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Sammanfattning 

Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett problem som ökar i hela 

världen. När MRSA identifieras på en vårdavdelning ingår det i sjuksköterskans 

arbete att kontrollera och förebygga spridning genom att följa rutiner och riktlinjer. 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med MRSA. En strukturerad litteraturstudie genomfördes där systematiska 

artikelsökningar mynnade ut i relevanta artiklar som granskades och värderades. För 

att analysera artiklarna genomfördes en induktiv innehållsanalys som resulterade i tre 

teman: Rädsla för att bli smittad, Trygghet i sin kompetens och Känsla av stress. 

Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med MRSA varierade. Rädsla 

uttrycktes för att själv bli smittad samt för att smitta den egna familjen. God kunskap 

och en fungerande kommunikation var viktigt för att sjuksköterskan skulle kunna ge 

patienter med MRSA god vård. Slutsatsen som dras från litteraturstudien är att rädslan 

försvinner genom kunskap, fungerande kommunikation och adekvat bemanning. 

Vidare forskning behövs om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

MRSA med avsikt att utveckla strategier för att hantera rädslan och uppnå god vård. 
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Abstract 

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a growing problem 

worldwide. When MRSA is identified on a care unit, it is part of the nurses’ 

responsibility to control and prevent further spread by following the infection control 

routines. The aim of this literature review was to investigate nurses’ experiences of 

caring for patients with MRSA. A structured literature review was conducted where 

systematic searches resulted in relevant articles which were viewed and valued. An 

inductive content analysis was performed and resulted in three themes: Fear of 

becoming contaminated, Feeling secure in your competence and Feeling stressed. The 

experiences of caring for patients with MRSA varied among the nurses. Fear of 

becoming contaminated and of contaminating ones’ family were expressed. Adequate 

knowledge and functioning communication was important in order for the nurses to 

care for patients with MRSA. The conclusion of this study is that the fear diminishes 

with knowledge, functioning communication and enough staff. Further research is 

needed about nurses’ experiences of caring for patients with MRSA in order to 

develop strategies to manage the fear and achieve adequate care-giving.  
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Inledning 

Antal fall av Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har ökat snabbt de 

senaste decennierna och MRSA är i stora delar av världen den mest utbredda 

antibiotikaresistenta bakterien (Lee Ventola, 2015). Den högsta förekomsten av 

MRSA på sjukhus finns i Nord- och Sydamerika där över 50% av Staphylococcus 

aureus-infektionerna är orsakade av MRSA (Stefani, Chung, Lindsay, Friedrich, 

Kearns, Westh & MacKenzie, 2012). I Europa är förekomsten lägre men den varierar 

mellan olika länder. I Portugal är 49% av Staphylococcus aureus-infektionerna 

orsakade av MRSA, medan motsvarande siffra i Rumänien är 34% (Stafani et al., 

2012). I Nederländerna och Skandinavien har antal fall av MRSA legat relativt lågt 

och oförändrat, dock ökar förekomsten nu även i dessa länder (Grundmann, Aires-de 

Sousa, Boyce & Tiemersma, 2006). Ökningen är något som måste tas på allvar då 

risken för att tappa kontrollen över spridningen är stor. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016a) konstaterades 1580 fall av MRSA i Sverige år 2010, därefter redovisas en 

tydlig årlig ökning och år 2015 var antalet fall 3881, vilket innebär en ökning med 

146%. Ökningen beror främst på att asylsökande från länder där MRSA är vanligare 

har sökt sig till Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En ökad förekomst av 

MRSA kräver att kunskap och förståelse finns om problemet (Lugg & Ahmed, 2008). 

I sjukvårdsmiljö utvecklar bakterier enklare antibiotikaresistens eftersom de utsätts 

för en större exponering av antibiotika (Gould, 2011). MRSA sprids framförallt via 

vårdpersonalens händer och kan överleva flera dagar på ytor och medicinsk 

utrustning, vilket innebär att MRSA skapar stora problem i vården (Yamamoto & 

Marten, 2008). Patienter med MRSA-infektioner har oftast längre vårdtider än andra 

patienter (Gould, 2011). Det krävs också förebyggande åtgärder för att förhindra fler 

infektioner samt insatser mot vidare spridning av bakterien. Detta gör att kostnader 

för vården av patienter med MRSA-infektioner ökar. Omvårdnadsforskningen inom 

MRSA fokuserar idag främst på förekomsten av MRSA på olika vårdinrättningar 

samt på hygien och hygienrutiner vid vård av patienter med MRSA (Chun, Kim & 

Park, 2015; Pathare, Asogan, Tejani, Mahruqi, Fakhri, Zafarulla & Pathare, 2016).  

 

Bakgrund 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en bakterie som återfinns i normalfloran hos 

ungefär 30% av befolkningen (Stefani & Gogilo, 2010). S. aureus förekommer i 

luften, på golvet och i sängen hos personer med bakterien. Spridning sker via direkt 

och indirekt kontaktsmitta samt via luft och damm (Ayliffe et al., 1998). S. aureus 

lever främst i näsa, hals och armhålor och ger oftast inga symptom hos bäraren 

(Gould, 2011). Infektioner kan dock uppstå om bakterien tar sig igenom epidermis 

och därmed får tillgång till steril vävnad (Gould & Chamberlaine, 1995). S. aureus 

kan orsaka både ytliga hudinfektioner som bölder, hårfollikelinflammation och 
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svinkoppor samt mer allvarliga systemiska infektioner som sepsis, 

benmärgsinflammation, lunginflammation, perikardit och toxisk chock (Gould, 2011). 

Efter penicillinets upptäckt år 1928 kunde infektionerna behandlas framgångsrikt, 

dock utvecklade S. aureus en resistens mot penicillin (Moellering, 2011). Första 

gången S. aureus penicillinresistens uppmärksammades var i slutet av 1940-talet 

(Sköld, 2006). Resistensen berodde på att bakterien började producera ett enzym som 

förhindrade penicillinets effekt. I ett försök att skydda penicillinet gjordes en kemisk 

ändring i uppbyggnaden vilket inaktiverade enzymet. Det nya penicillinet fick namnet 

Meticillin (Sköld, 2006). Meticillin började användas kliniskt år 1959 men efter två år 

utvecklade en del stammar av S. aureus resistens även mot Meticillin (Moellering, 

2011). Stammarna fick namnet Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA). 

MRSA har spridit sig runtom i världen och främst orsakat vårdrelaterade infektioner, 

så kallade hospital-associated MRSA (HA-MRSA). I början av 90-talet rapporterades 

emellertid även MRSA-infektioner hos friska människor som inte varit i kontakt med 

sjukvården, så kallade community-associated MRSA (CA-MRSA). CA-MRSA 

orsakar mindre allvarliga infektioner och är inte lika resistent mot antibiotika som 

HA-MRSA (Yamamoto et al., 2008). I Sverige är idag CA-MRSA vanligare än HA-

MRSA (Folkhälsomyndigheten, 2016b). I samhället sker spridningen genom att 

personer som är bärare av MRSA kontaminerar sin omgivning medan spridningen på 

sjukhus oftast beror på att vårdpersonalen inte följer hygienrutiner (Yamamoto et al., 

2008). MRSA kan även spridas via kontaminerade ytor som inte städas och 

desinfekteras (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Riskfaktorer för att drabbas av en 

HA-MRSA-infektion är bland annat hög ålder, hög antibiotikaanvändning, längre 

sjukhusvistelse, MRSA-kolonisering samt närhet till en patient som har MRSA-

kolonisering eller MRSA-infektion. 

 

Omvårdnad vid MRSA 

När MRSA identifieras på en vårdavdelning ingår det i sjuksköterskans arbete att 

kontrollera och förebygga spridning (Yamamoto et. al., 2008). Specifika riktlinjer ska 

följas vid vård av patienter med MRSA. Riktlinjerna innefattar bland annat att utföra 

korrekt handhygien samt att använda skyddsförkläde och skyddshandskar som ska tas 

på utanför patientens rum. Ytterligare åtgärder som ska vidtas är daglig städning av 

vårdrum samt desinfektion av all medicinsk utrustning efter användning. Den 

viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av MRSA är att utföra korrekt 

handhygien då den främsta källan till spridning är genom vårdpersonalens händer 

(Yamamoto et al., 2008). Vidare ska all medicinsk utrustning som används till 

patienter, som samtidigt med MRSA har varbölder eller sår, stanna kvar i vårdrummet 

och inte användas på andra patienter samtidigt (Nobel, 2009). Sjuksköterskors arbete 

innefattar också att utbilda patienter med MRSA kring de åtgärder som vidtas för att 

förhindra vidare spridning. Utbildning har en central del i att motivera både patienter 
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och anhöriga till att vidta nödvändiga åtgärder för att minska spridning av MRSA 

både på sjukhus och i samhället (Nobel, 2009). 

 

För att förhindra att MRSA sprids är det viktigt att tidigt identifiera och isolera 

patienter med MRSA-kolonisering (Upshaw-Owens et al., 2012; Yamamoto et al., 

2008). För att kunna möta isolerade patienter och förstå deras känslor behöver 

sjuksköterskor ha kunskap om hur isolering påverkar patienter (Jones, 2010). 

Patienters upplevelser vid isolering beskrivs som känslor av ensamhet, frustration, 

ångest och rädsla. Depression och en känsla av att bli exkluderad är också vanligt 

samt att isolerade patienter har svårt att få kontakt med sjukvårdpersonalen (Jones, 

2010). Vid isolering på grund av MRSA är det viktigt att sjuksköterskor undervisar 

och ger information till patienter om smittan och förklarar varför isolering krävs. 

Ytterligare omvårdnadsåtgärder är att ge dessa patienter mycket uppmärksamhet samt 

att kunna identifiera och bedöma om patienterna uppvisar symptom på psykisk ohälsa 

(Jones, 2010). Vidare är det viktigt att inte glömma bort att ge patienter med MRSA 

lika god vård som andra patienter (Yamamoto et al., 2008). 

 

Virginia Henderson (1991) belyser att sjuksköterskors kunskap, i vården av patienter, 

ständigt behöver förnyas och att sjuksköterskor aldrig blir fullärda. Sjuksköterskor 

måste hålla sig uppdaterade med ny forskning för att kunna ge evidensbaserad vård 

(Malik, McKenna & Plummer, 2015). Hendersons (1991) omvårdnadsteori handlar 

om att sjuksköterskor har ett ansvar att hjälpa individer, både sjuka och friska, att 

utföra dagliga aktiviteter som individen skulle utföra självständigt vid tillräcklig 

styrka, vilja eller kunskap. Sjuksköterskor har ett ansvar att utföra god vård på lika 

villkor till alla patienter, oavsett tillstånd (SFS 1982:763). Målet med omvårdnaden är 

enligt Henderson (1991) att hjälpa patienter återfå sin självständighet så fort som 

möjligt. Inom vården av patienter med MRSA kan det innebära att utbilda patienterna 

om bakterien och de infektioner den kan orsaka (Nobel, 2009). Patienterna behöver 

kunskap om vilka åtgärder som behöver implementeras i deras liv för att minska 

smittspridning. Vidare framhäver Henderson (1991) att sjuksköterskor måste skapa en 

nära relation med varje patient för att förstå patientens individuella behov, vilket är 

viktigt att ha i åtanke när patienten är isolerad (Yamamoto et al., 2008). 

Sjuksköterskor ska tillfälligt utgöra det som patienten saknar (Henderson, 1991). 

 

Henderson (1991) utvecklade en behovsteori med 14 omvårdnadsbehov hos patienten 

som är grundläggande för sjuksköterskor att ha kunskap om och upprätthålla. Ett av 

behoven är att förebygga faror i miljön och faror som patienten kan orsaka. Vid vård 

av patienter med MRSA kan det bli svårt för sjuksköterskan att uppfylla behovet 

eftersom MRSA kan överleva länge i miljön (Yamamoto et al., 2008). Ett annat 

behov är att upprätthålla patientens möjlighet till att kommunicera känslor, rädslor, 

åsikter och behov. Eftersom patienter med MRSA isoleras blir även detta behov 

problematiskt att uppfylla (Upshaw-Owens et al., 2012; Yamamoto et al., 2008).  
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Problemformulering 

MRSA är ett ökande problem inom sjukvården. Sjuksköterskor behöver förhålla sig 

till problemet dagligen och arbeta för att förhindra smittspridning. Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med MRSA är mindre studerat, vilket gör att 

kunskapen är begränsad. Upplevelser av MRSA kan påverka sjuksköterskors 

yrkesutövande, omvårdnadens kvalité samt patientsäkerheten och är därför intressant 

att utforska ytterligare.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus. 

 

Metod 

Design 

För att genomföra studien och svara på syftet har en strukturerad litteraturstudie enligt 

Forsberg och Wengström (2016) utförts. Studien har utförts på ett systematiskt sätt 

där ett tydligt syfte formulerats och systematiska artikelsökningar genomförts. 

Relevanta artiklar har valts ut, granskats, värderats och analyserats (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för resultatartiklarna var att de skulle utgå från ett 

sjuksköterskeperspektiv, att alla artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006 och 

2016, att de skulle vara originalartiklar samt att alla artiklar skulle vara peer reviewed 

i databasen Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). I 

artiklar där flera perspektiv belystes har enbart sjuksköterskeperspektivet används i 

resultatet. Artiklar där endast patienters upplevelser eller MRSA i samhället 

undersökts samt artiklar som inte belyste upplevelser exkluderades från studien.  

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med ostrukturerade sökningar i databaserna Cinahl och 

Public Medline (PubMed) för att få en överblick över vad som fanns skrivet inom 

området (Friberg, 2012). Fortsättningsvis gjordes strukturerade sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed, och Psychological Information Database (PsychINFO). 

Databaserna valdes på grund av sin relevans för omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökorden som användes i samtliga databaser var MRSA, nurse 

(sjuksköterska), experience (uppleva) och perceive (uppleva). Sökorden valdes utifrån 

syfte samt problemformulering och redovisas i tabell ett (bilaga A). Trunkering (*) 
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tillämpades på alla ord förutom MRSA för att fler varianter av orden skulle inkluderas 

(Friberg, 2006). I Cinahl gjordes en sökning med Cinahl Heading (Methicillin-

resistant Staphylococcus aures) och i PubMed gjordes en sökning med MeSH-term 

(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus), dessa sökningar gav få träffar och 

därför genomfördes resterande sökningar i fritext. Booleska operatorer som användes 

i sökningarna var AND och OR. För att kombinera sökorden MRSA, nurse och 

experience användes AND och mellan orden experience och perceive användes OR.  

I Cinahl användes sökordet Methicillin-resistant Staphylococcus aures som 

komplement till förkortningen MRSA då det gav fler träffar och en boolesk operator 

(OR) användes mellan begreppen. Detta kombinerades med nurs* AND experienc* 

OR perce*. Sökningen gav 59 träffar och alla abstrakts lästes. Av dessa svarade 11 

artiklar till studiens syfte och lästes igenom i sin helhet varav åtta användes i 

resultatet. I PubMed användes sökorden MRSA, kombinerat med nurs* AND 

experienc* OR perce*. Sökningen gav 91 träffar och samtliga abstrakts lästes varav 

32 var dubbletter. Två artiklar lästes igenom och användes sedan i resultatet. I 

PsycINFO användes sökorden MRSA, kombinerat med nurs* AND experienc* OR 

perce*. Sökningen gav nio träffar och alla abstrakts lästes varav sju var dubbletter, 

ingen artikel lästes igenom. Två manuella sökningar gjordes utifrån artiklarnas 

referenslistor varav båda var relevanta och användes till studien. Sökhistoriken 

redovisas i tabell två (bilaga B).  

För att säkerställa att artiklarna som valts ut till studien var av hög vetenskaplig 

kvalitet gjordes kvalitetsgranskningar enligt Carlsson & Eimans (2003) 

bedömningsmall. Artiklarna värderades genom poängsättning utifrån innehållet och 

rangordnades sedan i olika grader. Graderna bestämdes efter andel procent av 

maxpoängen artikeln fick. Grad I tilldelades artiklar med 80% eller mer, grad II 70% 

och grad III 60%. Kvalitetsgranskningen genomfördes först enskilt och sedan 

diskuterades resultaten och artikelns grad bestämdes. I studien används huvudsakligen 

artiklar av grad I. Vid granskning av artiklarna bedömdes tio stycken vara av grad I, 

två stycken av grad II och ingen av grad III. 

 

Databearbetning 

För att analysera artiklarna som framkom under datainsamlingen har en induktiv 

innehållsanalys genomförts enligt Forsberg och Wengström (2016). En 

innehållsanalys syftar till att beskriva ett specifikt fenomen och innebär att 

meningsbärande enheter, koder, kategorier och till slut teman identifieras i texten. 

Databearbetningen inleddes med att alla resultatartiklar lästes igenom och beskrevs i 

sin helhet i artikelöversikten som redovisas i tabell tre (bilaga C). Artiklarnas resultat 

lästes igenom noggrant ett flertal gånger för att få en överblick av innehållet. 



 

 6 

 

Fortsättningsvis identifierades meningsenheter som svarade till syftet och enheterna 

skrevs in i ett dokument för att samla all data som skulle användas till resultatet. 

Denna process utfördes först enskilt för att sedan diskuteras. Nästa steg i 

databearbetningen var att varje meningsenhet från resultatartiklarna som skulle 

användas kodades efter vad som ansågs vara essensen i texten. Kodningen utfördes 

först enskilt och därefter diskuterades koderna tills konsensus uppnåddes. Vidare 

jämfördes koderna utifrån likheter och skillnader för att hitta mönster och koder som 

liknade varandra placerades tillsammans och bildade kategorier. I detta skede började 

teman växa fram som sammanfattade de olika kategorierna. En diskussion fördes om 

potentiella teman vilken resulterade i temana: Rädsla för att bli smittad, Trygghet i sin 

kompetens och Känsla av stress. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik syftar till att människors värde och rättigheter ska upprätthållas inom 

forskning och innefattar bland annat etiska reflektioner som kontinuerligt pågår innan 

och under en studie (Henricson, 2012). Enligt Belmontrapporten (1978) ska forskning 

genomföras utifrån tre etiska principer: respekt för individer, göra gott principen och 

rättviseprincipen. Respekt för individer innebär att forskare ska värna om deltagarnas 

autonomi och självbestämmande. Göra gott principen handlar om att skydda deltagare 

från skada samt att maximera fördelar med forskningen. Rättviseprincipen innebär att 

alla ska behandlas lika i ett forskningsprojekt (Belmontrapporten, 1978). I Sverige 

finns lagar som styr hur forskning ska gå till ur ett etiskt perspektiv. 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) reglerar forskning så att endast studier som kan 

genomföras med respekt för människans värde godkänns. Forskning som bland annat 

skadar en individ fysiskt eller psykiskt, innefattar ingrepp på en avliden människa 

samt lagrar personliga uppgifter granskas av en regional etikprövningsnämnd. 

Forskningen ska även beakta mänskliga rättigheter, personlig integritet, hälsa, 

säkerhet och grundläggande friheter (Henricson, 2012). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska alla deltagare i en studie få information om bland 

annat studiens syfte, metod samt nyttan och eventuella risker med studien för att 

sedan ge informerat samtycke innan studien påbörjas. Under studien får deltagarna 

när som helst avbryta sin medverkan (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Tio av tolv resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté. Av de två artiklar som 

inte var etiskt granskade redovisades i den första artikeln ett bortfall vilket indikerar 

att informanterna själva valde att delta, informanterna var även anonyma. Den andra 

artikeln beskrev att deltagarna frivilligt anmälde sitt intresse under urvalsprocessen 

samt att det skedde ett bortfall vilket också påvisar självbestämmande. Detta är etiska 

aspekter som Helsingforsdeklarationen (2013) redogör för. Då endast en 
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litteraturöversikt har genomförts krävs inget etiskt godkännande i denna studie. 

Nyttan med studien är att kunskapsläget om MRSA utvecklas och förståelsen för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med MRSA ökar. Eventuella risker 

med studien är att feltolkning av resultatartiklarna kan ha förekommit i 

databearbetningen.  

 

Resultat 

Rädsla för att bli smittad 

De flesta sjuksköterskorna ansåg att det fanns en risk för att själva bli smittade och de 

upplevde därför en rädsla i vårdandet av patienter med MRSA (Silva, Carvalho, Silva 

Canini, Almeida Cruz, Simões & Gir, 2010; Pedro, Sousa-Uva & Pina, 2014; 

Andersson, Andreassen, Gleissman, Lindholm & Fossum, 2016; Seibert, Gabel 

Speroni, Mi Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014a; Seibert, Gabel Speroni, Mi Oh, DeVoe & 

Jacobsen, 2014b; Thorstad, Sie & Andersen, 2011). Vetskapen om att MRSA kan 

överleva länge i miljön var en faktor som påverkade denna rädsla (Seibert et al., 

2014b). MRSA skapade också rädsla som var relaterad till osäkerhet då det var en 

ovanlig företeelse på arbetsplatsen (Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014). Rädsla 

uttrycktes också för att föra bakterien vidare till den egna familjen (Andersson et al., 

2016; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b). En del sjuksköterskor beskrev en 

rädsla för att det sociala livet och arbetssituationen skulle påverkas vid smitta av 

MRSA (Thorstad et al., 2011). Rädslan att bli avstängd från arbetet beskrevs av en 

deltagare, där privatekonomin var den största oron. På grund av rädslan förekom 

uppsägningar och sjukskrivningar periodvis på avdelningar där MRSA fanns för att 

undvika smitta (Andersson et al., 2016). Vidare utrycktes rädsla för att använda 

utrustning som hade använts inne hos patienter med MRSA (Seibert et al., 2014b). 

Rädsla för den personliga säkerheten sågs i Morrow, Griffiths, Rao och Flaxmans 

studie (2011) som ett av de starkaste skälen till att följa infektionsrutinerna. 

Rädslan för att vårda patienter med MRSA upplevdes som individuell och mötet 

beskrevs av sjuksköterskorna som alltifrån att ha respekt för infektionen och att känna 

viss oro, till att det var en fruktansvärd upplevelse och att hela livet förstördes vid 

smitta (Andersson et al., 2016). Vidare beskrevs ett fall av MRSA som en panikartad 

situation där det uttrycktes att patienten hörde hemma på en infektionsavdelning och 

inte på en vanlig avdelning. Rädslan ledde till en ovilja att vårda och konflikter 

mellan kollegor uppstod om vem som skulle vårda patienten (Andersson et al., 2016). 

Rädslan att vårda patienterna uttrycktes vidare genom en rädsla att gå in till patienten. 

Vissa sjuksköterskor gick endast in till patienter med MRSA vid behov och handskar 

användes vid fysisk kontakt (Andersson et al., 2016). Patienterna fick ingen fysisk 

kontakt på grund av sjuksköterskornas rädsla, vilket ledde till att tröst genom att 

krama patienten eller hålla patientens hand inte existerade (Andersson et al., 2016). 
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Sjuksköterskorna använde skyddsutrustning för att minska rädslan (Andersson et al., 

2016). Detta gjorde att patientens behov av närhet inte kunde tillgodoses då 

skyddsutrustningen utgjorde en barriär mellan sjuksköterskan och patienten (Seibert 

et al, 2014b).  

 

I en studie upplevde sjuksköterskorna inte att MRSA var ett problem på deras 

arbetsplats, de vårdade patienter med MRSA ofta och kände sig inte rädda för dessa 

patienter (Thorstad et al., 2011). I Anderssons et al. (2016) studie uttryckte en del 

sjuksköterskor att MRSA inte var något som de var oroliga eller rädda för, dock hade 

de respekt för bakterien och de risker som fanns med att vårda en patient med MRSA 

(Andersson et al., 2016). De betonade vikten av att följa riktlinjerna och vid 

följsamhet fanns det ingen anledning att vara orolig eller rädd (Andersson et al., 

2016). 

 

Trygghet i sin kompetens 

Många sjuksköterskor hade bristfällig kunskap om MRSA vilket upplevdes som en 

utmaning i vården av patienter med MRSA (Seibert et al., 2014a; Lines, 2006; 

Andersson et al., 2016). Erfarenhet var en faktor som påverkade kunskapsnivån och 

sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet av att vårda patienter med MRSA 

upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap för att ge adekvat vård (Seibert et al., 

2014a; Wolf, Lewis, Cochran & Richards, 2008; Lindberg et al., 2014). De flesta 

sjuksköterskor hade kunskap om spridningsförebyggande åtgärder, smittvägar och om 

att MRSA finns både på sjukhus och i samhället medan kunskap om hur länge MRSA 

kan överleva i miljön och vilken metod som utrotar MRSA mest effektivt saknades 

(Seibert et al., 2014a). Kunskapsbristen ledde till oförmåga att svara på patienters 

frågor och upplevdes som ett hinder för meningsfulla dialoger kring MRSA (Hill et 

al., 2013). Brist på kunskap upplevdes också bidra till att rutiner och riktlinjer inte 

följdes (Silva et al., 2010). Nivån av kunskap om MRSA och rutiner vid vård av 

patienter med MRSA varierade mellan sjuksköterskorna (Lines, 2006; Andersson et 

al., 2016). Informationen om MRSA upplevdes bristfällig och på vissa avdelningar 

fanns det inga riktlinjer vilket ledde till en oförmåga att vårda (Andersson et al., 

2016).  

En del sjuksköterskor upplevde att de hade tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 

vårda patienter med MRSA vilket skapade trygghet i omvårdnaden (Andersson et al., 

2016). Faktorer som hade betydelse för sjuksköterskorna var att riktlinjer 

uppdaterades kontinuerlig och fanns tillgängliga så att all personal fick adekvat 

information om hur de skulle hantera MRSA på avdelningen (Andersson et al., 2016). 

Tillräcklig kunskap och utbildning om MRSA var viktigt för att sjuksköterskorna 

skulle kunna utföra adekvat vård (Silva et al., 2010). Kontinuerlig utbildning om 
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MRSA krävdes för att sjuksköterskorna skulle uppleva trygghet i vården (Andersson 

et al., 2016). Utbildningen skulle enligt sjuksköterskorna behandla grundläggande 

kunskaper om MRSA-infektioner, smittvägar samt om riktlinjer och rutiner vid vård 

av patienter med MRSA. Denna kunskap var avgörande för att känna trygghet 

(Andersson et al., 2016).  

En del sjuksköterskor upplevde mer trygghet vid vård av patienter med MRSA än vid 

vård av andra patienter då medvetenhet och kunskap om problematiken skapade 

trygghet (Andersson et al., 2016). De upplevde att det inte var mer avancerat att vårda 

patienter med MRSA än att vårda andra patienter eftersom de visste hur de skulle 

göra och hur de skulle förhålla sig (Andersson et al., 2016). Allt eftersom 

sjuksköterskorna fick fler erfarenheter och ökad kunskap skapades en positiv attityd 

gentemot att vårda patienter med MRSA. Vissa sjuksköterskor upplevde då att 

patienter med MRSA utgjorde en tillgång och en möjlighet att utvecklas inom sitt 

yrke. De ansåg det stimulerande, utmanande och roligt att vårda en patient med 

MRSA (Andersson et al., 2016).  

 

Känsla av stress 

Flertalet sjuksköterskor upplevde ökad stress vid vård av patienter med MRSA när 

arbetsbelastningen ökade (Andersson et al., 2016; McClean, Tunney, Parsson, Gilpin, 

Baldwin & Hughes, 2012). Ökad arbetsbelastning gjorde att följsamheten kring 

hygienrutiner åsidosattes och sjuksköterskor upplevde en ökad stress vid omvårdnad 

av patienter med MRSA (Andersson et al., 2016). Det tog mer tid att vårda patienter 

med MRSA (Seibert et al., 2014b). Tiden gick åt till att använda skyddsutrustning, 

utföra försiktighetsåtgärder, screena koloniserade patienter (Seibert et al., 2014b), 

samt rengöra omgivningen och patienten (Thorstad et al., 2011). Då det tog extra tid 

att vårda patienter med MRSA prioriterades detta bort vilket gjorde att sjuksköterskor 

upplevde att det var en utmaning att ge patienterna god omvårdnad (Seibert et al., 

2014b; Andersson et al., 2016). Personalbrist var ytterligare en faktor som ökade 

arbetsbelastningen och bidrog till ökad stress (Thorstad et al., 2011). 

Sjuksköterskor i flera studier upplevde brist på kommunikation som stressande i 

vården av patienter med MRSA (Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a; Seibert et 

al., 2014b; Wolf et al., 2008). Kommunikationsproblematik ansågs vara en av de 

största utmaningarna för att ge god vård till patienter med MRSA (Seibert et al., 

2014a) Svårigheterna var relaterade till att information om patientens MRSA-status 

och behov av isolering inte nådde alla medarbetare tillräckligt snabbt (Wolf et al., 

2008; Morrow et al., 2011; Silva et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att brist på 

snabb information om att en patient var smittad med MRSA ledde till att riktlinjer inte 

kunde följas, att patienten inte kunde informeras samt fördröjd behandling (Morrow et 
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al., 2011). Kommunikation mellan kollegor om förebyggande åtgärder vid MRSA-

vård behövde förbättras (Pedro et al., 2014). 

  

En faktor som ökade sjuksköterskornas stress var brist på isoleringsrum (Andersson et 

al., 2016). På vårdhem var byggnadernas bristfälliga standard ett hinder för att följa 

riktlinjerna vid MRSA-vård eftersom det inte fanns tillräckligt med utrymme för 

isolering (Pedro et al., 2014; McClean et al., 2012). Samma upplevelse beskrevs av 

sjuksköterskor på sjukhus och framställdes som brist på enkelrum att använda för att 

isolera patienter med MRSA (Andersson et al., 2016; Lines, 2006). När en patient 

med MRSA hade varit i ett rum var rummet tvunget att bli städat noggrant innan nästa 

patient kunde använda det vilket bidrog till platsbrist (Seibert et al., 2014b). 

Platsbristen upplevdes stressande för sjuksköterskorna (Andersson et al., 2016). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden som valdes till studien var nurse (sjuksköterska), experience (uppleva), 

perceive (uppleva) och MRSA. Den engelska översättningen till ordet uppleva är 

experience, dock kan experience även betyda erfarenhet vilket ledde till att sökordet 

inte gav tillräckligt många relevanta artiklar. För att utöka antal sökträffar valdes 

ordet perceive som komplement. Användning av trunkering var en styrka i studien 

eftersom fler relevanta artiklar inkluderades i sökningarna (Friberg, 2012). Dubbletter 

uppkom i sökningarna vilket tyder på att relevanta sökord valts. Trovärdigheten i 

studien påverkas positivt av att flera databaser användes (Henricson, 2012). Åtta av 

resultatartiklarna hämtades från Cinahl vilket kan ses som en svaghet dock återfanns 

sex av dem även på PubMed. Anledningen till att PubMed inte genererade fler nya 

artiklar, trots bredare utbud, kan vara att databasen är mer medicinsk inriktad 

(Forsberg & Wengström, 2016). Trots att sökningen i PsycINFO inte resulterade i nya 

artiklar stärks studiens trovärdighet genom att sökningen ändå genomfördes och 

säkerställde att inga relevanta artiklar därifrån missades. Vid sökning i de olika 

databaserna användes samma sökordskombinationer och booleska operatorer vilket 

ökar trovärdigheten. Henricson (2012) framhåller att metodbeskrivningen bör vara 

strukturerad och tydlig för att möjliggöra upprepning och öka bekräftelsebarheten, för 

att säkerställa detta har beskrivningen kontrollerats av en utomstående. Ett tidsspann 

på tio år användes i sökningarna vilket kan ses som en svaghet. Anledningen till detta 

var att utbudet av artiklar blev alltför begränsat med fem år. Forskning om 

sjuksköterskors upplevelser vid vård av patienter med MRSA för tio år sedan och 

bakåt är begränsad. Den begränsande forskningen ledde till problematik med att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser i bakgrunden vilket innebär att en diskussion om 

kunskapens utveckling över tid inte kunde föras. Samtliga titlar och abstrakts lästes i 
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alla sökningar vilket gjorde att inga artiklar som svarade mot syftet exkluderades 

vilket är en styrka i studien.  

Kvalitetsgranskning och analys av resultatartiklarna gjordes först enskilt och 

diskuterades därefter för att nå konsensus, vilket bidrar till ökad pålitlighet 

(Henricson, 2012). Eftersom artiklarna var skrivna på engelska kan översättningen 

under analysprocessen ibland varit bristfällig då engelska inte är modersmålet. 

Majoriteten av artiklarna är av hög vetenskaplig kvalitét vilket stärker studiens 

trovärdighet (Henricson, 2012). Anledningen till att två artiklar med grad II användes 

var att de svarade till syftet samt var på gränsen till att bedömas vara av grad I. Totalt 

användes 12 artiklar i resultatet, varav fem är av kvalitativ design, tre av kvantitativ 

design och fyra av mixad design. Artiklarnas olika design utgör en svaghet i studien 

(Henricson, 2012), men det var nödvändigt för att få tillräckligt många artiklar som 

svarade till syftet. Artiklar med olika design kan även vara en styrka i studien 

eftersom forskningsfrågan kan ses från olika perspektiv vilket ger en ökad och 

bredare förståelse för fenomenet (Forsberg & Wengström, 2016). Två av artiklarna är 

skrivna i Sverige, fyra i USA, tre i Storbritannien, en i Portugal, en i Brasilien och en i 

Norge. Detta kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan i att inkludera artiklar 

från olika länder var att en bredare förståelse för upplevelser av att vårda patienter 

med MRSA skapades. Förekomsten av MRSA varierar dock mellan de olika länderna, 

vilket kan påverka artiklarnas överförbarhet till Sverige. Eftersom förekomsten är låg 

i Sverige kan det bli problematiskt att överföra resultaten från de länderna med hög 

prevalens då upplevelserna påverkas av erfarenhet. 

Förförståelse om MRSA fanns då patienter med MRSA vårdades under den 

verksamhetsförlagda utbildningen vilket påverkade tankar om resultatet innan 

analysen genomfördes. Förförståelsen skrevs ner och diskuterades innan studien 

påbörjades vilket ökar pålitligheten och bekräftelsebarheten (Henricson, 2012). 

Medvetenhet om förförståelsen minskade risken för att analysprocessen påverkades. 

 

Resultatdiskussion 

Rädsla relaterat till att själv bli smittad var något som de flesta sjuksköterskor 

upplevde i vården av patienter med MRSA (Silva et al., 2010; Pedro et al., 2014; 

Andersson et al., 2016; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b; Thorstad et al., 

2011). Sjuksköterskornas rädsla påverkade omvårdnaden då de undvek att gå in till 

patienter med MRSA (Andersson et al., 2016). Rädsla för smitta har även identifierats 

hos sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV/Aids samt patienter med ESBL 

(Seixas Ferreira, Oliveira Souza, Rocha Pôças, Azevedo Gonçalves & Santos, 2014; 

Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden & Tammelin, 2015). Henderson (1991) 

framhäver att det är viktigt att skapa en nära relation till varje patient för att kunna 
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förstå individuella behov. Vid rädsla blir detta problematiskt eftersom relationen 

kräver närhet. Sjuksköterskor undviker patienter med MRSA på grund av sin egen 

rädsla och därmed omöjliggörs utvecklandet av den relation som Henderson (1991) 

beskriver. Utan relationen försämras omvårdnaden och varken patient eller 

sjuksköterska upplever trygghet. För att patienternas upplevelse av vården ska vara 

positiv är uppmärksamhet nödvändigt (Jones, 2010), vilket inte sker vid vård av 

patienter med MRSA då sjuksköterskor inte går in till dessa patienter lika frekvent 

som till andra patienter. I en studie av Morgan, Diekema, Sepkowitz och Perencevich 

(2009) beskrevs att sjukvårdspersonal endast hade hälften så mycket kontakt med 

isolerade patienter som med andra patienter och att mindre tid spenderades inne hos 

patienten. Isolering försvårar för sjuksköterskan att utveckla den relation som 

Henderson (1991) beskriver som betydelsefull för att ge god vård. En fråga som 

uppstår är hur patienterna upplever detta. Det finns en risk att patienterna upplever att 

de blir orättvist behandlade. Skyman, Thunberg, Sjöström och Hellström (2010) fann 

i sin studie att patienter med MRSA uppfattade personalens rädsla vilket fick dem att 

känna sig smutsiga och de upplevde ett oprofessionellt bemötande från 

sjuksköterskorna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården 

bedrivas på lika villkor för hela befolkningen, rädslan som identifierades i resultatet 

påverkar omvårdnaden negativt vilket innebär att likvärdig vård äventyras.  

För att sjuksköterskorna ska kunna vårda patienter med MRSA på ett adekvat sätt 

behöver rädslan hanteras. I resultatet framkom att en del sjuksköterskor inte upplevde 

rädsla då de ansåg att följsamhet till rutiner och riktlinjer utgjorde ett skydd mot 

smittan (Andersson et al., 2016). Sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV/AIDS 

och ESBL använde också följsamhet till riktlinjer för att hantera rädslan (Sherman, 

2000; Wiklund et al., 2015). Ncama och Uys (2003) belyser andra strategier som 

sjuksköterskor kan använda för att hantera rädsla i vården av patienter med 

HIV/AIDS. Detta kunde ske i form av humor mellan personalen samt att 

sjuksköterskorna försköt tankar på riskerna med vården tills de lämnade patienten och 

på så vis påverkades inte omvårdnaden (Ncama & Uys, 2003). Genom att förskjuta 

tankar på risker med MRSA-vården kan följsamheten till rutiner och riktlinjer 

eventuellt påverkas negativt och det är därför viktigt att behålla respekt för smittan. 

Tillräcklig kunskap om MRSA ansåg sjuksköterskorna bidrog till att rädslan 

minskade (Andersson et al., 2016), vilket även bekräftas inom HIV/AIDS-vården 

(Sherman, 2000). Ett av Hendersons (1991) omvårdnadsbehov beskriver vikten av att 

upprätthålla patientens möjlighet till att interagera och kommunicera med 

omgivningen. Rädsla kan utgöra ett hinder för att uppfylla detta behov eftersom 

patienter med MRSA undviks. Sjuksköterskor bör åsidosätta den egna rädslan för att 

kunna upprätthålla god omvårdnad i alla situationer då det är sjuksköterskans ansvar 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
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I resultatet identifierades kunskapsbrist om MRSA hos sjuksköterskorna (Seibert et 

al., 2014a; Lines, 2006; Andersson et al., 2016). Anledningen till att sjuksköterskor, 

trots kunskapsbrist, inte söker ny information kan ses som förvånande. Malik et al. 

(2015) belyser problematik med att utföra evidensbaserad vård. De menar att 

sjuksköterskor inte har tillräcklig vetskap kring var de kan hitta evidensbaserad 

kunskap. Problem uppkommer då evidensen är svår att överföra till den kliniska 

verksamheten samt att svårigheter finns med att hålla sig uppdaterad kring den 

senaste forskningen. Vidare identifierar Hagbaghery, Salsali och Ahmadi (2004) 

kunskap och erfarenhet som de viktigaste aspekterna för att sjuksköterskan ska kunna 

känna sig trygg i sitt arbete och utan detta påverkas vården av patienterna negativt. 

Detta överensstämmer med resultatet där brist på kunskap och erfarenhet ledde till 

rädsla medan tillfredsställande kunskap och erfarenhet ledde till trygghet (Seibert et 

al., 2014a; Wolf et al., 2008; Lindberg et al., 2014; Andersson et al., 2016). 

Sjuksköterskors kunskapsbrist kan påverka patientens vårdupplevelse och kan ge ett 

oprofessionellt och osäkert intryck. Skyman et al. (2010) beskriver att patienter med 

MRSA upplever att deras omvårdnad blir sämre på grund av personalens okunskap. 

Patienterna fick antingen ingen information eller olika information om MRSA vilket 

ledde till förvirring. Litteraturstudiens resultat visar också denna problematik då vissa 

sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap för att svara på 

patienternas frågor (Hill et al., 2013). Kunskapsbrist genom att relevant information 

inte kunde vidarebefordras till patienterna har också påvisats i vården av patienter 

med ESBL (Wiklund et al., 2015). En viktig del i sjuksköterskors arbete är att utbilda 

patienter med MRSA kring de åtgärder som vidtas för att förhindra vidare spridning 

(Nobel, 2009). Om sjuksköterskor själva inte besitter denna kunskap omöjliggörs 

utbildningen. Kunskapsbrist leder till att upplevelsen av omvårdnaden blir sämre både 

ur sjuksköterskans och patientens perspektiv. Enligt Henderson (1991) behöver 

kunskap ständigt förnyas och eftersom MRSA ökar bör sjuksköterskan aktivt söka ny 

kunskap och forskning om detta både för att känna sig trygg i omvårdnadssituationer 

och för att kunna ge så bra vård som möjligt till patienterna (Malik et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde ökad stress vid vård av patienter med MRSA (Andersson 

et al., 2016; McClean et al., 2012). Enligt Needleman, Buerhaus, Mattke, Stewart och 

Zelevinsky (2002) samt Aiken, Clarke, Sloan, Sochalski och Silber (2002) kan 

patientsäkerheten och god omvårdnad inte garanteras när arbetsbelastningen ökar och 

sjuksköterskor blir stressade. En del sjuksköterskor upplevde tidspress och 

personalbrist (Seibert et al., 2014b). Brist på personal leder till att arbetsbelastningen 

ökar vilket leder till att sjuksköterskorna känner sig stressade, detta har identifierats 

av Ayliffe et al. (1998) och Wiklund et al. (2015) som orsaker till att sjuksköterskor 

inte följer de riktlinjer som finns för smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att 

förhindra spridning av MRSA är att följa riktlinjer (Yamamoto et al., 2008). 

Följsamhet till riktlinjer bör prioriteras av sjuksköterskor trots ökad stress för att säker 
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vård ska upprätthållas. Henderson (1991) beskriver ett patientbehov som att bli 

skyddad från faror i miljön samt från skador som patienten kan orsaka andra patienter. 

Eftersom MRSA kan överleva i miljön utgör MRSA ett hot mot detta behov. Patienter 

med MRSA kan orsaka skada genom att inte följa riktlinjer om smittspridning och det 

är därför sjuksköterskans ansvar att utbilda patienten om vikten av dessa riktlinjer och 

motivera till följsamhet (Nobel, 2009). Sjuksköterskors främsta åtgärd för att 

upprätthålla behovet om faror i miljön är att följa riktlinjer kring hygienrutiner. När 

riktlinjer inte följs kan MRSA spridas vilket påverkar både patienten, sjuksköterskan 

och samhället. Det är sjuksköterskors ansvar att följa rutiner och riktlinjer och när 

dessa inte följs utsätts både patienten och sjuksköterskan för risker. Ur ett 

samhällsperspektiv är det problematiskt när riktlinjer inte följs då vården av patienter 

med MRSA är mer kostsam (Gould, 2011). 

Brist på kommunikation mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal uppkom i 

resultatet (Pedro et al., 2014; Seibert et al., 2014a; Seibert et al., 2014b; Wolf et al., 

2008). Kommunikation belystes av Sargeant, Loney och Murphy (2008) som en 

förutsättning för att skapa ett effektivt vårdteam kring patienten och beskrivs som den 

mest grundläggande aspekten för ett fungerande samarbete. Bristande kommunikation 

kan leda till att vården blir ineffektiv och patienten påverkas negativt då samarbetet i 

vårdteamet inte fungerar. Sargeant et al. (2008) beskriver även vikten av både 

informell och formell kommunikation. Informell kommunikation kan innebära att 

kollegor pratar om patientens status i det dagliga arbetet medan formell 

kommunikation innebär att ha strukturerade möten där specifika situationer 

diskuteras. I resultatet framkommer avsaknad av både informell och formell 

kommunikation. För att sjuksköterskor ska uppleva ett fungerade samarbete och ett 

effektivt informationsflöde bör möten om MRSA, när det är finns på avdelningen, 

införas så att alla sjuksköterskor har samma information och slipper känna att brist på 

kommunikation är ett hinder för god vård. 

Resultatet ger en blandad bild av hur sjuksköterskor upplever vården av patienter med 

MRSA. Detta kan bero på att det är individuellt för varje sjuksköterska hur MRSA-

vården upplevs och att deras tidigare erfarenheter påverkar upplevelsen. En positiv 

bild av MRSA-vården är att en del sjuksköterskor upplevde att det var stimulerande 

och utmanande att arbeta med patienter som hade MRSA (Andersson et al., 2016). 

Förhoppningsvis kan alla sjuksköterskor uppleva detta i framtiden och det kan leda 

till ökad motivation till följsamhet, säkrare vård och bättre omvårdnad.  

 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med MRSA varierade. En del sjuksköterskor kände rädsla inför att vårda dessa 
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patienter. Rädslan för att själv bli smittad, smitta andra patienter och smitta den egna 

familjen beskrevs av sjuksköterskorna och ledde till en ovilja att vårda. Rädslan ledde 

till minskad patientkontakt vilket påverkade omvårdnaden negativt. Sjuksköterskorna 

upplevde att kunskap och kommunikation hade stor betydelse för att kunna vårda 

patienter med MRSA. Sjuksköterskorna upplevde att vården av dessa patienter 

innebar en ökad arbetsbelastning och ledde till ökad stress. Resultatet visar även att en 

del av sjuksköterskorna kände sig trygga i vården av patienter med MRSA. Slutsatsen 

som dras från litteraturstudien är att god vård kan uppnås genom kunskap, fungerande 

kommunikation och adekvat bemanning och då försvinner även rädslan, vilket gör att 

vården av patienter med MRSA kan upplevas som stimulerande. 

 

Implikation 

Kunskap är centralt för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i vården av patienter 

med MRSA. Kunskapen var bristfällig hos de flesta sjuksköterskor vilket tyder på att 

ytterligare undervisning om MRSA behövs i sjuksköterskans grundutbildning. 

Kännedom om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med MRSA behöver 

utvecklas för att rätt insatser ska implementeras i vården så att så god vård som 

möjligt uppnås. I nuläget finns begränsad forskning om sjuksköterskors upplevelser 

då forskningen främst utgått från patienters perspektiv. Resultatet av denna studie ger 

ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med MRSA och 

identifierar utmaningar med denna vård. Etiska dilemman kan uppstå hos 

sjuksköterskan genom att rädslan tillsammans med utmaningarna leder till att 

omvårdnaden påverkas negativt. Vidare forskning krävs för att få ökad förståelse om 

problemen och därigenom skapa strategier för att hantera utmaningarna så att 

sjuksköterskor kan uppleva trygghet istället för rädsla i vårdandet. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

MRSA(MeSH)  MRSA(MeSH)  

MRSA(Heading) MRSA(Heading)   

MRSA(fritext) MRSA(fritext) MRSA(fritext) MRSA(fritext) 

Meticillin resistant 

Staphylococcus 

aureus(fritext) 

Methicillin resistant 

Staphylococcus 

aureus(fritext) 

  

Sjuksköterska Nurs*(fritext) Nurs*(fritext) Nurs* (fritext) 

Uppleva 
Experienc*(fritext), 

Perce*(fritext) 

Experienc*(fritext), 

Perce*(fritext) 

Experienc* (fritext), 

Perce*(fritext) 

 



BILAGA B  

  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Dubbletter från tidigare sökningar. 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

161017 CINAHL 

MRSA OR Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus AND nurs* 

AND Experienc* OR perce* 

 

Limits: Peer reviewed 

2006-2016 59 59 11 8 

161018 PubMed 

MRSA AND nurs* AND 

Experienc* OR perception* OR 

attitude* 

 

Limits: 2006-2016 91 91(32)* 2 2 

161018 PsycINFO 

MRSA AND nurs* AND 

Experienc* OR perce*  

 

Limits: 2006-2016 9 9(7)* 0 0 

161018 

Manuell 

sökning 

Infection control and meticillin-

resistant Staphylococcus aureus: 

the perspective of nursing home 

staff. 1 1 1 1 

161018 

Manuell 

sökning 

A study of senior staff nurses’ 

perceptions about MRSA. 1 1 1 1 

Totalt:   161 161 15 12 



BILAGA C  

  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Andersson, H., Andreassen Gleissman, S., Lindholm, C., & Fossum, B. (2016) Experiences of 

nursing staff caring for patients with methicillin-resistant staphylococcus aureus. International 

Nursing Review, 63(2), 233-241.  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva omvårdpersonalens upplevelser av att vårda patienter med meticillin resistenta 

Staphylococcus aureus i Sverige. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande innehållsanalys. 

Urval Forskarna använde sig av strategiskt urval vilket resulterade i 15 informanter varav 8 var 

legitimerade sjuksköterskor och 7 var undersköterskor. Alla informanter hade erfarenhet av att 

vårda patienter med MRSA. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer utfördes som inleddes med en öppen fråga om informantens 

upplevelser av att vårda patienter med MRSA. Olika följdfrågor ställdes sedan för att få djupare 

förståelse. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera innehållet från intervjuerna. Först 

transkripterades datan och den första forskaren läste igenom intervjuerna flera gånger för att få en 

övergripande förståelse för materialet. Meningsfyllda enheter markerades och fick en kod och från 

koderna framkom teman. Slutresultatet blev tre teman. 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet. 

Slutsats Personalens kunskapsnivå om MRSA påverkade hur de vårdar patienter med MRSA. Okunskap 

ledde till rädsla och osäkerhet medan kunskap och förståelse ledde till ökat självförtroende samt 

trygghet i sin roll som vårdgivare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 93%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 2 

 

Referens Hill, J. N., Evans, C. T., Cameron, K. A., Rogers, T. J., Risa, K., Kellie, S., . . . Guihan, M. 

(2013). Patient and provider perspectives on methicillin-resistant staphylococcus aureus: A 

qualitative assessment of knowledge, beliefs, and behavior. Journal of Spinal Cord Medicine, 

36(2), 82-90. doi:10.1179/2045772312Y.0000000073 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att värdera veteraner med ryggmärgsskada och deras vårdgivares uppfattningar om MRSA och 

deras behov av undervisning om MRSA-förebyggande åtgärder.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie med beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt urval: vårdpersonal tillfrågades på personalmöten om de ville delta i studien. De som 

var intresserade fick kontakta forskarna och fick då mer information om studien. 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera veteraner med ryggmärgsskada.  

Datainsamling Sju fokusgrupper genomfördes med vårdpersonal, varav fyra med sjuksköterskor, två med läkare 

och en med veteraner med ryggmärgsskada.  

Dataanalys Latent innehållsanalys användes för att analysera datan. Innehållet jämfördes och tillslut bildades 

teman och kategorier. Resultatet blev tre övergripande teman. 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet. 

Slutsats Både patienter med ryggmärgsskada och deras vårdgivare upplevde en brist på kunskap om 

MRSA och om handhygien. Båda parter upplevde utmaningar med undervisningen om MRSA. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 82%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Lindberg, M., Carlsson, M., & Skytt, B. (2014). MRSA-colonized persons’ and healthcare 

personnel’s experiences of patient-professional interactions in and responsibilities for infection 

prevention in Sweden. Journal of Infection and Public Health, 7(5), 427-435. 

Land  

Databas 

Sverige. 

PubMed 

Syfte Att undersöka MRSA-koloniserade personers, sjuksköterskors, läkares och chefers upplevelser av 

interaktionen mellan patient och vårdgivare i relation till, och ansvar för infektionsförebyggande 

arbete i vården av MRSA-koloniserade patienter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Induktiv beskrivande innehållsanalys.  

Urval Strategiskt urval användes i studien. Urvalet bestod av 25 deltagare varav 5 var personer som var 

koloniserade med MRSA och 20 var vårdpersonal. 

Datainsamling Semi-strukturerade individuella intervjuer med MRSA-smittade personer och en fokusgrupp med 

varje yrkesgrupp utfördes.  

Dataanalys Induktiv kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datan. Först lästes datan igenom 

flera gånger och viktiga fraser underströks och fick koder. Koderna blev sedan kategorier, vilka 

blev indelade i sub-teman och tillslut ett övergripande tema.  

Bortfall Det var 30 personer som tackat ja till att delta i studien och 25 genomförde den. Anledning till 

bortfall var tidsbrist och sjukdom.   

Slutsats Sjuksköterskor upplevde rädsla vid vård av patienter med MRSA eftersom det inte skedde ofta 

och uttryckte vikten av att ha god kunskap och mer erfarenhet av MRSA eftersom detta avgör om 

vårdpersonalens beteende uppfattas som professionellt eller oprofessionellt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87%. 
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Artikel 4 

 

 

Referens Lines, L. (2006). A study of senior staff nurses’ perceptions about MRSA. Nursing Times, 

202(15), 32-35. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor upplever att MRSA är utom kontroll. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande innehållsanalys. 

Urval Alla sjuksköterskor som arbetade på sjukhuset och hade fem års erfarenhet deltog i en 

slumpmässig dragning där 15 sjuksköterskor lottades fram för att delta i intervjuerna. 

Datainsamling 15 sjuksköterskor blev intervjuade genom en semi-strukturerad teknik, intervjuerna spelades in 

och varje intervju varade ca 30 minuter. Informanterna blev tillfrågade att berätta om sin 

personliga upplevelse av MRSA. 

Dataanalys Den insamlade datan analyserades och delades sedan in i koder som mynnade ut i kategorier. 

Varje kategori delades vidare in i olika subkategorier. 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet. 

Slutsats Studiens resultat visade att individuella värderingar och upplevelser är viktiga faktorer som 

påverkar hur omvårdnaden utförs och att det krävs en förståelse om dessa. Sjuksköterskorna 

upplevde utmaningar med att vårda patienter med MRSA då det tar extra tid och avdelningarna 

inte hade tillräckligt med enskilda rum för att korrekt hantering ska kunna utföras. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

  

 

Artikel 5 

 

 

Referens McClean, P., Tunney, M., Parsson, C., Gilpin, D., Baldwin, N., & Hughes, C. (2012). Infection 

control and meticillin-resistant staphylococcus aureus: The perspective of nursing home staff. 

Journal of Hospital Infection, 81(4), 264-269. 

Land  

Databas 

Storbritannien. 

Cinahl 

Syfte Att utforska vårdpersonalens upplever av infektionskontroll och MRSA-avkolonisering i vårdhem 

i norra Irland. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt urval användes i studien. Urvalet bestod av 39 deltagare som var sjuksköterskor, 

vårdbiträden och chefer.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med chefer och fokusgrupper med sjuksköterskor och vårdbiträden 

genomfördes.  

Dataanalys Intervjuerna och diskussionerna från fokusgrupperna transkripterades och sedan gjordes en 

innehållsanalys där datan fick koder och delades in i olika teman. Slutresultatet blev tre teman.  

Bortfall I studien skedde ett bortfall på 34%. Det var 59 individer som skrev på samtycke till studien och 

39 av dessa kunde delta på bestämd tid för intervju eller fokusgrupp.  

Slutsats Det framkom flera faktorer som påverkade personalens upplevelse av infektionskontroll och 

MRSA-avkolonisering. De största utmaningarna för infektionskontroll ansågs vara tidsbrist och 

miljöns begränsningar.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Morrow, E., Griffiths, P., Rao, G. G., & Flaxman, D. (2011). "Somebody else's problem?" Staff 

perceptions of the sources and control of meticillin-resistant staphylococcus aureus. American 

Journal of Infection Control, 39(4), 284. doi:10.1016/j.ajic.2010.06.018 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka om vårdpersonal har förutfattade meningar om MRSA och dess orsaker och hur det 

i så fall påverkar deras infektionsförebyggande arbete. 

Metod:  

Design 

Mixad kvantitativ och kvalitativ ansats.  

Beskrivande statistik och beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt urval. Potentiella deltagare fick brev om deltagande i studien. 97 personer deltog i 

studien. 

Datainsamling Vårdpersonal från ett sjukhus och sex vårdhem deltog i studien. Fokusgrupps-diskussioner 

utfördes på arbetsplatsen och alla deltagare fick fylla i en enkät. 

Dataanalys Statistisk analys med hjälp av programmet SPSS 15.0 användes för att analysera den kvantitativa 

datan och den kvalitativa datan analyserade med hjälp av innehållsanalys. 

Bortfall Det finns inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Vårdpersonalens upplevelser av MRSA påverkar hur väl de följer rutiner och riktlinjer som ingår i 

vården av dessa patienter. Det krävs bättre interorganisatoriska riktlinjer och stöd för personalen 

för att de ska kunna bedöma sina egna upplevelser och uppfattningar om problemet för att skapa 

trygghet i vårdandet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 84%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 7 

Referens Pedro, A., Sousa-Uva, A., & Pina, E. (2014). Endemic methicillin-resistant staphylococcus aureus: 

Nurses' risk perceptions and attitudes. American Journal of Infection Control, 42(10), 1118-1120. 

doi:10.1016/j.ajic.2014.07.013 

Land  
Databas 

Portugal 
Cinahl 

Syfte Syftet var att fastställa upplevelser, uppfattningar och kunskap relaterat till risken att exponeras av 

MRSA. 

Metod:  
Design 

Mixad kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Beskrivande statistik och beskrivande innehållsanalys. 

Urval Studien genomfördes med samtliga sjuksköterskor som arbetade på tio kliniska enheter där patienter 

har extra riskfaktorer för MRSA varav tre intensivvårdsavdelningar och sju medicinska avdelningar. 

Datainsamling Frågeformulär skickades ut till samtliga sjuksköterskor på enheterna och en frivillig intervju gjordes 

per enhet. 

Dataanalys Statistisk analys gjordes av den kvantitativa datan och Mann Whitneys U och Wilcoxon test 

användest för att säkerhetställa signifikansen. Innehållsanalys enligt Bardin användes för att 

analysera intervjuerna. 

Bortfall 212 frågeformulär skickades ut och 139 svarade vilket ger ett bortfall på 34,4%. 

Slutsats Slutsatsen visar att sjuksköterskors kunskap om MRSA var bristfällig. Sjuksköterskorna måste 

identifiera barriärer med att vårda patienter med MRSA för att utveckla strategier för att höja 

följsamheten till riktlinjer. Sjuksköterskor upplevde en risk för att själva bli smittade av MRSA men 

risken minskade vid användning av skyddsutrustning och följsamhet till riktlinjer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 73%.                                                                  

 

 

 



BILAGA C  

  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Seibert, D. J., Speroni, K. G., Oh, K. M., DeVoe, M. C., & Jacobsen, K. H. (2014). Knowledge, 

perceptions, and practices of methicillin-resistant staphylococcus aureus transmission prevention 

among health care workers in acute-care settings. American Journal of Infection Control, 42(3), 

254-259. doi:10.1016/j.ajic.2013.09.005 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utvärdera vårdpersonalens kunskap, upplevelser och beteende relaterat till MRSA. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie med beskrivande statistik.  

Urval Strategiskt urval, alla som arbetade i patientnära vård på sjukhuset där studien genomfördes blev 

tillfrågade att delta.  

Datainsamling En enkät skickades ut till vårdpersonalen på sjukhuset med frågor om MRSA. Forskarna 

genomförde även observationer av 104 st vårdpersonal på sjukhuset och noterade deras följsamhet 

till handhygien.  

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att jämföra svaren på enkäten. X2 test utfördes för att säkerställa 

datan.  

Bortfall Totalt var 1200 personer potentiella deltagare i studien, varav 276 st svarade på enkäten. Av dessa 

var det 262 enkäter som stämde med inklusionkriterierna.  

Slutsats Vårdpersonalen upplevde att förebyggande åtgärder minskar risken för spridning av MRSA. 

Kunskapsnivån om MRSA var låg bland vårdpersonalen och det påverkade deras följsamhet till 

riktlinjer och handhygien. Det är viktigt att minska de utmaningar som vårdpersonalen upplever 

med följsamhet till förebyggande åtgärder vid MRSA.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 84%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Seibert, D. J., Speroni, K. G., Oh, K. M., DeVoe, M, C., & Jacobsen, K, H. (2014). Preventing 

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

American Journal of Infection Control, 42(4), 405-411. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att undersöka vårdpersonalens upplevelser angående MRSA, deras uppfattning om utmaningarna 

med att förebygga spridningen av MRSA samt deras förslag för att förebygga spridningen inom 

akutsjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt urval användes. Urvalet bestod av vårdpersonal från ett akut-sjukhus. Av de 276 

personerna som uppfyllde inklussionskriterierna anmälde 42 stycken sitt intresse och slutligen var 

det 26 som genomförde intervjun.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer på ungefär 30 minuter genomfördes där fyra frågor om MRSA 

ställdes till informanterna. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkripterades. Citat importerades in i Excell där de sorterades enligt 

tema. Innehållsanalys gjordes där citaten fick olika koder och delades in i kategorier och teman. 

Inom alla teman identifierades nyckelord som användes för ytterligare analys. Slutresultatet blev 7 

kategorier och 18 teman. 

Bortfall Det bortfall som beskrivs i artikeln är att 16 stycken av de 42 som anmälde sig som informanter 

inte genomförde intervjun, det framgår inte varför. 

Slutsats Vårdpersonal som upplever att de har ett stort ansvar för att motverka spridning av MRSA har 

också hög motivation till att följa basala hygienrutiner men tidspress och hög arbetsbörda försvårar 

vården. Vårdpersonalen var inne hos patienter med MRSA mer sällan än hos andra patienter vilket 

upplevdes som stressande för personalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 86%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Silva, A. M. d., Carvalho, M. J. d., Canini, Silvia Rita Marin da Silva, Cruz, Elaine Drehmer de 

Almeida, Simões, Carmen Lucia Antunes Pimenta, & Gir, E. (2010). Methicillin resistant 

staphylococcus aureus: Knowledge and factors related to the nursing team's adherence to 

preventive measures. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 18(3), 346–351. 

doi:10.1590/S0104-11692010000300008 

Land  

Databas 

Brasilien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka vårdpersonalens kunskap om förebyggande åtgärder vid MRSA-vård och identifiera 

faktorer som påverkar följsamheten till dessa åtgärder. 

Metod:  

Design 

Mixad kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Beskrivande statistik och beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt urval. Urvalet bestod av 318 deltagare som var sjuksköterskor och undersköterskor.  

Datainsamling En enkät med öppna, semi-öppna och stängda frågor skickades ut till potentiella deltagare. 

Dataanalys Svaren på de öppna och semi-öppnade frågorna analyserade med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

medan svaren på de stängda frågorna analyserade med hjälp av beskrivande statistik. Resultatet 

blev tre kategorier. 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet i artikeln. 

Slutsats Vårdpersonalens kunskap om MRSA är begränsad och behöver utvecklas så att vårdpersonalen får 

en bättre teoretisk grund och ökad förståelse för vikten av förebyggande åtgärder i vården av 

patienter med MRSA. Vårdpersonalen upplevde utmaningar med att följa riktlinjer vid vård av 

dessa patienter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 11

Referens Thorstad, M., Sie, I., & Andersen, B. M. (2011) MRSA: A challenge to Norwegian nursing home 

personnel. Interdisiplinary Perspective on Infectious Diseases, 2011, 197683-6. doi: 

10.1155/2011/197683.  

Land  

Databas 

Norge 

Pubmed 

Syfte Studiens syfte är att beskriva personalens upplevelser och attityder på ett vårdhem relaterat till 

kontrollen och behandlingen av patienter med MRSA 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Beskrivande statistik 

Urval Ett strategiskt urval genomfördes och personal på 42 av Oslos 52 vårdhem deltog i studien.   

Datainsamling Deltagarna fick frågeformulär där frågor ställdes om hur livskvalitén hos MRSA-patienter såg ut, 

personalens situation, städning, desinfektion, kontaminering, standarden på byggnaden, ekonomi 

och behov av information.   

Dataanalys Frågorna blev rankade genom en skala från 1 (inga problem) till 5 (väldigt stora problem) och 

statistiken analyserades genom SPSS 15.0 (SPSS Inc., Ill, USA). 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet. 

Slutsats Hälften av personalen på vårdhemmen upplevde oro för att bli infekterade av MRSA och detta kan 

kopplas ihop med att många av boendena inte är byggda för modern vård. Studien kommer fram 

till att välutbildad personal tillsammans med lokaler där personer med MRSA kan få enkelrum och 

egna toaletter behövs för att kontrollera spridningen.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 76%. 



BILAGA C  

  

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

Referens Wolf, R., Lewis, D., Cochran, R., & Richards, C. (2008). Nursing staff perceptions of methicillin-

resistant staphylococcus aureus and infection control in a long-term care facility. Journal of the 

American Medical Directors Association, 9(5), 342-346. doi:10.1016/j.jamda.2008.02.003 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att värdera vårdpersonalens upplevelser om MRSA, infektionskontroll, förebyggande strategier, 

samt barriärer för infektionskontroll. 

Metod:  

Design 

Mixad kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie med beskrivande statistik och beskrivande innehållsanalys. 

Urval Strategiskt/bekvämlighetsurval: alla sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade på 

vårdhemmet där studien genomfördes blev tillfrågade att delta. 

Datainsamling Sex fokusgrupper genomfördes varav en var med undersköterskor, tre med sjuksköterskor och två 

med både undersköterskor och sjuksköterskor. Deltagarna fick även fylla i en enkät.  

Dataanalys Kvalitativa data analyserades med hjälp av innehållsanalys och blev indelad i teman. Kvantitativa 

data analyserade med beskrivande statistik och chi-sqare test utfördes. 

Bortfall Inget bortfall finns beskrivet. 

Slutsats Upplevelser om MRSA och hur väl infektionsförebyggande åtgärder utfördes varierade mellan 

vårdpersonalen. Utmaningar med vården av patienter med MRSA var bland annat brist på 

kommunikation och patienthygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 86%. 
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