SU i Göteborg efter MRSA-diagnos står att om patient med 

MRSA inte har några riskfaktorer, så som eksem, kateter och sår, så finns inga 

inskränkningar vad gäller dennes sociala kontakter. Vidare informeras patienten om att 

man som MRSA-bärare kan umgås med människor, ta i hand och kramas som vanligt, 

bada och duscha på allmänna platser, som simhallar och träningsanläggningar, så länge 

egen handduk används och inga riskfaktorer finns. Vid sår, infektioner och användning 

av kateter är det dock viktigt att undvika allmänna badhus och träningslokaler samt 

täcka över sår och vara noggrann med handhygienen efter kontakt med sår eller kateter 

(Vårdhygien/Smittskyddsenheten, 2012). 

 

Patienter som är MRSA-bärare är skyldiga att informera om sin smitta vid kontakt med 

vården (Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010), tandläkare och fotvårdsspecialist 

(Andersson, Kalin, Fossum, Lindholm & Örtqvist, 2009). Som MRSA-bärare kan man i 

14 av Sveriges 21 län få ett bärarkort, i sex län får man inget medan man i ett län kan 

välja om man vill ha ett bärarkort eller ej. Oavsett bärarkort eller inte är patienterna 

skyldiga att informera om sitt tillstånd. Andra skyldigheter, eller så kallade 

förhållningsregler, kan vara att patienten periodvis inte får utöva sitt yrke vid samtidig 

eksemsjukdom. Detta tillsammans med skyldigheten att informera om sin MRSA kan 

innebära inskränkningar i patientens livsvärld och leda till ett lidande (Andersson et al., 

2009). Wiklund (2003) menar att ett lidande uppstår när en persons själv hotas, kränks 

eller går förlorad. Människans livsvärld är den levda världen där vi älskar, hatar, tycker, 

tänker och arbetar och det är här som vi söker ett livsinnehåll och en mening, det är den 

verklighet som vi, om än omedvetet, tar för givet (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). När människan upplever att han eller hon inte längre kan 

leva upp till sin roll eller ha samma funktion och ställning i det sociala livet och på 

arbetet uppstår dock ett livslidande (Wiklund, 2003).   

 

Socialstyrelsen (2010) skriver att behandlande läkare i samråd med smittskyddsläkare 

bör göra en ny smittriskbedömning av en patient som vid minst tre provtillfällen, med 

minst ett år mellan det första och tredje provtillfället, fått negativa provsvar. Bedömning 

görs även angående behov av fortsatta kontroller och förhållningsregler för patienten 

eller om dessa kan avskrivas. Om vidare uppföljning inte anses vara nödvändig ska 

detta dokumenteras i patientens journal samt bör patienten informeras om att 

individuella riskfaktorer kan bidra till att MRSA återkommer även efter lång tid 

(Socialstyrelsen, 2010). Vid eksem eller sårskada finns risk för ett uppblossat bärarskap 

även efter många år eftersom bakterierna har en förmåga att ”övervintra” i hudens 

talgkörtlar utan att bli upptäckta vid upprepade prover (Karregård, 2005). Idag finns inte 

tillräcklig kunskap för att fastställa om och när en patient med MRSA kan anses vara 

smittfri utan bedömning görs baserat på de erfarenheter och den kunskap som finns 

samt utifrån den smittade individen (Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010). Enligt 

Anderson et al. (2009) bedöms patienters smittsamhet olika i olika län i Sverige. I nio 

svenska län ses man som MRSA-bärare resten av livet, i två län görs en bedömning 

beroende på individ och livssituation och i ett län är frågan under utredning. I resterande 

nio län kan man friskförklaras och i fyra av dessa informeras patienterna om att de 

fortfarande är skyldiga att informera om sitt tidigare MRSA-bärarskap vid kontakt med 

vården. Andersson et al. (2009) menar att det inte är förenligt med en god och säker 

vård att patienter i vissa län i Sverige bedöms som smittsamma resten av livet med 
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inskränkningar i livsvärlden medan patienter, med samma förutsättningar, ses som 

smittfria i andra län.  

 

Allt mer forskning visar på stegrande sjuklighet och dödlighet i MRSA och med det 

följer ett ökat lidande (Åhrén, Torell och Burman, 2006). 

 

Behandling 

MRSA är svår och dyr att behandla vid mer komplicerade infektioner (Hamour, 

O’Bichere, Peters & McDonald, 2003) men i de flesta fall tar kroppens immunförsvar 

själv hand om MRSA-bakterierna och smittan behöver därför inte behandlas oftare än 

andra bakterier (Rindforth Gillgren, 2012). Otto (2012) skriver att infektioner orsakade 

av MRSA är svåra att behandla på grund av deras utbredda resistens mot flertalet 

antibiotikum. Behandlingsalternativen för multiresistenta stafylokockstammar på 

sjukhus är få och består av läkemedel som har lägre verkningsgrad, som exempelvis 

vankomycin. 

 

 I vissa fall görs försök att behandla bort MRSA, så kallad eradikeringsbehandling, 

vilket i Sverige innebär att man ger lokalbehandling i näsan med mupirocinsalva samt 

utför helkroppstvätt med klorhexidintvål. Denna behandling görs endast på patienter 

som har bakterier i näsan samt på hel och frisk hud. I utvalda fall, till exempel om 

patienten har bakterier i svalget, ges även oral antibiotikabehandling. Dokumentationen 

om långtidseffekten av eradikeringsförsök är ofullständig, därför har det generellt rått en 

återhållsamhet i Sverige mot denna behandling (Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010). 

Åhrén, Torell och Burman (2006) skriver att bakterierna försvinner i 25 procent av de 

behandlade fallen, emellertid återkommer de hos en tredjedel inom ett år. Däremot har 

eradikeringsbehandlingen god effekt på kort sikt, exempelvis för att förhindra 

smittspridning under sjukhusvistelse eller inför en operation (Strama & 

Smittskyddsinstitutet, 2010; Otto, 2012). De som kan bli aktuella för behandling är 

kända MRSA-bärare som ska opereras, gravida inför förlossning, sjukvårdspersonal och 

barn i barnomsorg (Strama & Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

De nordiska länderna och Holland använder sig av en så kallad ”search and destroy 

policy” för att bekämpa MRSA vilket betyder en intensiv övervakning och nolltolerans. 

Denna policy innebär en omfattande screeningverksamhet, isolering, smittspårning och 

ordentlig uppföljning av alla MRSA-smittade personer. I Holland är det en låg 

förekomst av MRSA, trots en hög andel fall i angränsande länder, vilket troligtvis är ett 

resultat av denna policy (Åhrén, Torell & Burman, 2006). Även Otto (2012) skriver att 

”search and destroy policyn” tillsammans med antibiotikarestriktioner har bidragit till 

låg förekomst av MRSA i Skandinavien och Nederländerna. Patienter som misstänks 

bära på MRSA ska kontrollodlas och konstateras bärarskap av MRSA eller annan 

multiresistent bakterie så skall patienten vårdas i isolering (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

Isoleringsvårdade patienter får inte använda gemensam toalett eller dusch och får inte 

heller befinna sig på andra gemensamma ytor på sjukhuset, det vill säga att patienten 

inte får röra sig utanför sitt rum. Det är viktigt att informera patienten om varför dessa 

åtgärder görs och vikten av att förebygga vidare smittspridning. Sjukvårdspersonal ska 

alltid ha på sig handskar, munskydd och skyddsrock då de är inne på isoleringsrummet, 

detta enligt skärpta rutiner för kontaktsmitta. Genom att göra en resistensbestämning fås 
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en vägledning om vilka läkemedel som bakterien är känslig för. Isoleringsvård av 

MRSA-smittad ska fortgå tills man fått flera negativa provsvar som är tagna med en 

veckas mellanrum. Vårdtiden blir oftast långvarig då MRSA är svår att få bukt på 

(Andreassen, Haegeland & Wilhelmsen, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll i vården av patienter som drabbats av MRSA  

Tidigare forskning visar att isoleringsvård vid MRSA, och andra infektionssjukdomar, 

är en av de särskilt viktiga förebyggande åtgärderna i smittskyddsarbetet på sjukhus 

med en bevisat god effekt (Barrat, Shaban & Moyle, 2011b). Även om isoleringsvården 

är nödvändig så kommer viktiga medmänskliga frågor kring moral och etik fram. Barrat 

et al. (2011b) har sammanfattat ett antal artiklar som beskriver patienters upplevelser av 

isoleringsvård. En oundviklig konsekvens av isoleringsvård är att patientens 

mellanmänskliga möten blir begränsade och att beslutet om denna typ av vård innebär 

en kompromiss av dennes psykiska välbefinnande.  

 

En MRSA-infektion i sig leder inte till sämre psykisk hälsa utan andras attityder 

påverkar hur de drabbade patienterna mår och uppfattar sig själva (Jones, 2010). Många 

av de drabbade upplever att de förlorar kontrollen över sin situation och sitt liv (Barrat 

et al. 2011b), detta kan enligt Wiklund (2003) leda till ett livslidande. Något som dessa 

patienter kan vara hjälpta av är vetskapen om och möten med andra som befinner sig i 

samma situation (McDonald, 2008). 

 

Arbetet som sjuksköterska ska genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt och bidra till en god och säker vård (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan ska följa ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod vilket bland 

annat innebär att lidandet hos en patient ska lindras och att denne ska bemötas med 

värdighet och respekt. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (2005) står skrivet de kompetensområden som sjuksköterskan ska 

behärska. Några av dessa är att patientens sjukdomsupplevelse och lidande ska 

uppmärksammas och så långt som möjligt lindras; sjuksköterskan ska bemöta, 

undervisa och informera patient och närstående på ett professionellt och adekvat sätt; 

följa gällande författningar, riktlinjer samt rutiner som till exempel att tillämpa de 

hygieniska rutinerna och principerna; motivera patienten till följsamhet av 

behandlingar; förebygga smitta och smittspridning; söka och införa ny kunskap och 

vetenskap.  

 

Andreassen, Haegland och Wilhelmsen (2009) skriver om sjuksköterskans ansvar vid 

omvårdnad av isolerade patienter smittade med MRSA men även patienter smittade 

med andra infektionssjukdomar. De menar att sjuksköterskan ska vara väl insatt i hur 

smittspridning sker, ha god kunskap om isoleringsrutiner samt vilka behandlings- och 

omvårdnadsinsatser som ska tillämpas. Det är viktigt att sjuksköterskan tillsammans 

med läkare informerar om vad isolering innebär och varför den är nödvändig samt 

måste både patient och närstående informeras om vilka hygieniska riktlinjer som gäller 

så att alla går in med korrekt skyddsklädsel. Även Noble (2009) menar att det är viktigt 

att sjuksköterskan informerar om vikten av att använda skyddskläder och även förklarar 

rutiner kring vårdandet för patienten, detta för att öka följsamheten. Att inte förstå det 

vårdande som sker och meningen med det kan enligt Dahlberg, et al. (2003) leda till ett 
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vårdlidande. Eftersom det är påfrestande att vara isolerad är det viktigt att 

sjuksköterskan är trygg i sin roll och har förmåga att leva sig in i patientens situation, tar 

god tid på sig inne hos patienten samt uppmärksammar dennes specifika behov. 

Sjuksköterskan ska även vara observant på psykiska förändringar hos patienten och vid 

behov involvera andra yrkesgrupper som till exempel kurator (Andreassen et al., 2009). 

Wiklund (2003) skriver att relationen mellan vårdaren och patienten är en viktig del av 

vårdandet eftersom det är i det mellanmänskliga samspelet som vi utvecklas som 

människor. Hon menar vidare att det är i vårdrelationen som vårdandet äger rum och att 

det är i detta utrymme som patienten ges möjlighet att uttrycka sina begär, behov och 

problem. En reviewartikel av Jones (2010) visar dock att sjuksköterskor, och annan 

vårdpersonal, mer sällan går in till isolerade patienter som är smittade med MRSA och 

att de spenderar kortare tid hos dem än hos patienter som inte isoleringsvårdas. Vidare 

beskrivs att sjuksköterskor tycks förstå hur patienter i isolering känner det men när 

dessa patienter visat tecken på depression har besöken ytterligare reducerats på grund av 

att sjuksköterskorna saknat kunskap om hur de ska hantera psykiska behov hos 

patienten. Dahlberg et al. (2003) menar att när en patient blir förnekad som en lidande 

människa så leder det till ett vårdlidande. Att, som patient, inte bli sedd, hörd eller 

känna att man inte räknas med innebär att man blir förolämpad samt att ens värdighet 

kränks. Ett vårdlidande uppstår ofta till följd av bristande kunskap, ett omedvetet 

handlande samt avsaknad av reflektion. 

 

Noble (2009) presenterar en manual och checklista med förslag på hur sjuksköterskan 

kan bemöta och svara på patienters och närståendes frågor kring MRSA för att 

underlätta undervisningen samt säkerställa att relevant och viktig information delges. 

Noble (2009) menar att användandet av dessa manualer bidrar till att sjuksköterskor 

använder samma språk samt ger likvärdig information till samtliga drabbade patienter. 

Det övergripande målet för omvårdnaden vid isolering är att undvika smittspridning 

(Andreassen et al., 2009).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att antalet anmälda MRSA-fall ökar varje år. På grund av detta har 

lokala vårdprogram, kunskapsunderlag och rekommendationer angående MRSA 

arbetats fram. Det har i studier framkommit att den här patientgruppen känner sig 

annorlunda och upplever att de får ett dåligt bemötande av sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. De upplever även att de får en sämre vård än andra patienter vilket 

sjukvårdspersonal inte är medvetna om. Därmed finns det brister i sjuksköterskans 

bemötande samt bristande kunskaper gällande MRSA vilket leder till ett onödigt lidande 

hos de drabbade patienterna. 

 

Det finns mycket medicinsk forskning bedriven kring MRSA, dock finns det få studier 

som beskriver patienters levda erfarenhet av att vara smittade med dessa bakterier. Som 

sjuksköterska är det viktigt att hålla sig uppdaterad om ny kunskap och att ta reda på hur 

det, ur en patients perspektiv, upplevs att ha en sjukdom för att kunna ge så bra vård 

som möjligt. Genom att beskriva och sammanställa hur dessa patienter upplever sin 

livssituation, samt belysa detta problem, kan förståelse och kunskap hos sjuksköterskan 

och annan sjukvårdspersonal öka. Detta kan leda till att strategier upprättas så att vården 
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och bemötandet av dessa patienter förbättras, och patienternas behov tillgodoses, vilket i 

sig, trots befintlig sjukdom, kan öka välbefinnande och upplevd hälsa. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenhet av att vara smittade med MRSA. 

 

METOD 

Data 

Den här uppsatsen är en litteraturstudie enligt Axelssons (2008) modell där en 

sammanställning gjorts över artiklar som beskriver patienters erfarenheter av att vara 

smittade med MRSA. Litteraturstudien bygger på artiklar som behandlar patienters 

erfarenhet både inom sjukhusmiljö men även deras hemmiljö.  

 

Datainsamling 

Uppsatsen ämnade ursprungligen beskriva hur patienter smittade med MRSA upplevde 

sjuksköterskans bemötande. Utifrån detta syfte gjordes en inledande sökning, 

pilotsökning (Axelsson, 2008), som visade att det inte fanns tillräckligt med forskning 

som besvarade syftet. Efter diskussion med handledare, samt ytterligare sökning, 

bestämde sig författarna för att ändra syftet till att beskriva patienters erfarenheter av att 

vara smittade med MRSA. Databaserna som använts till att söka artiklar i är Cinahl och 

PubMed. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara peer-reviewed, 

vårdvetenskapliga primärartiklar, vara skrivna på svenska eller engelska samt 

överrensstämma med syftet. 

 

I PubMed bestod den första sökningen som gav resultat av sökorden ”MRSA” och 

”caring”, denna sökning gav 35 träffar, varav en artikel valdes ut då den svarade på 

syftet. Vid sökning med ”MRSA” och ”qualitative interviews” gavs 14 träffar, efter 

läsning av abstrakt valdes två av dessa artiklar ut som svarade på syftet. Nästa sökning 

gjordes med ”MRSA” och ”patients views”, detta gav sex träffar. Abstrakt lästes och en 

artikel svarade på syftet och valdes därför ut. Samtliga av de ovan beskrivna 

sökningarna gjordes även i Cinahl vilket resulterade i samma artiklar som redan hittats. 

Vidare i Cinahl gjordes en sökning med orden ”Methicillin-resistant Staphylococcus 

Aureus” och ”experience”, detta gav 54 träffar varav tre svarade på forskningsfrågan 

och valdes ut, dock var två av dessa artiklar redan funna vid tidigare sökning. Sökorden 

”MRSA” och ”life experience” gav nio träffar varav tre svarade på syftet och valdes 

därför ut, dock var även här två artiklar redan funna vid tidigare sökning. En sökning i 

PubMed med samma sökord som ovan, ”MRSA” och ”life experience”, gav sex träffar 

varav en artikel svarade på syftet och därmed valdes ut. Slutligen hittades en artikel 

genom manuell sökning utifrån en annan utvald artikels referenslista. 

 

Efter dessa beskrivna sökningar hade åtta kvalitativa artiklar till resultatet hittats. Tre av 

studierna är gjorda i Sverige, tre i Storbritannien, en i Kanada och en i Nya Zeeland 

(Bilaga I). 
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Dataanalys 

Axelsson (2008) skriver att det första steget vid analysarbetet är att läsa igenom de 

valda artiklarna för att få en uppfattning om hela materialet. Något som kan vara till 

hjälp vid analysarbetet är att föra anteckningar samt sammanfatta de enskilda artiklarnas 

syfte, metod och viktigaste resultat i en tabell (Bilaga I). Detta ger, enligt Axelsson 

(2008), en översikt och blir en värdefull hjälp i det fortsatta arbetet med att analysera 

artiklarna.  

 

Analysen av artiklarna bygger på att gå från helhet till delar för att slutligen komma 

fram till en ny helhet, det vill säga den färdiga litteraturstudien. Ett sätt att skapa en 

meningsfull struktur är att utgå från viktiga teman i materialet. Dessa teman ska relatera 

till syftet med studien. Genom att använda sig av teman som underrubriker där man 

sammanför data skapas en grundstruktur för resultatet. I nästa steg gås artiklar och egna 

anteckningar igenom för att finna ut vad som hör under vilket tema. Efter detta läses 

återigen artiklarnas resultatdelar igenom och sorteras under skapade teman. Slutligen 

sammanfattas all data som ska vara med i litteraturstudien och sorteras in i den struktur 

som gjorts (Axelsson, 2008). 

 

Artiklarna har sammanfattats i en tabell för att få en helhetsbild av dem samt att få ett 

stöd i det vidare analysarbetet. För att få en djupare förståelse av valda artiklar läste 

författarna igenom resultaten ett flertal gånger på var sitt håll. För att bryta ner helheten 

till delar skrev författarna i marginalen upp textnära ord som beskrev styckenas 

innebörd. Författarna jämförde sedan de textnära orden för att se om de hittat liknande 

ord och fått samma förståelse för resultaten. Sedan skrevs, gemensamt, båda författarnas 

ord upp för att finna likheter och skillnader mellan artiklarna. Liknande ord och 

innebörder parades ihop och skrevs upp på nytt i grupper. Dessa grupper med ord och 

innebörder analyserades för att hitta subteman som bra beskrev de samlade orden. 

Därefter lästes subteman med tillhörande innebörder igenom och analyserades för att se 

om några av dem ytterligare kunde paras ihop för att bilda huvudteman. Tre 

huvudteman samt åtta subteman analyserades fram som beskriver en ny helhet. Därefter 

läste författarna, på var sitt håll, igenom artiklarna ytterligare några gånger och skrev 

under tiden, i en kladd, ner meningar och stycken från de olika artiklarna under 

passande subteman för att samla all text som beskrev samma upplevelser och 

erfarenheter. Gemensamt lästes den samlade texten igenom och sedan sammanfattades 

och formulerades resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre teman samt åtta subteman (Tabell 1) som beskriver patienters 

erfarenhet av att vara smittade med MSRA. 

Tabell 1 

Tema Subtema 

En skrämmande vändning av livet Att känna rädsla och ilska 

Att känna orättvisa och kränkning 
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Att känna sig smutsig 

Att känna osäkerhet till följd av okunskap 

Att vara isolerad och utesluten Att känna sig instängd 

Att känna sig annorlunda och utanför 

Att hantera sin nya livssituation Att känna att livet förändras 

Att ta ansvar 

 

 

En skrämmande vändning av livet 

Att känna rädsla och ilska 

Att få besked om att man har blivit smittad med MRSA uttrycks ofta med känslor av 

rädsla och ilska. Rädslan kom sig av att patienterna inte visste vad det skulle innebära 

för dem och ilskan riktades mot sjukhuset då flera upplevde att de smittats där (Barrat, 

Shaban & Moyle, 2011a; Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Newton, Constable & 

Senior, 2001). En patient upplevde sjukhuset som smutsigt och att denne smittats på 

grund av det, en annan patient planerade att stämma sjukhuset för att denne smittats där. 

Ytterligare en patient var besviken över att man även i Sverige kan bli smittad av andra 

patienter på sjukhus (Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström, 2010). En del patienter 

menade att smittan berodde på dem själva. Några trodde att de smittats på grund av 

dålig hygien, andra menade att det berodde på nedsatt immunförsvar eller helt enkelt 

otur (Andersson et al., 2011; Newton et al., 2001). Andersson et al., 2011) skriver att 

patienternas reaktioner vid besked om att de drabbats av MRSA varierat mellan 

likgiltighet och chock. De som reagerat likgiltigt har haft uppfattningen att MRSA är ett 

överskattat problem samt att smittan inte skulle skada eller påverka dem. Patienter som 

reagerat med chock beskrev att beskedet kändes fruktansvärt och hemskt att få, en 

patient beskrev det som att denne blev förintad (Andersson et al., 2011). Några däremot 

accepterade sin situation bättre, främst de som var äldre och sedan innan var 

koloniserade men nu fått en uppblossad infektion, de hade med sig en förförståelse som 

hjälpte dem att hantera situationen. Oro var också en känsla som kom upp, främst på 

grund av okunskap, att de inte visste vad som gällde, om de till exempel var tvungna att 

isoleras varje gång de behövde sjukhusvård (Barrat et al., 2011a). En patient upplevde 

svår ångest och oro vid diagnostillfället eftersom denne dagen innan pussat på sitt 

barnbarn (Andersson et al., 2011). 

 

Att känna orättvisa och kränkning 

Som MRSA-smittad förändrades bemötandet inom vården och patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen uppträdde oprofessionellt gentemot dem (Skyman et al., 2010). 

Upplevelsen bland de drabbade patienterna var genomgående att diagnosen påverkade 

attityden hos sjukvårdspersonalen samt kvaliteten på vården (Madeo, 2001). Patienter 
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beskrev att de fått sitta i timmar utanför akutmottagningar för att få träffa en läkare 

eftersom personalen talat om att de inte fick sitta i väntrummet bland andra patienter. En 

patient berättade att denne nekats att komma in till sjukhus för provtagning, istället kom 

en sjuksköterska på hembesök (Skyman et al., 2010). Patienter med en vårdkrävande 

grundsjukdom upplevde att de nekades behandling och sjukgymnastik på grund av sin 

MRSA-smitta. Detta ledde till försämrad hälsa och patienterna upplevde att de inte hade 

tillgång till samma vård som andra patienter som inte var smittade med MRSA 

(Andersson et al., 2011; Newton et al., 2001). En patient berättade att dennes 

strokerehabilitering blev försenad i ett år på grund av smittan, en annan patient nekades 

vård överallt på grund av sin MRSA (Andersson et al., 2011). Även andra 

omvårdnadshandlingar nekades de drabbade patienterna, som till exempel fotvård, 

hårvård och förmiddagsfika. Många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen undvek 

dem, de upplevde också ett otillräckligt stöd från personalen samt saknade en 

professionell vårdrelation. Upplevelsen av en förändrad vård och ett dåligt bemötande 

från sjukvårdspersonalen ledde till att patienterna kände sig brännmärkta och som om de 

vore pestsmittade (Barrat et al., 2011a; Lindberg et al., 2009; Andersson et al., 2011). 

Några patienter beskriver att sjukvårdspersonal viskat om dem i deras närhet, detta 

upplevdes som kränkande (Lindberg et al., 2009). Det fanns också patienter som hade 

upplevt en god vård och ett professionellt bemötande där sjukvårdspersonalen visat ett 

intresse för att lära sig mer om MRSA samt besvarat deras frågor på ett 

tillfredsställande vis (Lindberg et al., 2009).  

 

Att känna sig smutsig 

Många av patienterna beskrev känslan av att vara MRSA-smittad med ord som 

pestsmittad eller spetälsk och skuld och skam, men det som var mest framträdande var 

känslan av att känna sig smutsig. De sa även att de förstod hur det skulle kännas att vara 

HIV-positiv (human immunodeficency virus, humant immunbristvirus) (Lindberg et al., 

2009; Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson & Lewis, 2012). Det var, för många av patienterna som var koloniserade, 

förvirrande och surrealistiskt att få diagnosen MRSA-positiv då de inte hade några 

symtom. Även om många inte kände av bakterierna så kände de sig ändå smutsiga eller 

som om de var brännmärkta (Webber et al., 2012). Upplevelsen av att vara smutsig 

beskrevs i flera situationer av patienterna. Många av dem beskrev den känslan i 

samband med att de var isolerade och vårdades på sjukhus. Dels kände de sig smutsiga 

eftersom vårdpersonalen alltid hade skyddskläder på sig i kontakten med dem, vilket 

späddes på av att de själva var tvungna att ha skyddskläder om de skulle delta i någon 

aktivitet utanför deras rum, exempelvis sjukgymnastik. Även det faktum att det hängde 

en skylt utanför rummet som påvisade smittrisk gjorde att patienterna kände sig 

smutsiga och de upplevde att många inte ens vågade komma i närheten av dörren utan 

tog en omväg runt (Barrat et al., 2011a; Webber et al., 2012; Madeo, 2001). Även i 

avseendet att patienterna var rädda för att smitta andra och att de upplevde att nära och 

kära tog avstånd från dem beskrevs med känslan av att känna sig smutsig (Lindberg et 

al., 2009; Skyman et al., 2010). 
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Att känna osäkerhet till följd av okunskap 

Barrat et al. (2011a) skriver att de drabbade patienterna har ett behov av att förstå sin 

situation och att de värderar korrekt och bra information. Dålig kunskap hos 

sjukvårdspersonalen bidrar däremot till oro hos patienterna. Majoriteten av patienterna 

upplevde att de fått för lite information rörande allt från allmän information om MRSA 

och hur de har blivit smittade till varför isolering var nödvändig samt vilka 

behandlingsmöjligheter som fanns (Criddle & Potter, 2006; Skyman et al., 2010; 

Madeo, 2001). Andra patienter upplevde däremot att de fick för mycket information vid 

ett och samma tillfälle vilket gjorde att det var svårt att ta den till sig (Lindberg et al., 

2009). Många patienter uttryckte oro och osäkerhet över hur de skulle bete sig i 

vardagslivet med exempelvis sina barn (Andersson et al., 2011). De var osäkra på om de 

kunde återgå till sina vanliga liv, de funderade på om de kunde gå och shoppa, ta en 

kaffe med vänner eller besöka frisören. Dessa frågor kvarstod obesvarade även fyra år 

efter utskrivning från sjukhuset (Skyman et al., 2010).  

 

Övergripande var att sjukvårdspersonalen upplevdes okunniga, patienterna märkte att de 

tycktes sakna lämplig kunskap om basala hygienrutiner och några uppmärksammade att 

det var först efter MRSA-diagnos som de började använda sig av handskar och 

förkläden när de lade om sår eller hjälpte till med hygienen. Patienterna kunde inte med 

att säga till personalen att använda skyddskläder eftersom de tänkte att de visste vad de 

gjorde (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006). Patienterna var väl medvetna 

om vikten av god handhygien och uppmärksammade när personalen slarvade i 

patientkontakten. En patient blev chockad över att en sjuksköterska la på ett förband 

utan skyddskläder iklädd en långärmad och solkig tröja. (Skyman et al., 2010). 

 

Patienterna blev osäkra och oroliga när de upplevde att sjukvårdspersonalen saknade 

adekvat kunskap gällande hur MRSA sprids, hur man skyddar sig samt gällande 

riktlinjer (Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2010). En patient berättade att 

sjuksköterskorna verkade tycka att situationen var obehaglig och att de klädde sig i full 

krigsmundering från topp till tå, en annan sjuksköterska spritade hej vilt omkring sig 

(Skyman et al., 2010). En patient som visade upp sitt bärarkort då denne skulle röntgas 

fick som svar att kortet inte behövde visas där eftersom undersökningen inte hade något 

med blod eller sprutor att göra. En annan patient upplevde informationen denne fått av 

sin läkare som väldigt skrämmande, enligt läkaren fick patienten inte skaka hand, åka 

buss eller tunnelbana längre samt avslutade samtalet med att säga att patienten inte 

borde ha någon kontakt med andra människor. En annan patient fick bara en broschyr 

av sin läkare och en uppmaning om att komma in igen om denne hade några ytterligare 

frågor (Andersson et al., 2011).  

 

Criddle och Potter (2006) skriver att patienterna upplevt att deras oro och förvirring 

kring sin situation ytterligare förstärkts om informationen som getts varit otillräcklig 

eller motsägelsefull. En del av patienterna upplevde att informationen om MRSA som 

media förmedlar leder till mer förvirring och rädsla då de förstorar upp problemet och 

motsäger det som sjukvårdspersonalen upplyst dem om. En del patienter drog sig för att 

ställa frågor, särskilt intima frågor. Flera upplevde att funderingar kring deras situation 

uppkom när de kommit hem igen efter sin sjukhusvistelse och inte längre hade 

regelbunden kontakt med sjukvården. 
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Samtliga patienter i Skyman et al. (2010) studie levde, fyra år efter att de 

isoleringsvårdats på grund av MRSA, fortfarande i ovisshet kring sitt bärarskap och var 

osäkra på om de var friska eller sjuka. De förstod inte heller varför de skulle ha ett 

bärarkort men visade ändå upp sitt kort vid exempelvis tandläkarbesök. På frågan om 

man kan bli friskförklarad fick en patient olika svar, någon sa att det var möjligt att bli 

frisk, en annan att man sågs som MRSA-bärare resten av livet. De flesta patienterna i 

Newton et al. (2001) studie visste inte hur långvarig infektionen kunde vara, en patient 

trodde att smittan skulle bli bra när denne lämnade sjukhuset medan en annan trodde att 

den skulle bli långvarig. Vissa patienter uppgav att de ville veta mer om sitt tillstånd 

och att de själva sökte fram information på internet, en patient såg det som sin plikt att 

själv ta reda på fakta kring sin sjukdom (Lindholm et al., 2009). 

 

Att vara isolerad och utesluten 

Att känna sig instängd 

Isolering var en traumatisk upplevelse för många, speciellt för dem som fick en oväntad 

diagnos. Beslut om isolering gick då fort och de fick knappt information om den 

förändrade vården innan sängen rullades iväg, de var förvånade över hur snabbt de blev 

avskurna från omgivningen (Madeo, 2001; Criddle & Potter, 2006). De flesta 

patienterna upplevde isoleringen som ensam, dels för att de inte kunde socialisera och 

interagera med andra patienter, dels för att de upplevde att de fick mindre 

uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen (Barrat et al., 2011a; Newton et al., 2001; 

Madeo, 2001). Särskilt de som isolerades under lång tid samt som hade få besökare, på 

grund av att anhöriga var rädda för att bli smittade, kände sig övergivna, sårade och 

ensamma (Barrat et al., 2011a; Webber et al., 2012). Andra känslor som kom upp var att 

de kände sig kränkta och begränsade, uteslutna och avskärmade från de andra på 

avdelningen. En patient liknade upplevelsen av isolering vid att sitta i fängelse (Skyman 

et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Madeo, 2001).  

En patient tog inte emot besökare på rummet utan träffade alla utomhus för att slippa de 

pinsamma isoleringsprocedurerna, flera vägrade ha fysisk kontakt med nära och kära av 

rädsla för att smitta dem (Webber et al., 2012; Barrat et al., 2011a). Några patienter 

förstod inte meningen med isoleringen, några på grund av att de upplevde att MRSA 

ändå var utom kontroll och att isolering därför var överflödigt, en annan upplevde 

isoleringen som orättvis och onödig eftersom sjukvårdspersonalen inte ålades att testa 

sig för MRSA. Patienterna upplevde det som påfrestande att själva behöva berätta om 

sin MRSA för andra patienter, anhöriga och besökare och ansåg att undervisningen till 

dessa, samt all personal, borde utökas (Webber et al., 2012).  

 

En annan negativ upplevelse av isoleringsvården var att patienterna inte kände att de 

fick lika mycket uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen som de andra patienterna 

(Newton et al., 2001). De saknade spontana besök från sjuksköterskor och annan 

personal, patienterna upplevde att de enbart kom då de skulle utföra någon arbetsuppgift 

(Skyman et al., 2010). Något som minskade tristessen och gjorde att patienterna inte 

kände sig försummade var när personalen tittade till dem med jämna mellanrum, utan 

att ha något särskilt ärende (Madeo, 2001).  
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Många patienter kände sig orena och nedvärderade när sjukvårdspersonalen använde 

skyddskläder i kontakten med dem, samtidigt som de också blev oroliga och frustrerade 

när de märkte att en del av personalen inte följde de gällande isoleringsrutinerna 

(Webber et al., 2012; Barrat et al., 2011a; Madeo, 2001). Isoleringen samt 

sjukvårdspersonalens skyddskläder upplevdes av många som en barriär dem emellan, en 

patient berättade om en läkare som, för att slippa ta på sig skyddskläder, enbart öppnade 

en liten glipa i dörren att tilltala patienten igenom (Barrat et al., 2011a).  

 

Det var inte enbart negativa upplevelser som associerades med isoleringsvård och att 

vara instängd utan det fanns även patienter som uppskattade ensamheten och friheten. 

Andra positiva upplevelser av isoleringen var möjligheten till privatliv, lugn och ro samt 

god nattsömn då de inte hörde andra snarka (Barrat et al., 2011a; Criddle & Potter, 

2006; Madeo, 2001; Newton et al., 2001). Några saker som gjorde att isoleringen 

kändes bättre var när patienten hade ett fönster med fin utsikt, tillgång till telefon och tv 

samt fick regelbundna besök från anhöriga (Barrat et al., 2011a; Madeo, 2001; Skyman 

et al., 2010). En patient upplevde isoleringsvården som bra då denne vanligtvis levde 

ensam och var van vid att vara för sig själv, en annan beskrev det som att bo på ett 

femstjärnigt hotell (Madeo, 2001). 

 

Att känna sig annorlunda och utanför 

De drabbade patienterna upplevde att livet begränsades i och med smittan, de uppgav att 

de inte längre kunde leva ett normalt liv. Vissa upplevde att de inte längre, på grund av 

att de var smittade med MRSA, kunde göra sådant de trivdes med, som exempelvis 

simma, gå på spa eller andra ställen där man delar dusch med andra människor. 

Patienterna var osäkra på om de skulle berätta om MRSA-koloniseringen för andra eller 

inte på grund av rädslan för skvaller och oron för att vänner och kollegor skulle avvisa 

dem om de kände till smittan. (Lindberg et al., 2009; Andersson, Lindholm & Fossum, 

2011). En patient tillkännagav att denne aldrig tänkte berätta för någon av rädsla för att 

bli avvisad och för att denne var säker på att förlora sitt jobb om arbetsgivaren skulle få 

reda på det. Andra uttryckte rädsla för att deras barn skulle uteslutas om omgivningen 

visste om det, de ansåg att MRSA inte var något man skulle prata om (Andersson et al., 

2011; Lindberg et al., 2009). Flera uttryckte rädsla över att få ett dåligt rykte på sina 

arbetsplatser eller i grannskapet, vissa hade även upplevt att anhöriga distanserat sig 

från dem då de fått veta (Lindberg et al., 2009). Patienterna upplevde att personer i 

deras närhet som hade dålig kunskap om vad MRSA innebar blev särskilt rädda då de 

fick veta och vågade knappt komma nära dem längre och än mindre hälsa på hos dem, 

detta fick dem att känna sig övergivna. Patienterna kände sig upprörda och ledsna över 

att de orsakade rädsla i sin omgivning och anhörigas negativa reaktioner gjorde att 

patienterna kände sig ovälkomna vilket skadade relationen dem emellan. Anhöriga var 

rädda och vågade inte bjuda hem de drabbade på kalas där små barn skulle närvara, 

detta upplevdes som jobbigt och svårt. Andra patienter kände sig skyldiga och isolerade 

sig själva samt tillät inte vänner och familj att hälsa på dem på grund av rädslan för att 

smitta (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). En patient berättar att denne tidigare 

levt ett väldigt socialt liv men efter diagnos, och på grund av oviljan att berätta om 

smittan, hade denne dragit sig undan från vänner och bekanta. Många beskrev att de 

hade tvetydiga känslor kring att arbeta igen på grund av smittan, de som var arbetslösa 

kände att MRSA-smittan begränsade deras möjligheter att få en anställning. Att vara 
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MRSA-bärare beskrevs av en patient som ett handikapp, denne trodde inte chanserna 

för att få ett arbete med barn eller inom vården var särskilt stora (Lindberg et al., 2009). 

En patient kände sig socialt utstött på grund av sitt MRSA-bärarkort (Andersson et al., 

2011).  

 

Att hantera sin nya livssituation 

Att känna att livet förändras 

Några patienter upplevde att livet, efter MRSA-diagnos, förändrats och blivit väldigt 

svårt, de kände sig bekymrade och frustrerade över att de smittats (Webber et al., 2012; 

Andersson et al., 2011). Efter att ha fått diagnosen MRSA-positiv var det många av 

patienterna som kände oro och osäkerhet inför framtiden, en patient beskrev att dennes 

framtida arbetsmöjligheter nu var begränsade, det som tidigare varit av intresse att jobba 

med, till exempel barnomsorg eller inom livsmedelsbranschen, var inte längre något 

alternativ. Några av dem kände dock att det var något som de fick acceptera och 

anpassade sina behov till sin nya livssituation så att de kunde leva som vanligt 

(Andersson et al. 2011; Lindberg et al., 2009). Vissa patienter ville vara optimistiska 

och hoppades på ett botemedel, några tyckte att diagnosen kunde vara bra för dem och 

ge en ny start i livet, med nya och bättre vanor (Andersson et al., 2011). Några av de 

drabbade patienterna hade lätt för att relatera symtom från andra sjukdomar till MRSA, 

som till exempel halsont, svullna ben, diarré, näsblod, magont och yrsel (Criddle & 

Potter, 2006). En del patienter glömde däremot bort att de var bärare av MRSA 

eftersom de varken kunde se eller känna att de var koloniserade, de tyckte inte att 

bakterierna påverkade deras liv och fortsatte därför att leva som vanligt (Lindberg et al., 

2009).  

 

Att ta ansvar 

Rädslan för att smitta andra var en av de dominerande förnimmelserna och patienterna 

upplevde sig vara ett hot mot sin omgivning och känslan av att vara en fara för sina 

barn, barnbarn och kollegor beskrevs som traumatisk och orsakade stor oro bland 

patienterna (Andersson et al., 2011). Patienterna kände skuld och skam i sina 

parrelationer och för att ha smittat anhöriga. De patienter med barn, som även de 

smittats, kände sig skyldiga även fast smittspridningsvägen inte var klarlagd (Lindberg 

et al., 2009). Många var oroliga för att agera fel och därmed smitta andra. Patienterna 

uttryckte även rädsla för bakterierna och upplevde koloniseringen som psykiskt 

påfrestande. Flertalet av patienterna kände ett ansvar för att skydda sin omgivning från 

att smittas och var väldigt noggranna med att täcka för hudskador eller sår innan de 

träffade andra människor, de undvek folksamlingar och särskilt om där fanns barn. En 

patient lät inte längre sin dotter sova hos sig och en annan slutade pussa på sitt barnbarn, 

detta för att skydda dem (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006). Många lade 

ner mycket tid på att byta handdukar och sängkläder i hemmet, vid besök hos vänner 

använde patienterna pappershanddukar för att torka sig. En del patienter däremot 

upplevde inte MRSA som något farligt och kände sig därmed inte förpliktigade att 

skydda andra (Lindberg et al. 2009). Att vara smittad med MRSA beskrevs av en 
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patient som något som alltid finns där, som man alltid tänker på och speciellt då något 

särskilt ska göras, som till exempel när barnbarn skall passas (Lindberg et al., 2009). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom det pratas mycket i media om MRSA, och andra resistenta bakterier inom 

vården, så förutsatte författarna att det skulle finnas mycket forskning bedriven i ämnet. 

Det fanns det också men dessvärre inte ur patientens perspektiv och än mindre om 

sjuksköterskans bemötande av denna patientgrupp, därför hade det varit intressant att 

göra en empirisk studie kring patienters upplevelse av MRSA och att vara smittad. 

Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist.  

 

Data som använts i resultatet är kvalitativa studier utförda i spridda länder såsom 

Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och Sverige. En intressant upptäckt var att 

samtliga studier visar på att patienter smittade med MRSA har liknande upplevelser av 

sin sjukdom samt vården och bemötandet av sjukvårdspersonal oavsett i vilket land de 

bor och smittats i. Detta ledde till att artiklarna stärkte varandra ytterligare. Studierna är 

utförda mellan åren 2001-2012, merparten gjordes mellan 2009-2012, en utfördes 2006 

och två är från 2001. Trots att det gått många år mellan den äldsta och den nyaste 

studien så är det ändå ingen större skillnad i vad dessa kommit fram till, vilket tyder på 

att det inte hänt så mycket inom vården under dessa år. Deltagarna i studierna hade 

liknande erfarenheter och upplevelser av sin situation och bemötandet inom vården och 

i samhället. Det kan anses märkligt att det bedrivits så lite forskning ur ett 

patientperspektiv trots att problemet med MRSA funnits sedan 60-talet. Den tidigaste 

studien som hittats är från år 2001. Det krävs helt klart mer forskning i ämnet för att öka 

medvetenheten inom vården och samhället samt för att förbättra livssituationen och 

förståelsen för de drabbade patienterna. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer bland annat att flera patienter uppmärksammat, och oroats 

över, sjukvårdspersonalens bristande tillämpning gällande de basala hygienrutinerna. 

Vidare framkommer att sjukvårdspersonal skärpt sig med användandet av handskar och 

förkläden efter att en smittsam infektion blivit bekräftad. Patienterna upplevde även ett 

dåligt bemötande från sjukvårdspersonalen som gjorde att de inte kände sig sedda och 

bekräftade i sitt lidande. Patienter som hade samtidiga sjukdomar som krävde ytterligare 

vård eller rehabiliteringsvård upplevde att de inte fick samma möjligheter som andra 

patienter som inte var smittade med MRSA. Det visade sig även att patienternas 

livsvärld och vardag med familj, vänner och kollegor förändrades till följd av rädsla och 

okunskap. De flesta i denna patientgrupp upplever ett sjukdomslidande på grund av 

begränsningarna som sjukdomen ger. Enligt Wiklund (2003) aktualiseras 

sjukdomslidande då patienten får en diagnos som är förknippad med krav på en 

förändrad livsföring och som upplevs begränsande då man inte kan utföra aktiviteter 

som anses höra till ett fullgott liv. Till följd av den allvarliga diagnosen, eventuell 

isoleringsvård samt förhållningsregler som måste följas i vardagslivet drabbas dessa 
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patienter av ett sjukdomslidande. Som skrevs inledningsvis så har alla patienter, enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 2, rätt till en god och säker vård på lika villkor 

(Rättsnätet, 2012). Detta uppfylls inte för denna patientgrupp. Vård på lika villkor följs 

inte då MRSA-smittade patienter får begränsad tillgång till den vård som de behöver, 

exempelvis rehabilitering. Det blir inte heller en god och trygg vård då de bemöts med 

okunskap och rädsla av vårdpersonalen vilket, förutom sjukdomslidande, också kan leda 

till ett vårdlidande och bristande förtroende för vården. Det blir ingen säker vård för 

någon part, varken patienter eller sjukvårdspersonal, då de basala hygienrutinerna inte 

följs. 

 

Vikten av god hygien  

Som nämnts ovan framkom det i resultatet att flertalet patienter reagerat på och oroats 

över att sjukvårdspersonalen inte tillämpat de basala hygienrutinerna. Att vårdpersonal 

av alla kategorier konsekvent utför basala hygienrutiner i arbetet, oavsett vilken form av 

vård och omvårdnad som bedrivs, är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2007a; Smittskyddsinstitutet, 2012). Även 

Mortell (2012) menar att den viktigaste åtgärden för att förhindra infektion är effektiv 

handhygien. Han menar vidare att tillämpning av hygienrutiner bland vårdpersonal är 

alarmerande låg trots att effektiviteten av god handhygien är bevisad. I världen drabbas 

årligen mer än 1,4 miljoner människor av vårdrelaterade infektioner (VRI) och i Sverige 

drabbas nästan var tionde patient (Mortell, 2012; Smittskyddsinstitutet, 2012). Några 

komponenter som påverkar efterlevnaden är till exempel dålig prioritering, tidsbrist 

samt brist på ledarskap, inte ens vetskapen om den ökade spridningen av multiresistenta 

bakterier, som till exempel MRSA, ökar tillämpningen av basala hygienrutiner (Mortell, 

2012). I en studie av Lines (2006) framkommer att en stor del av de tillfrågade 

sjuksköterskorna upplevde MRSA-problematiken vara utom kontroll och därför ansåg 

det meningslöst att bry sig. 

 

Enligt ICNs etiska kod är sjuksköterskan bland annat skyldig att förebygga sjukdom 

(Stryhn, 2007). Detta kan diskuteras utifrån icke-skada-principen, Stryhn (2007) 

definierar denna som skyldigheten att avstå från att förorsaka skada. En situation där 

denna grundläggande etiska princip i alltför stor omfattning nonchaleras är när 

hygienrutiner inte tillämpas vilket orsakar spridning av VRI (Ekdahl, 2003). Den etiska 

konsekvensen av att inte tillämpa de basala hygienrutinerna blir att hela den drabbade 

patientens livsvärld påverkas om denne smittas med en infektion via 

sjukvårdspersonalens händer. Gällande MRSA blir följden av att ha smittats 

inskränkningar i patientens liv då denne, på grund av risken för vidare smittspridning, 

tvingas underkasta sig förhållningsregler och ge upp en del av sin frihet. Det kan vara så 

att det är lika illa att nonchalera något så grundläggande som att tillämpa gällande 

hygienrutiner som att oreflekterat och utan rimlighetsbedömning dela mediciner, båda 

kan skada patienter illa men även, i olyckliga fall, leda till döden. Frågan är vad det 

beror på att sjukvårdspersonal inte tillämpar hygienrutiner i all patientkontakt, 

kunskapen om den grundläggande förpliktelsen att göra det finns, eller ska finnas, hos 

all personal inom vården. I ICN:s etiska kod står bland annat att sjuksköterskan är 

förpliktigad att förhindra smittspridning och följa gällande författningar, såsom att 

tillämpa hygienrutiner. Att det ändå inte görs kan bero på sjuksköterskans förförståelse 

och fördomar, det kan nog vara så att hygienen skärps då sjuksköterskan möter en 
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patient som ser ovårdad och sjuk ut medan tillämpningen brister då patienten som 

bemöts ser välvårdad och frisk ut. Eftersom det är omöjligt att se på en person vad 

denne bär på så ska alla bemötas enligt gällande principer och riktlinjer, alltid, utan 

några undantag i alla vårdsammanhang, detta för att inte äventyra patienternas säkerhet. 

Genom att öka medvetenheten om hur patienter smittade med MRSA har det skulle 

sjukvårdspersonalens skyldighet att följa gällande hygienrutiner synliggöras. 

 

Vårdrelationens betydelse 

Sjukvårdspersonal skulle behöva ökad kunskap om hur patienternas livsvärld och 

privatliv påverkas av att bli smittade med MRSA, dels för att inse vikten av att tillämpa 

de basala hygienrutinerna, men även för att förbättra vårdrelationen. I resultatet 

framkom att rädsla och okunskap hos sjukvårdspersonalen påverkade deras sätt att 

bemöta och vårda patienter med MRSA. När personal undviker patienterna, inte 

uppmärksammar deras lidande och då kommunikationen är bristande gynnas inte en god 

vårdrelation. Enligt Wiklund (2003) är en betydelsefull del av vårdandet relationen 

mellan patienten och vårdaren, det är här som patienten får utrymme att växa genom att 

få uttrycka sina begär, problem och behov. Hon menar vidare att en förutsättning för en 

fungerande vårdprocess är en fin och fungerande vårdrelation. I resultatet beskrevs att 

patienter som isoleringsvårdats på grund av sin MRSA ofta upplevde att 

sjukvårdspersonalen undvek dem och enbart kom då de skulle utföra specifika 

arbetsuppgifter. Enligt Wiklund (2003) reduceras vårdandet till att enbart bestå av 

utförande av arbetsuppgifter då en god vårdrelation saknas. Då bemötandet brister, som 

framkommit i resultatet, kan ett vårdlidande uppstå, till skillnad från när bemötandet är 

gott och en god vårdrelation finns som istället främjar hälsan hos patienten. Enligt 

Dahlberg et al. (2003) uppstår ofta ett vårdlidande till följd av ett omedvetet handlande, 

vilket kan bero på bristande kunskap samt avsaknad av reflektion hos 

sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att sjukvårdspersonal reflekterar över sitt eget 

handlande samt att vara medveten om sin kunskap och sina erfarenheter för att så 

förutsättningslöst och öppet som möjligt kunna möta patienten i dennes lidande. 

 

Vikten av adekvat undervisning 

Något som framkom i resultatet var att patienter smittade med MRSA inte enbart 

upplevde sig vara annorlunda och utestängda inom sjukvårdens väggar utan även i sina 

hemmiljöer. Patienter beskrev hur omgivningens syn på dem förändrades i och med 

smittan och att många blev rädda för och undvek dem. Även Mozillo, Ortiz och Miller 

(2009) beskriver upplevelsen av att uteslutas ur gemenskapen efter MRSA-diagnos 

genom narrativer av annars friska individer. Dessa beskriver deras hemsituationer och 

familjeliv men även diskriminering på arbetsplatsen. Narrativerna beskriver hur 

individer fått restriktioner av sina kollegor och familjemedlemmar, vilket bland annat 

innebar att de inte fick ha kroppskontakt med sina respektive, barn och syskon, inte fick 

använda samma porslin eller toalett som de friska samt fick sprita av sittplats och annat 

som vidrörts efter avslutat arbetspass. Till slut tvingades en ung tjej flytta hemifrån samt 

en småbarnsfar fick bo i garaget på grund av familjernas rädsla för att smittas. Då 

människan inte känner att denne kan leva upp till sin roll eller har en rädsla för att inte 

ha samma funktion och ställning i det sociala livet och på arbetet uppstår ett livslidande 

(Wiklund, 2003). I de ovan beskrivna livssituationerna åskådliggörs livslidandet bland 
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annat i form av att en pappa och en tonårsdotter utesluts från den övriga familjen. Även 

i resultatet beskrivs liknande situationer, bland annat om hur familj och vänner undvikit 

dem samt att de uteslutits från sociala tillställningar. Med tanke på att patienter och 

närstående ska få både muntlig och skriftlig information om MRSA och vad man kan 

och inte kan göra, samt vad man bör tänka på som MRSA-bärare, så borde det inte 

finnas några oklarheter kring hur de ska agera i det dagliga livet. Resultatet visar dock 

att flertalet drabbade är osäkra på om de kan besöka allmänna badhus och 

träningsanläggningar, om de kan krama sina nära samt om de kan hälsa på sina bekanta 

utan att utsätta dem för risken att smittas. Det framkom även att de drabbade 

patienternas närstående undvek dem av rädsla för att själva bli smittade, trots att även de 

ska få adekvat undervisning om MRSA. Frågan är var i vårdkedjan som det brister, ges 

undervisning vid upprepade och vid rätt tillfällen? Känner all sjukvårdspersonal som 

kommer i kontakt med de drabbade patienterna till var information finns att hämta samt 

hur den på bästa sätt förmedlas till patienten och dennes närstående? Ges patienterna en 

möjlighet att kontakta vården vid ytterligare frågor och oklarheter efter hemkomst? 

Utifrån vad som kommit fram i resultatet så brister det någonstans, flera beskrev att de 

först senare, efter sjukhusvistelse, undrat över förhållningsregler i hemmiljön men att de 

då inte visste var de skulle vända sig. 

 

Vikten av att öka förståelsen 

Resultatet visar att okunskap om MRSA hos sjukvårdspersonal, anhöriga och patienter 

leder till ett onödigt lidande hos patienten och de i dennes närhet. För att minska risken 

för att patienter med MRSA ska behandlas kränkande och som ”spetälska” eller 

”pestsmittade” av arbetskollegor, vänner och familj krävs en ökad medvetenhet och 

kunskap om problemet med multiresistenta bakterier, som MRSA, i samhället. Det hade 

varit av stor vikt att gå ut mer i media med information om MRSA och andra 

multiresistenta bakterier eftersom media idag är den huvudsakliga källan för 

information. En studie av Easton et al. (2008) visar att allmänheten huvudsakligen 

inhämtar sin kunskap om MRSA från media och att endast en liten del fått sin kunskap 

från sjukhus. De som inhämtat sin kunskap från sjukhus gjorde det på grund av att de 

själva varit patient eller besökare på sjukhuset eller hade någon familjemedlem med 

MRSA. I Sverige finns det numera affischer och broschyrer på vårdcentraler med 

adekvat information om antibiotikarestriktioner, frågan är hur många som aktivt tar 

informationen till sig. Kanske vore det bättre att mer aktivt gå ut med denna information 

som reklam i tv och media för att öka medvetenheten och förståelsen hos befolkningen. 

Förra året startade strokekampanjen för att öka den allmänna medvetenheten om tidiga 

tecken på stroke (strokekampanjen.se). Författarna har reflekterat kring denna kampanj 

då båda har märkt att personer i omgivningen uppmärksammat och diskuterat tecken på 

och åtgärder vid stroke. Reflektioner har även förts kring att kampanjen syns på många 

ställen, bland annat i tv, i tidningar, på spårvagnar och affischer och foldrar på sjukhus 

och vårdcentraler. Enligt Sörman (2012) har detta ökat den svenska befolkningens 

kunskap om tidiga tecken på stroke från 15% till 44% och undersökningar har visat att 

tiden från symtom på stroke till behandling på sjukhus har minskat. Om det mer tydligt 

skulle framgå hur antibiotikaanvändning bidrar till problemen med multiresistenta 

bakterier, samt hur de drabbades liv påverkas, så skulle allmänhetens medvetenhet och 

förståelse för problemet öka. Genom att kunskapen ökar så skulle också tryggheten öka 

genom förståelsen för varför antibiotika inte alltid skrivs ut och att det inte hjälper mot 
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alla sjukdomar, exempelvis förkylning. Dahlberg et al. (2003) skriver att trygghet är 

kopplat till yttre faktorer så som förtroendefulla relationer, god miljö, kontroll, kunskap 

och vetskap. Om patient, närstående och allmänheten har kunskap om MRSA, och 

andra multiresistenta bakterier, så kan tryggheten stärkas hos både patienten och dennes 

omgivning. 

 

SLUTSATSER 

Kunskapsbristen hos patienter, närstående och sjukvårdpersonal om MRSA har löpt 

som en röd tråd genom hela resultatet. För att kunna bemöta patienten så att denne 

känner sig sedd och förstådd och ge denne en god och trygg vård så krävs det av 

sjuksköterskan, och annan vårdpersonal, att de har kunskap om de problem och behov 

som kan uppstå under vårdandet av patienter smittade med MRSA. Det är också av 

yttersta vikt att sjuksköterskan upprättar en god vårdrelation till patienten där denne 

känner sig trygg och bekräftad. Resultatet visar att dessa patienter upplever 

sjukdomslidande, känner sig smutsiga och utstötta. Vidare var de rädda för att smitta 

sina närstående och andra i deras närhet. 

 

Flera patienter upplevde sjukvårdspersonalens inkonsekventa tillämpning av de basala 

hygienrutinerna som skrämmande. I resultatet framkom även att flera upplevde att de 

inte fick tillgång till samma vård, behandling och rehabilitering som patienter utan 

MRSA-smitta. Att sjukvårdspersonalen inte efterlevde gällande hygienrutiner 

tillsammans med att patienter nekades viss behandling på grund av sin MRSA-smitta 

och fick ett sämre bemötande av vårdpersonalen ledde till ett vårdlidande, vilket inte är 

förenligt med en god och säker vård.  

 

Kliniska implikationer 

 För att öka medvetenheten om sin egen förförståelse bör man regelbundet 

reflektera och diskutera tillsammans med sina kollegor på avdelningen, detta för 

att se till att patienter inte diskrimineras utan att alla patienter får tillgång till 

vården på lika villkor, oavsett sjukdom och social tillhörighet. 

 Det är viktigt att som sjuksköterska skapa en bra vårdrelation till sina patienter 

då en god relation gynnar välbefinnandet, minskar risken för ett eventuellt 

vårdlidande samt främjar upplevelsen av hälsa hos patienten. Detta gäller alla 

patienter, men när det gäller patienter smittade med MRSA, och som 

isoleringsvårdas, är det viktigt att leva sig in i patientens situation, ta god tid på 

sig inne hos patienten samt uppmärksamma dennes specifika behov. 

 Som sjuksköterska bör man på ett adekvat sätt undervisa patient, närstående 

samt medarbetare. Ges korrekt information om MRSA och dess smittvägar kan 

smittspridningen minska. Man har även ett ansvar att hålla sig uppdaterad om 

ny forskning samt att ta reda på senaste evidensen. 

 Sjukvårdspersonal på vårdcentraler kan aktivt gå ut med information till 

patienter om antibiotikarestriktioner och kopplingen till multiresistenta 

bakterier.  
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 Denna litteraturstudie skulle kunna påminna om skyldigheten att tillämpa de 

basala hygienrutinerna, inom all typ av vård, genom att sjukvårdspersonal får ta 

del av hur den här patientgruppen har det i sin vardag.  

 Eftersom det framkommit i resultatet att många patienter smittade med MRSA 

känner sig ensamma och utstötta så skulle de kunna bli hjälpta av att få träffa 

andra i samma situation under ledning av en sjuksköterska. Detta skulle även 

kunna bli ett bra undervisningstillfälle för både patienterna och deras 

närstående. 

 

Vidare forskning 

 Det krävs mer forskning i ämnet, om den här patientgruppens situation och 

lidande för att öka kännedomen om hur deras livssituation ser ut, 

medvetenheten och kunskapen om MRSA och för att förbättra bemötandet inom 

vården. Även mer forskning kring hur dessa patienter upplever sjuksköterskans 

bemötande behövs.  

 Det skulle vara intressant att forska på hur det kommer sig att sjukvårdspersonal 

inte tillämpar de basala hygienrutinerna, trots att de är skyldiga att göra det, 

samt vad som skulle krävas för att de skulle tillämpa dessa grundläggande 

rutiner. 
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Syftet är att 

utforska patienters 

levda erfarenhet 

av isolering på 

grund av MRSA 

på ett akutsjukhus 

i Nya Zeeland 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

metod.  

 

Intervjuer med 

hjälp av 

semistrukturerade 

frågor 

10 vuxna patienter 

med MRSA-

infektion som 

isoleringsvårdats i 

mer än tre dagar. 

Majoriteten av 

deltagarna i studien 

upplevde några 

positiva aspekter 

med att 

isoleringsvårdas 

men den 

övergripande 

upplevelsen var 

negativ. Den 

dominerande 

erfarenheten var att 

isolering var ett 

hinder för uttryck av 

egen identitet, 

mellanmänskliga 

relationer och gav 

negativa 

konsekvenser på 

vården. 

Författare: 
Criddle, P. & 

Potter, J. 

 Årtal: 2006 Titel: 

Exploring patients’ 

views on 

colonisation with 

meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

 Tidsskrift: British 

Journal of infection 

Control 

 

Syftet är att ur ett 

patientperspektiv 

undersöka 

fenomenet att vara 

koloniserad av 

MRSA 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

metod. 

 

Patienter 

intervjuades med 

hjälp av 

semistrukturerade 

frågor. 

14 patienter i 

åldrarna 18-93 som 

sex månader innan 

intervjuerna vårdats 

på akuten och då var 

koloniserade med 

MRSA. 

Nyckeltemat i 

studien var 

upplevelsen av brist 

på information. 

Detta ledde till att 

många patienter 

kände sig förvirrade 

och oroliga vilket 

påverkade deras liv 

både på sjukhus och 

hemma. 

Författare: 

Andersson, H. 

Lindholm, C., & 

Fossum, B. 

Årtal: 2011 Titel: 

MRSA–global 

threat and personal 

disaster: patients’ 

Syftet är att ta reda 

på och beskriva 

patienters 

kunskaper, 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

vara MRSA-

positiva 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

15 patienter mellan 

21-90 år med sår 

som var infekterade 

med MRSA deltog i 

studien. Sju män och 

8 kvinnor deltog. 

Patienterna skulle 

behärska svenska 

Patienterna kände 

sig stigmatiserade, 

som om de var 

spetälska eller 

pestsmittade, de 

kände sig smutsiga 

och som om de var 

ett hot mot 
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experiences 

 Tidsskrift: 
International 

Nursing review 

 

språket samt bo i 

Stockholm. ,  

omgivningen. 

Rädslan för att 

smitta andra eller bli 

avvisade beskrevs 

av många. Både 

patienter och 

personal hade dålig 

kunskap om MRSA 

vilket ledde till 

missförstånd, rädsla, 

social isolering och 

onödigt lidande. 

Författare: 

Skyman, E., 

Thunberg 

Sjöström, H., & 

Hellström, L. 

Årtal: 2010 Titel: 

Patients’ 

experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

 Tidsskrift: 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Syftet var att få 

kunskap om 

patienters 

erfarenheter av att 

ha blivit smittade 

med MRSA på 

sjukhus samt 

isoleringsvårdade 

på infektionsklinik 

Kvalitativ metod. 

 

Djupgående 

intervjuer. 

Sex patienter mellan 

35-76 år som ådragit 

sig en MRSA-

infektion på 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

och därefter 

isoleringsvårdats i 

minst en vecka. 

Isoleringsvården 

beskrevs som 

traumatisk och 

patienterna kände 

sig kränkta för att 

ha blivit smittade på 

sjukhus, dock tog de 

ansvar för att inte 

föra smittan vidare. 

Många upplevde att 

de inte fick 

rehabilitering på 

samma villkor som 

andra patienter. 

Negativa reaktioner 

upplevdes från både 

vårdpersonal och 

familj. 

Informationsbrist 

angående MRSA 

var övergripande. 

Författare: 

Newton, J.T., 

Constable, D., & 

Senior, V. 

Årtal: 2001 Titel: 

Patients’ perception 

of methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation: a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients 

 Tidsskrift: 

Syftet är att 

dokumentera 

patienters 

upplevelse av att 

vara infekterade 

med MRSA 

tillsammans med 

deras erfarenheter 

av isolering. 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

19 patienter i 

åldrarna 44-87 med 

en MRSA-infektion 

och som 

barriärvårdats i ett 

sidorum till 

vårdavdelningen. 12 

kvinnor och sju män 

deltog i studien.  

Hälften av 

deltagarna ansåg att 

en MRSA-infektion 

är allvarlig, trots 

detta var den 

generella åsikten att 

infektionen inte 

påverkade deras liv 

signifikant. Få av 

deltagarna förstod 

hur de smittats och 

anledningarna till 

varför isolering och 

barriärvård är av 

vikt. 
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Journal of Hospital 

Infection 

 

aFörfattare: 

Lindberg, M, 

Carlsson, M,. 

Högman, M., & 

Skytt, B 

Årtal: 2009 Titel: 

Suffering from 

meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus: experiences 

and understandings 

of colonisation  

 Tidsskrift: The 

hospital Infection 

Society 

 

Syftet var att 

utforska individers 

upplevelse och 

förståelse av att 

vara koloniserade 

med 

meticillinresistenta 

Stafylokockus 

aureus (MRSA). 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

13 patienter i 

åldrarna 29-78, fyra 

män och nio kvinnor, 

boende på liten ort i 

Mellansverige och 

som smittats med 

MRSA mellan åren 

2004-2007. 

Gemensamt var att 

deltagarna upplevde 

rädsla och 

begränsningar i 

vardagslivet och de 

uttryckte ett behov 

av att skydda andra 

från att bli smittade. 

De hade olika 

erfarenheter av 

vården och den 

information som 

tillhandahölls, vissa 

var nöjda medan 

andra var 

missnöjda. Rädslan, 

begränsningarna 

och det dåliga 

bemötande ledde till 

onödigt lidande för 

patienterna. 

Författare: 

Webber, K.L., 

Macpherson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S., & 

Lewis, B. 

Årtal: 2012 Titel: 

The impact of 

Strict Isolation on 

MRSA Positive 

Patients: An 

Action-Based 

Study Undertaken 

in a Rehabilitation 

Center 

Tidsskrift: 
Rehabilitation 

Nursing 

 

Att undersöka 

kunskaper från 

rehabiliterade 

inneliggande 

patienter med 

meticillinresistenta 

Stafylokockus 

aureus (MRSA) 

för att få en bättre 

förståelse av deras 

erfarenheter av 

MRSA och strikt 

isoleringsvård. 

Kvalitativ metod. 

 

9 patienter 

intervjuades och 4 

av dem deltog i 

en uppföljande 

fokusgrupp. 

Forskare och 

patienter 

diskuterade idéer 

för att utveckla 

handlingsplaner. 

Nio inneliggande 

patienter under 

rehabiliteringsvård 

mellan 30-70 år som 

varit isolerade i 

minst en månad 

deltog. Alla hade 

MRSA och olika 

samtidiga sjukdomar. 

Det mest 

framträdande i 

studien var att 

deltagarna kände sig 

smutsiga, 

stigmatiserade och 

annorlunda 

gentemot andra 

patienter på grund 

av isoleringen. 

Många av 

deltagarna 

reagerade på att 

vårdpersonalen inte 

följde hygienrutiner 

vilket ledde till ilska 

och frustration hos 

patienterna. Många 

tyckte att 

informationen de 

fick var bristfällig. 

Författare: 

Madeo, M 

Årtal: 2001 Titel: 

 Syftet är att 

beskriva MRSA-

smittade patienters 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

 

Sju patienter mellan 

19-72 år, tre kvinnor 

och fyra män. Alla 

Både patienter och 

anhöriga fick 

otillräcklig 
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Understanding the 

MRSA experience 

 Tidsskrift: 
Nursing Times 

 

upplevelse av att 

vårdas på isolering 

samt identifiera 

deras strategier för 

att förbättra sin 

sjukhusvistelse. 

 hade haft MRSA i 

minst två veckor och 

isoleringsvårdades. 

information 

angående MRSA, 

beslut om isolering 

och behandling. 

Några av 

patienterna tyckte 

att det var okej att 

isoleringsvårdas 

eftersom de fick 

eget rum och inte 

blev störda av andra 

patienter, de flesta 

tyckte dock att det 

var ensamt och 

tråkigt. Detta 

lindrades när 

vårdpersonalen 

gjorde frekventa 

besök. Patienterna 

upplevde att 

MRSA-diagnosen 

påverkade attityden 

hos vårdpersonalen 

samt kvaliteten på 

vården. 

 


