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Sammanfattning 
Historiskt sett har personer med smittsamma infektioner uteslutits från samhället. 
Personerna har setts med avsky och rädsla från omgivningen med risk för att överföra 
smittan. Multiresistenta bakterier (MRB) är ett ökande problem världen över och 
orsakar stort lidande för patienter. Syftet med litteraturstudien var att undersöka 
patienters upplevelse av att vara smittbärare av meticillinresistenta staphylococcus 
aureus (MRSA). Litteraturstudiens resultat baseras på nio vetenskapliga artiklar, där 
resultatet utföll i två kategorier. I kategorin känslan av att vara smittsam framkom 
underkategorierna att vara smutsig, skuld och skam samt rädsla och oro. I kategorin 
känslan av att vara annorlunda framkom underkategorierna känna sig kränkt, ilska 
och frustration samt känna sig stigmatiserad. För att patienter med MRSA-smitta ska 
få en god vård krävs det att vårdpersonalen har evidensbaserad kunskap. Därför skulle 
det vara av stort intresse att forskning i framtiden fokuserar på patienters upplevelse 
av att vara smittbärare. Ytterligare forskning behövs inom området på grund av ett 
ökat globalt problem med MRB. 
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Abstract 

Historically, people with contagious infections has been excluded from society. The 
characters have been seen with disgust and fear from the environment with the risk of 
transmitting the infection. Multi-drug resistant bacteria (MRB) is a growing problem 
worldwide and causes great suffering for patients. The purpose of this study was to 
investigate patients' experience of being carriers of methicillin-resistant 
staphylococcus aureus (MRSA). Literature study results are based on nine scientific 
articles, which precipitated the result of two categories. In the category of feeling of 
being contagious emerged subcategories to be dirty, guilt and shame and fear and 
anxiety. In the category of the feeling of being different subcategories emerged feel 
hurt, anger and frustration, and feel stigmatized. For patients with MRSA infection 
should get good care requires that health professionals have evidence-based 
knowledge. Therefore, it would be of great interest to future research focusing on 
patient experience of being contaminated. Further research is needed in this area 
because of the increasing global problem of MRB. 
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Inledning  
Historiskt sett har personer med smittsamma infektioner till exempel lepra, uteslutits 
från samhället. Personerna har setts med avsky och rädsla eftersom det finns risk att 
sprida smittan vidare. Att vara bärare av en smittsam och obotlig sjukdom påverkar 
människan negativt, och det påverkar personens relationer på ett påtagligt sätt genom 
begränsningar i vardagen (MacDonald, 2008). Florence Nightingale var en pionjär 
med att förbättra hygienen inom sjukvården och än i dag gäller hennes hygieniska 
principer. Hon lyckades sänka dödligheten på St. Thomas`s sjukhus i London genom 
förbättring av vårdhygien (Pfettscher, 2014). Nightingale ansåg att sjuksköterskor bör 
ha goda kunskaper om hygien för att förebygga smittöverföring. Att arbeta preventivt 
förhindrar onödigt lidande för patienten (Nightingale, 1946).   

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) anvisar att specifika åtgärder måste vidtas när en 
person misstänkts bära på en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom, till exempel att en 
smittspårning utförs. Att vara smittsam kan enligt Genberg, Hlavka, Konda, Maman, 
Chariyalertsak, Chingono och Celentano (2009) leda till att personer upplever 
stigmatisering, vilket symboliseras av att vara avvikande och att få utstå fördomar 
från samhället (ibid).   

Det är av stor vikt att vårdpersonal har adekvat kunskap om hur smittöverföring av 
multiresistenta bakterier (MRB) förhindras. Tidigare forskning visar på brister i 
kunskap hos vårdpersonal gällande smittspridning. Detta påverkar patientens 
upplevelse av att vara smittbärare, och får negativa konsekvenser för patientens 
vardag. Vårdrelaterade infektioner (VRI) och MRB utgör ett stort hot mot hälsan 
världen över (Skyman, 2014a). 

Bakgrund 
Florence Nightingale 
Nightingale kan betraktas som modern till förbättrade hygieniska förhållanden i 
vårdande verksamhet (Pfettscher, 2014). Hennes vetenskapliga arbete baseras på 
observationer och anteckningar. Nightingale beskriver i sin bok Notes on Nursing 
vilka krav som borde ställas på sjuksköterskan och hur sjukvården borde bedrivas när 
det gäller miljö och hygienens betydelse i vårdandet kring patienten. Detta citat 
belyser förbättringar av hygien och sanitära förhållanden för att förhindra spridningen 
av infektioner mellan patienter (Nightingale, 1946): 

Small pox, of course, under this régime, is very "infectious." People 
are somewhat wiser now in their management of this disease. They 
have ventured to cover the patients lightly and to keep the windows 
open; and we hear much less of the "infection" of small pox then we 
used to do (Nightingale, 1946, s. 19). 
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Nightingale var verksam under Krimkriget 1853-1856, där blev hennes utmaning att 
förhindra infektioner. Soldater förvärvade infektioner i och efter strid, vilket kunde 
leda till en snabb död (Pfettscher, 2014). Nightingale klargjorde tydligt att 
sjuksköterskan uppgift var att vårda patienten och inte sjukdomen. Nightingale 
betonar miljö, patient, hälsa och omvårdnad. Alla är betydelsefulla för tillfrisknandet. 
Miljö handlade om att anpassa omgivningen för att främja den läkande processen 
genom att ta hänsyn till ren luft, rent vatten, värme, lukt, belysning och ljud. Patienten 
är mottagare av vården och som sådan en specifik individ. Hälsa innebär att se till alla 
krafter hos människan, inte enbart avsaknad av sjukdom. Att patienten även skulle 
uppnå välbefinnande var betydande för Nightingale. Omvårdnad innebär att 
sjuksköterskan genom observation och rapportering av patientens tillstånd kan 
förbättra miljön så att patienten kan uppnå hälsa genom naturens lagar (Nightingale, 
1946). Nightingales verk är aktuellt än i dag trots att det skapades för mer än ett sekel 
sedan. Hennes relativt enkla hygieniska metoder kring patienten är av stor vikt idag 
inom verksamheter med högspecialiserad vård. Nightingales talade om 
överbeläggningar och pekade på hur det kan leda till smittspridning (Pfettscher, 
2014).  

Smittspridning 
Socialstyrelsen (2006) skriver i sitt kunskapsunderlag att antibiotikaresistenta 
bakterier till exempel meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är ett hot 
för sjukvården och patientsäkerheten. För att motverka och förhindra spridning av 
dessa smittsamma ämnen har vården och det vårdhygieniska arbetet en betydelsefull 
och central uppgift. På många kliniker minskas antalet vårdpersonal och vårdplatser 
vilket kan leda till överbeläggningar. Dessutom vid låg kompetens hos vårdpersonal 
ökar risken för smittspridning (ibid).  

Vårdpersonal inom hälso- och sjukvård har en professionell uppgift att ge god 
omvårdnad till alla patienter för att minska risker för vårdrelaterade infektioner (VRI). 
Vårdpersonal bör också vara uppmärksam på de psykosociala problem som kan 
uppstå för patienter i samband med behandling och omvårdnad av multiresistenta 
bakterier (MRB). MRB utgör ett globalt problem som leder till längre sjukvårdstid, 
ökade kostnader och ökad sjuklighet samt dödlighet (Barratt, Shaban & Moyle, 
2011a). MRB till exempel extended spectrum beta-lactamase (ESBL) och MRSA är 
ett omfattande problem för samhället och inom vårdmiljön. Ett av flera skäl till att 
MRB sprids är till följd av brister i vårdpersonalens hygienrutiner. Vårdpersonalens 
kunskap och attityd gällande rutiner kring MRB är avgörande då de har nära kontakt 
med patienten (Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson, 2012). Vårdinrättningar måste 
ha tillgång till vårdhygienisk kompetens. En specialinriktning mot sjukhushygien 
startades i Sverige i början av 1960-talet då hygiensjuksköterskor och hygienläkare 
för första gången utbildades. Detta för att förebygga och minska förekomsten av VRI 
och spridningen av MRB. Hygiensjuksköterskors uppgift är att vara rådgivare till all 
vårdpersonal samt chefer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2006).  
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MRB kan smitta genom direktkontakt exempelvis hud mot hud och via infekterade 
sår. En annan smittväg är via indirekt kontakt exempelvis via förorenade ytor och 
objekt eller att smittan sprids från en person, via ett mellanled, till en annan person. 
Vanligaste spridningsvägen är via indirekt kontaktsmitta. Vårdpersonalens händer är 
den dominerande orsaken till smittspridning inom vården (Tarzi, Kennedy, Stone & 
Evans, 2001; STRAMA, 2010). Personliga hygienartiklar för smittbäraren och att 
vara noga med handhygien förhindrar att MRB sprids (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Basala hygienrutiner har visat sig vara den mest betydande åtgärden för att förebygga 
smittspridning och minska VRI (Socialstyrelsen, 2006). Bristande kunskaper gällande 
MRB till exempel MRSA förekommer bland vårdpersonal. Tre avgörande orsaker till 
att smitta sprids inom vården är bristande handhygien, otillräckligt användande av 
skyddskläder för personalen och bristande användning av handsprit i anslutning till 
varje patient (Joffe, Washer & Solberg, 2011). Vårdpersonalens händer är en 
betydande orsak vid smittspridning av MRB eftersom personalen kan vara ansvarig 
för direkt spridning av mikroorganismer mellan patienter. Noggrann handhygien tar 
bort mikroorganismer vilka förvärvats vid omvårdnad av patienter med en infektion 
eller kolonisering. Att utbilda vårdpersonal i hygienrutiner och ge individuell 
feedback visade sig vara effektiva för att förbättra vårdpersonalens metoder vid 
handhygien och därmed minska spridningen av MRB (Chun, Kim & Park, 2015). 

I enlighet med smittskyddslagen (SFS 2004:168) är pest, hepatit, HIV och MRSA 
exempel på allmänfarliga sjukdomar. Det innebär att det skall anmälas till 
smittskyddsläkaren i landstinget och regioner, folkhälsomyndigheten, samt att en 
smittspårning skall utföras. Som enskild individ är personen skyldig att informera om 
sin smitta i kontakt med andra människor om det föreligger risk för smittspridning. 
Socialstyrelsen (2006) skriver i sitt kunskapsunderlag att personen som är bärare av 
en allmänfarlig sjukdom är skyldig att informera den vårdinrättning där personen 
vårdas om sin smitta för att skydda andra patienter. Skyman, Bergbom, Lindahl, 
Larsson, Lindqvist, Thunberg Sjöström och Åhrén (2014b) beskriver att hälso- och 
sjukvården uppmärksammar patienter som bär på MRSA med hjälp av personliga 
bärarkort. Detta för att beskriva smittan i avsaknad av elektroniska varningsanmälan 
mellan olika vårdinrättningar. 

Patienter med en allmänfarlig sjukdom är en risk för andra patienter och för 
vårdpersonal. Genom kohortvård och att isolera patienter är målet att begränsa 
spridningen. För att minska smittorisken till vårdpersonal och andra patienter skall 
antalet vårdpersonal även begränsas (Barratt et al., 2011a). Tidigare forskning med 
vårdpersonal visar att de har bristande kunskap i att vårda patienter med MRB samt 
hur smittan sprids (Lindberg et al., 2012). Utbildning och introduktionsprogram för 
vårdpersonal samt för allmänheten är en förebyggande åtgärd för att förhindra 
smittspridning (Gill, Kumar, Todd & Wiskin, 2006). Bristande och otillräcklig 
information om smittspridning från vårdpersonal till patienter kan göra att de söker 
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information via media och internet, vilket kan leda till att patienterna uppfattar 
informationen felaktigt (MacDonald, 2008). 

Stigmatisering 
Stigmatisering är enligt Goffman och Matz (2014) ett mångfacetterat begrepp som 
härstammar från begreppet stigma. När en individ i sin närvaro med andra människor 
innehar egenskaper som gör individen olik de andra, kan individen förvandlas från 
vanlig människa till utstött människa. Stämplingen är ett faktum och innebär ett 
stigma. Begreppet stigmatisering används idag både när en individ och när en grupp 
avviker från det normala i samhället. Det kan också vara en inre upplevelse av 
utanförskap och skam. Stigmatisering kan märkas genom att det påverkar självkänslan 
och relationer negativt, vilken kan leda till ett socialt utanförskap (ibid). 

Historiskt sett har sjukdomar som är svåra att dölja, är besvärande eller påträngande 
orsakat ett stigmatiserat synsätt från samhället. Ett exempel är HIV- och aidssjuka 
människor som upplever stigmatiserade attityder (Genberg et al., 2009). MacDonald 
(2008) beskriver stigmatisering som patienters rädsla för sin egen hälsa, att infektera 
andra, att isoleras och avvisas av närstående.  

MRSA ett växande smittspridningshot för vården 
MRSA är stammar av staphylococcus aureus (s.aureus) och de är grampositiva 
bakterier (Arvidsson, 2015). Efter upptäckten av MRSA år 1961 har bakterien gradvis 
ökat (Stenhem, Örtqvist, Ringberg, Larsson, Olsson-Liljequist, Hæggman & Ekdahl, 
2006). MRSA fick under 1960-talet en snabb spridning i Europa, vidare under 1970-
talet fortsatte spridningen till USA. Sjukvårdsinrättningar i alla världsdelar 
rapporterade MRSA-stammar på 1980-talet. Under 1990-talet rapporterades även nya 
MRSA-stammar, vilka spridits utan sjukvårdsanknytning, så kallad samhällsförvärvad 
MRSA (Socialstyrelsen, 2006; STRAMA, 2010). I början av 1990-talet fanns MRSA-
stammar i begränsad utsträckning i de nordiska länderna, Storbritannien och 
Nederländarna (Stenhem et al., 2006). Ett stort utbrott av MRSA på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg år 1997 som omfattade 147 patienter och 36 
avdelningar, höll i sig till 2001. Utbrottet blev ett uppvaknande för svensk sjukvård 
och flera nya rutiner instiftades (Skyman, 2014a).  

S.aureus är en allmänt förekommande bakterie som kan orsaka många olika typer av 
infektioner inklusive livshotande sjukdomar (Skyman et al., 2014b). S.aureus har 
tillsammans med flera andra humanpatogena bakterier utvecklat resistent mot 
betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). Resistensen 
beror på att bakterien bildar enzymet betalaktamas, vilket bryter ner 
betalaktamantibiotika och gör det verkningslöst. MRSA-infektioner behandlas med 
andra grupper av antibiotika (vancomycin och linezolid) men även mot dessa 
förekommer resistens (Arvidsson, 2015). MRSA är en orsak till sjukhus- och 
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samhällsförvärvade infektioner världen över. I många länder har andelen MRSA-
infektioner nått 20-50% av s.aureus-infektioner. I Sverige är andelen infektioner 
orsakade av MRSA 1 %. Sverige tillsammans med Nederländerna ligger fortfarande 
på låga nivåer av resistenta stammar. Detta för att Svensk hälso- och sjukvård i ett 
tidigt skede identifierar och uppmärksammar riskpatienter (Skyman et al., 2014b).  

Omvårdnadsteoretisk anknytning  
I Rosemarie Rizzo Parses teori Human Becoming är det grundläggande 
omvårdnadmålet att förbättra människans livskvalitet utifrån människans eget 
perspektiv. Parse omvårdnadsteori har humanvetenskaplig grund, som är inriktad på 
att ta reda på individens upplevelser av händelser i livet så som de upplevs av dem 
själva (Bournes & Mitchell, 2014). Parse (1998) delar in sin teori i antagande där de 
tre komponenterna människa, miljö och hälsa påverkar varandra. Människan kan 
genom möten med andra individer se sig själv, sina egenskaper och genom detta bli 
sedd av andra och sig själv som en unik varelse. Genom interaktionen mellan 
sjuksköterska och patient skapas hälsa men det krävs verklig ömsesidighet mellan 
vårdare och patient. Genom att vara i ömsesidighet får sjuksköterskan erfarenheter 
som de kan bemöta patienten med på ett nytt sätt. Sjuksköterskan och patienten 
skapar en gemensam reflektion vid mötet, där sjuksköterskan kan förmedla hopp och 
vägleda patienten mot sina livsmål (ibid). 

Bournes och Mitchell (2014) menar att teorin bygger på Parses egna erfarenheter från 
undervisning av patienter där syftet var att skapa följsamhet samt att lyssna till den 
medicinska expertisens råd, vilket ansågs vara det bästa för dem. Parse upptäckte att 
patienterna agerade utefter sin egen uppfattning och verklighet. Hon använder sig inte 
av begreppet patient till följd av sin människosyn, interaktionen sker människa till 
människa. Hennes människosyn innebär att människan har en förmåga att forma sin 
miljö, ta eget ansvar för sina val och sina beslut samt att kunna välja fritt. Följaktligen 
skapas olika förutsättningar i förbättringen för varje enskild människa för att de lättare 
ska nå sina livsmål. Hälsa utkristalliseras som en utvecklingsprocess som patienten 
själv upplever och beskriver. Målet med vårdande är att vägleda människan, och 
närstående, för att personen ska uppnå förbättrad livskvalitet. Människan ska själv 
upptäcka förändringar och finna harmoni i sin situation (ibid).   

Problemformulering 
Forskning visar på brister och otillräcklig kunskap om smittspridning hos 
vårdpersonal, vilket kan leda till onödigt vårdlidande för patienter. Att vara 
smittbärare kan innebära en negativ påverkan på hälsan. Denna patientgrupp kan 
känna sig annorlunda och dåligt bemött av vårdpersonal. MRB och MRSA är ett 
växande globalt problem till följd av ökad antibiotikaanvändning. Smittspårning och 
krav på att visa personliga bärarkort skapar känslor av att vara stigmatiserad.  
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vara 
smittbärare av meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA). 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där syftet var att skapa en översikt över 
tidigare publicerade artiklar inom valt ämne (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 
2012). Studiens resultat baserades på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. 

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en ostrukturerad sökning av vetenskapliga artiklar för att få en 
översikt över det valda området (Forsberg & Wengström, 2013). Detta gjordes som en 
Major Headings sökning med sökordet MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus 
Aureus från Cinahls headinglist vilket resulterade i 987 träffar. Problemområdet som 
valdes inriktar sig på patienters upplevelse av att vara smittbärare av MRSA, vilket 
blev grunden till studiens syfte. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 
genomfördes en systematisk litteratursökning med sökord som svarar mot studiens 
syfte (ibid). Sökorden var meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA), 
patientupplevelse (patient experience), upplevelse (experience), förståelse 
(understanding) och intervju (interviews) (Bilaga A). Forsberg och Wengström 
(2013) beskriver booelska operatorn AND som ett verktyg för att specificera och 
kombinera sökorden. Databaserna som användes berör i huvudsak områden inom 
omvårdnad och medicin, sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed (ibid) och Scopus. 
Sökordet MRSA användes som en MeSH-term i PubMed, Major 
Heading/SubjectMajor i Cinahl och som fritext i alla databaserna. Databasen Scopus 
saknar sökfunktion för ämnesord (Bilaga B). Sökningar i databasen PsycINFO 
genomfördes men resulterade inte i några resultatartiklar.  

För att specificera sökningarna användes inklusionskriterierna, att alla artiklarna 
skulle utgå ifrån patienters perspektiv, vara engelskspråkiga vetenskapliga artiklar, 
vara utförda med kvalitativ metod samt ha kvalitets grad I och II utifrån Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Exklusionskriterier valdes inte då det fanns 
begränsat med vetenskapliga artiklar i relation till valt syfte. Alla sökningar 
genomfördes gemensamt. Totalt lästes 900 titlar. Utifrån titlarna lästes 168 abstrakt. 
Trettiotvå vetenskapliga artiklar gick vidare till granskning (Bilaga B). Artiklar 
granskades gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Fyra 
artiklar var av grad III, fyra var av kvantitativ design och 15 artiklar belyste inte 
patienters upplevelse och valdes därför bort. Resterande nio artiklar ingår i resultatet. 
Bedömningsmallen mäter artiklars vetenskapliga kvalitet genom poängsättning som 
omvandlas till procent och graderas i grad I (100-80%), grad II (79-70%) eller grad III 
(69-60%) där grad I motsvarar hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Av de nio vetenskapliga artiklar var åtta artiklar av hög kvalitet (grad I) och en artikel 
av medelkvalitet (grad II). 

Cinahl  

Totalt genomfördes fem sökningar i databasen. Begränsningarna rescarch article och 
English användes. För att begränsa sökningen kombinerades MRSA Methicillin-
Resistant Staphylococcus Aureus (Major Headings) AND experience. Sökningen 
resulterade i 23 träffar, 19 abstrakt lästes. Sex artiklar var relevanta mot studiens syfte 
och granskades. Tre valdes till studiens resultat. Därefter kombinerades MRSA 
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (Major Headings) AND patient 
experience. Sökningen resulterade i sex träffar, alla abstrakt lästes. Ingen var relevant 
mot studiens syfte. Nästa sökning gjordes med MRSA (fritext) AND experience 
(fritext). Sökningen resulterade i 49 träffar, 26 abstrakt lästes. Nio artiklar var 
relevanta mot studiens syfte och granskades. Två artiklar valdes till studiens resultat. 
MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (Major Headings) AND 
interviews (fritext) kombinerades. Sökningen resulterade i 34 träffar, 12 abstrakt 
lästes. Sju artiklar var relevanta mot studiens syfte och granskades. Inga artiklar 
valdes till studiens resultat. Avslutningsvis kombinerades MRSA (fritext) AND 
experience (fritext) AND understanding (fritext). Sökningen resulterade i åtta träffar, 
fyra abstrakt lästes. Inga nya artiklar granskades (Bilaga B).  

PubMed 

Totalt gjordes fyra sökningar i databasen. Inledningsvis gjordes en sökning i MeSH-
databasen för att få fram de rätta sökordet för MRSA. Methicillin-resistant 
staphylococcus aureus framkom som en MeSH term. Begränsningarna som valdes var 
humans och English. I första sökningen användes methicillin-resistant staphylococcus 
aureus som en MeSH term AND experience (fritext). Detta resulterade i 107 träffar, 
20 abstrakt lästes. Tre artiklar var relevanta mot studiens syfte och granskades. Ingen 
ny artikel valdes till studiens resultat. Vidare kombinerades methicillin-resistant 
staphylococcus aureus som en MeSH AND patient experience (fritext) vilket 
resulterade i 85 träffar, tio abstrakt läses. Inga artiklar var relevanta mot studiens syfte 
och granskades. Vidare användes methicillin-resistant staphylococcus aureus som en 
MeSH AND interviews (fritext). Det resulterade i 33 träffar, tio abstrakt lästes. Tre 
artiklar var relevanta mot studiens syfte och granskades. Två artiklar valdes till 
studiens resultat. Avslutningsvis kombinerades MRSA (fritext) AND experience 
(fritext) AND understanding (fritext). Sökningen resulterade i tolv träffar, fyra 
abstrakt lästes. En artikel var relevant mot studiens syfte och granskades och artikeln 
valdes till studiens resultat (Bilaga B).  

Scopus 

Totalt gjordes fyra sökningar i databasen. Då databasen saknar ämnesordsfunktion 
gjordes endast fritextsökningar. Begränsningen English och article användes. 
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Inledningsvis kombinerades MRSA AND experience. Detta resulterade i 255 träffar, 
22 abstrakt lästes. Tre artiklar var relevanta mot studiens syfte och granskades och en 
artikel valdes till studiens resultat. Vidare kombinerades MRSA AND patient 
experience. Detta resulterade i 206 träffar, 20 abstrakt lästes. Inga artiklar var 
relevanta mot studiens syfte och granskades. MRSA AND interviews kombinerades. 
Detta resulterade i 69 träffar, tio abstrakt lästes. Inga artiklar var relevanta mot 
studiens syfte och granskades. Avslutningsvis kombinerades MRSA AND experince 
AND understanding. Detta resulterade i 13 träffar, fem abstrakt lästes. Inga artiklar 
var relevanta mot studiens syfte och granskades (Bilaga B).  

Sammanfattning artikelsökningar 

Tretton sökningar genomfördes som resulterade i totalt nio artiklar till studiens 
resultat. Totalt lästes 900 titlar varav 168 abstrakt lästes och 32 artiklar granskades 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Databearbetning 
I samband med artikelgranskningen gjordes en artikelöversikt enligt Forsberg och 
Wengström (2013) (Bilaga C). Inledningsvis lästes samtliga artiklar individuellt för 
att inte gå miste om relevant fakta. Gemensamt färgkodades, sorterades och 
kategoriserades patienters upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter 
diskuterades fynden med fokus på likheter och skillnader i patienters upplevelse. 
Detta resulterade i två kategorier, känslan av att vara smittsam och känslan av att vara 
annorlunda. I första kategorin sorterades känslor av att vara smittsam i tre 
underkategorier: att vara smutsig, skuld och skam samt rädsla och oro. I kategori två 
sorterades känslor av att vara annorlunda i tre kategorier: känna sig kränkt, ilska och 
frustration samt känna sig stigmatiserad. Artiklarnas representativitet i kategori och 
underkategori redovisas, se tabell 1. 
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Tabell 1. Artiklarnas representativitet i kategori och underkategori. 

 

Etiska övervägande 

Etiskt övervägande som stärker att forskning bedrivs på ett hederligt och korrekt sätt 
bör finnas i alla vetenskapliga studier. Genom att uppfylla de etiska aspekterna 
skyddas deltagarna i studien (Forsberg & Wengström, 2013).  

Bellmontrapporten (1978) utgår från tre principer: respekt för personer, göra gott samt 
rättviseprincipen. Respekt för personer innefattar autonomi för människan och rätten 
till självbestämmande. Göra gott innebär att utgå ifrån människans välbefinnande och 
maximera möjliga fördelar och minimera skada. Rättviseprincipen understryker att 
alla människor skall behandlas likvärdigt och inte särbehandla vissa grupper 
(Kjellström, 2012). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) innebär att skydda 
människor mot att deras personliga integritet kränks vid medverkan i 
forskningsarbete, genom att behandla personuppgifter konfidentiellt. Enligt Sveriges 
lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns 
bestämmelser kring att skydda individer och biologiskt material. Att skydda den 
enskilda människan samt att ha respekt för människovärdet vid forskning är syftet 
med lagen. Samt bestämmelser om deltagarnas samtycke till forskning, rätten att 
avbryta deltagandet i studier och rättigheten till information om syftet med 
forskningen (ibid).  

Kategori 
Känslan av att vara smittsam Känslan av att vara annorlunda 

Underkategori Att vara 
smutsig 

Skuld och 
skam 

Rädsla och 
oro 

Känna sig 
kränkt 

Ilska och 
frustration 

Känna sig 
stigmatiserad 

Andersson et al., 
(2011)  X X X X X X 

Barratt et al., 
(2011b)  X 

 

X X X X 

Criddle et al., 
(2006) X 

 

X X X X 

Lindberg, et al., 
(2009)  X X X X X X 

Lindberg et al., 
(2014)  X 

  

X X X 

Rohde et al., 
(2012)  X 

 

X 

 

X X 

Skyman et al., 
(2010)  X X X X X X 

Skyman et al., 
(2016) X X X X X X 

Webber et al., 
(2012)  X 

 

X X X X 



 

 10 

Ett kritiskt förhållningssätt har använts vid granskning av artiklar för att få fram 
resultatartiklar av hög kvalité och med etiskt godkännande. I de nio artiklar som ingår 
i studiens resultat finns det beskrivet etiska övervägande eller godkännande samt att 
deltagarna har gett informerat samtycket.  

Resultat  
Analysen av resultatartiklarna resulterade i två huvudteman, känslan av att vara 
smittsam och känslan av att vara annorlunda (Tabell 1). 

Känslan av att vara smittsam  

Att vara smutsig 

Patienter beskrev att de kände sig smutsiga och smittsamma. Detta generade att de 
kände sig skyldiga på grund av sin smitta (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; 
Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014; 
Skyman, Sjöström & Hellström, 2010; Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg 
Sjöström & Åhrén, 2016). Patienter liknade det vid en känsla av att vara smittad med 
lepra eller lida av pesten (Andersson et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Lindberg et 
al., 2009; Skyman et al., 2016). Personalens skyddsutrustning skapade en känsla av att 
vara smittsam, det beskrevs som kränkande och skrämmande, flera använde ordet 
lepra för att beskriva sig själva (Barratt, Shaban & Moyle, 2011b; Skyman et al., 
2016).  

Patienter uttryckte att deras infektion hade sitt ursprung i dålig personlig hygien och 
att det var ett bekymmer att dagligen byta handdukar och sängkläder (Andersson et 
al., 2011). Patienter beskrev känslor av obehag och att överföra något smutsigt och 
desinficerade ständigt händerna (Rohde & Ross-Gordon, 2012; Skyman et al., 2016). 
Patienter beskrev negativa effekter på sårläkning och led av bölder som var 
illaluktande och smärtsamma (Lindberg et al., 2009).   

Skuld och skam  

Patienter uttryckte känslor såsom skam, nedstämdhet och frustration för att de blivit 
smittade (Andersson et al., 2011). Att vara smittbärare beskrevs som känslor av skuld 
och skam (Lindberg et al., 2009). Patienter uttryckte att omgivningen skuldbelade 
dem för att de hade förvärvat sig smittan (Skyman et al., 2010). Patienter kände sig 
ansvariga samt hade skuldkänslor för om de överfört smittan till sina barn, barnbarn, 
vänner och arbetskamrater (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et 
al., 2010; Skyman et al., 2016).   

Rädsla och oro  

Patienter uttryckte en rädsla för bakterier och kolonisering. Detta yttrade sig som en 
psykisk påfrestning samt upplevd ångest. De skyllde sin smitta på sjukvården och 
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vissa var osäkra på hur de hade förvärvat sig smittan. Patienter uttalade att livet blivit 
mycket svårare efter att de förvärvat sig smittan (Lindberg et al., 2009). Allvarliga 
tankar och oro inför framtiden var återkommande på grund av MRSA-smittan (Barratt 
et al., 2011b; Skyman et al., 2016). Patienter kände även rädsla för att dö (Rohde et 
al., 2012). Patienter uttryckte upprördhet och rädsla efter att ha fått besked om 
MRSA-smitta, och vågade inte gå ut på flera dagar (Andersson et al., 2011). Patienter 
beskrev inte sin MRSA-infektion som allvarlig då de saknade synliga symtom och det 
påverkade därför inte deras livsstil samt uttryckte känslor som osäkerhet och avsmak 
(Lindberg et al., 2009).  

Patienter beskrev en fysisk smärta i samband med diagnosen, några beskrev beskedet 
som det värsta de upplevt (Rohde et al., 2012). Det var för patienter en traumatisk och 
chockliknande upplevelse att få beskedet om smittan (Andersson et al., 2011; Skyman 
et al., 2010). Vissa gjorde en jämförelse med att vara smittad med HIV (Lindberg et 
al., 2009). Att vara ett hot mot sin omgivning beskrevs som traumatiskt och orsakade 
ångest. Det orsakade också oro för hur individen borde bete sig i olika sociala 
situationer (Andersson et al., 2011). Rädsla att smitta familj och vänner var 
återkommande, därför valde patienter att dölja sin smitta (Webber, Macperhson, 
Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Patinter uttryckte även rädsla för att utsättas 
för skvaller och dåligt rykte från sin omgivning om smittan blev känd (Lindberg et al., 
2009). Patienter avstod fysisk kontakt med rädsla för att sprida smittan vidare samt en 
osäkerhet i hur patienter bör hälsa på sina vänner när det kommer till kramar och 
kyssar (Barratt et al., 2011b). Att få sår och infektioner utgjorde en rädsla för 
patienter. De var därför extra försiktiga med att inte utsätta sig själv för onödiga risker 
eller vara en fara för andra (Andersson et al., 2011). 

Rädsla och skuld var återkommande känslor hos patienter som vårdades för sin 
MRSA-smitta på sjukhus (Barratt et al., 2011b; Webber et al., 2012). Patienter i 
studierna var väl insatta i vad MRSA var och vad det innebar att vara smittbärare 
(Rohde et al., 2012; Webber et al., 2012) medan andra patienter inte beskrev smittan 
som något allvarligt (Andersson et al., 2011; Webber et al., 2012). Patienter uttryckte 
en rädsla för att inte få hjälp när de blev sjuka (Andersson et al., 2011). Beroende på 
hur informationen gavs till patienter om MRSA-smittan påverkade det drastiskt deras 
upplevelse av att vara smittbärare (Barratt et al., 2011b; Criddle et al., 2006). 
Patienters kunskap om MRSA har stor betydelse för hur de anpassar sig till sin 
situation. Vårdpersonal som svarade på patienters frågor och gav relevant information 
ansågs vara en resurs för patienter (Rohde et al., 2012).   

Känslan av att vara annorlunda  
Känna sig kränkt  

Att vara MRSA-smittad beskrev patienter som att vara försummad och kränkt av 
personalen (Skyman et al., 2010). Patienter uttryckte det förvirrande och overkligt att 
få annorlunda behandling av personalen jämför med icke smittförande patienter 
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(Webber et al., 2012). Patienter uttryckte att det fanns en bristande kunskap kring 
MRSA och smittspridning hos personalen, vilket genererade till att de kände sig 
ansvariga för att själva informera personalen om rutiner kring smittan (Lindberg et al., 
2009; Lindberg et al., 2014). Patienter beskrev att vårdpersonalen skapade känslan av 
de att led av pesten, samt att MRSA blev deras identitet (Lindberg et al., 2014). 
Patienter beskrev att läkare avstod att ta i hand eller komma in på rummet, på grund 
av bristande kunskap i smittöverföring (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011b). 
Patienter beskrev hur personalen trodde att MRSA var en blodburen smitta 
(Andersson et al., 2011). Patienter beskrev det svårt när de hörde hur personalen 
talade illa bakom ryggen på dem (Lindberg et al., 2009). Vid vårdavdelningar med 
bred kunskap om MRSA uttryckte patienter en större förståelse från personalen 
(Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2016). 

Att vårdas i isolering beskrevs som negativt och begränsade (Barratt et al., 2011b; 
Criddle et al., 2006; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Känslor som att vara 
kränkt (Skyman et al., 2010) och känna sig utstött var återkommande (Criddle et al., 
2006). Isoleringen beskrevs som att vara fängslad. Vid återkommande besök inom 
vården och att ständigt vårdas isolerad skapade negativa känslomässiga effekter hos 
patienter med MRSA-smitta (Barratt et al., 2011b; Criddle et al., 2006).  

Ilska och frustration  

I mötet med vårdpersonal beskrev patienter att vårdpersonalen saknade kunskap om 
MRSA. Speciellt betonades kunskapsbrist gällande smittvägar och förebyggande 
åtgärder (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; Skyman 
et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). Detta skapade upplevd oro och 
ängslan hos patienter (Barratt et al., 2011b). Känslor som frustration och ilska var 
återkommande bland patienter som vårdades för sin MRSA-smitta på sjukhus (Barratt 
et al., 2011b; Webber et al., 2012). Patienter beskrev i studierna av Criddle et al. 
(2006) och Skyman et al. (2010) att de blivit dåligt bemötta och fått bristande 
information angående sin MRSA-smitta samt hur det förvärvats smittan. Patienter i 
Criddle et al. (2006) studie beskrev det förvirrande när de fick för lite information om 
MRSA. Patienter i studien av Lindberg et al. (2009) uppgav hur för mycket 
information vid samma tillfälle gjorde dem förvirrade (ibid). Patienter som hade 
kontakt med flera olika ur vårdpersonalen fick olika information vilket gjorde dem 
förvirrade (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). Att möta utbildad 
vårdpersonal som hade bristande kunskap beskrev patienter som ignorans och de 
behövde därför söka ytterligare kunskap via internet (Rohde et al., 2012; Skyman et 
al., 2016).   

En återkommande känsla hos patienter var ilska mot vården för att de inte visste hur 
de hade förvärvat sig sin smitta (Andersson et al., 2011). Patienter beskrev sin 
besvikelse av att blivit smittad med MRSA på ett sjukhus i Sverige, en annan såg det 
som ren otur (Skyman et al., 2010). I en annan studie var patienter osäkra på hur de 
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förvärvat sig MRSA-smittan, några skyllde på sjukvården och några trodde sig fått 
smittan från släktingar eller anhöriga (Lindberg et al., 2014). Patienter beskrev 
förvirring när personalen inte följde de särskilda rutinerna vid isolering, vilket 
genererade i ilska och frustration (Webber et al., 2012). Några beskrev att kvalitén på 
vården försämrades på grund av att de vårdades isolerad och blev åsidosatta av 
personalen. Patienter var väl medvetna om orsaken till vård i isolering och vilka 
restriktioner det medför men att de kraftigt begränsade möjligheten att integrera med 
andra patienter (Barratt et al., 2011b).    

Patienter uttryckte även frustration över framtida arbetsmöjligheter där yrken med 
barn, inom restaurang och inom sjukvården inte tillåts. Studien visar även att patienter 
kände sig osäkra om framtiden men att de var tvungna att acceptera sin situation, 
vissa uttryckte det som en nystart i livet (Andersson et al., 2011).  

Känna sig stigmatiserad  

Patienter beskrev stigmatisering, det vill säga avvikande och annorlunda under sin 
vårdtid. Känslor som att vara smittad med pesten och lida av lepra var återkommande 
(Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011b; Criddle et al., 2006; Skyman et al., 
2010; Webber et al., 2012). Patienter hade en negativ syn på att vårdas isolerad och på 
grund av detta upplevde de sig stigmatiserade och uteslutna (Criddle et al., 2006). 
Patienter ansåg att specifika rutiner vid vård i isolering ledde till stigmatisering såsom 
användandet av skyddsrockar och handskar som bars av personalen (Barratt et al., 
2011b; Criddle et al., 2006). Patienter beskrev känslomässiga faktorer i samband med 
att vara MRSA-positiv som minskat förtroende, ilska, ångest, oro, rädsla, depression, 
frustration, förlägenhet samt en känsla av att vara stigmatiserad (Rohde et al., 2012). 
Patienter som vårdades isolerad beskrev att de kände sig rädda för att smitta 
närstående och flera rapporterade att de kände sig smutsiga eller stigmatiserade 
(Andersson et al., 2011; Webber et al., 2012). 

Till följd av att vara smittad uttryckte patienter begränsningar i vardagen. Att inte 
kunna gå på offentliga gym, offentliga bad, shoppa eller ta en fika på café (Andersson 
et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Rohde et al., 2012; Skyman et al., 2010). Patienter 
beskrev det som ett handikapp att vara MRSA-smittad och blev begränsad i sitt val av 
jobb medan andra beskrev att de anpassade sitt liv efter sin MRSA-smitta så att de 
kunde leva ett normalt liv (Lindberg et al., 2009).  

För att förhindra smittspridning valde patienter att isolera sig och sin familj. Av 
okunskap om hur smittan sprids så valde de av solidaritet att ta avstånd från 
omgivningen för att inte sprida smittan vidare (Skyman et al., 2016). Känslan av 
avståndstagande från närstående med små barn samt att bli förkastad av familj, 
arbetskamrater och vänner, skapade känslor såsom rädsla och utanförskap hos 
patienter (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011b; Criddle et al., 2006; Lindberg 
et al., 2014) samt negativa känslor som att vara motbjudande (Lindberg et al., 2014). 
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En återkommande beskrivning var att känna sig socialt utstött (Andersson et al., 
2011). Anhörigas reaktioner gjorde att patienter kände sig ovälkomna till en fest där 
det fanns barn på grund av sin MRSA-smitta. Patienter kände sig övergivna och orena 
på grund av omgivningens avståndstaganden (Skyman et al., 2010). På grund av 
risken att smitta någon samt att förlora sitt arbete valde patienter att inte berätta om 
sin MRSA-smitta (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009). Patienter uttalade 
stigmatisering i form av utanförskap, vilket fick negativa konsekvenser för relationen 
med vårdpersonal (Barratt et al., 2011b). Otillräckligt stöd samt olika rutiner från 
vårdpersonalen gav ett upplevt otydligt budskap om vad MRSA-smittan innebar. 
Uppvisande av bärarkort och att alltid vara tvungen att förklara sin MRSA-smitta vid 
varje vårdkontakt oberoende av testresultat, beskrevs som ett för stort ansvar för 
patienter (Lindberg et al., 2009). Patienter beskrev det som en fördel att visa sitt 
MRSA-kort, vilket alltid genererade vård i enkelrum (Skyman et al., 2010). Patienter 
uttryckte sig förolämpade och smittsamma för att de inte fick sitta i samma väntrum 
med andra patienter (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016) 
samt att alltid få hjälp som sista patient för dagen (Skyman et al., 2016). Patienter 
uttalade förändringar i kontakt med vården efter att MRSA-smittan blivit känd, såsom 
att inte få besöka släktingar på sjukhus (Lindberg et al., 2009). Patienter beskrev att 
de blev nekade behandling på grund av sin MRSA-smitta (Andersson et al., 2011; 
Barratt et al., 2011b; Skyman et al., 2010). Att bli nekad behandling beskrevs som att 
inte få tillgång till lika vård som icke infektionsbärande patienter (Skyman et al., 
2010). Patienter uttryckte att personalen enbart kom vid omvårdnad, utdelning av mat 
och när läkemedel skulle ges, spontana besök uteblev (Skyman et al., 2010). 
Skyddsutrustning som vårdpersonal använde skapade en känsla av att vara annorlunda 
jämfört med andra patienter (Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2016; Webber et 
al., 2012). Patienter beskrev att deras MRSA-smitta hade påverkat rehabiliteringen 
genom att inte fritt kunna integrera med andra patienter, anhöriga samt familj 
(Webber et al., 2012).  

Diskussion  
Metoddiskussion   
Litteraturstudien utfördes enligt rekommendationer från Forsberg och Wengström 
(2013) samt Friberg (2012). Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters 
upplevelser av att vara smittbärare med MRSA. Resultatet baseras på kvalitativa data 
där upplevelser ur patienters eget perspektiv eftersöks. För att stärka litteraturstudiens 
trovärdighet användes databaserna Cinahl och PubMed som innehåller forskning 
inom omvårdnad och ansågs relevanta till syfte och problemformulering (Forsberg & 
Wengström, 2013). Sökningar i databasen Scopus gjordes på rekommendationer från 
personal på högskolans bibliotek i Halmstad. Alla sökord användes i alla databaser 
och i likadana sökordskombinationer. Vid sökningarna användes både fritext och 
ämnesord. Human (människa) användes som en begränsning i PubMed för att 
begränsa vetenskapliga artiklar till enbart människor, då det framkom artiklar som 
inriktade sig på djur. Flera av sökningarna gav dubbletter vilket visade på att 
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sökorden var relevanta och väl kombinerade. Datainsamlingen och att välja ut 
resultatartiklar genomfördes gemensamt, vilket kan ha stärkt trovärdigheten. Ingen 
tidsbegränsning valdes vid sökning av resultatartiklar, anledningen var att det fanns 
begränsat med vetenskapliga artiklar inom det valda problemområdet. 
Resultatartiklarna lästes inledningsvis individuellt, därefter diskuterades innehållet 
gemensamt för att nå konsensus. Att resultatartiklarnas betydelse diskuterades 
gemensamt kan ha stärkt pålitligheten då risken för feltolkningar minimerades. All 
översättning och tolkning av resultatet gjordes gemensamt, vilket kan ha stärkt 
trovärdigheten. Vidare kan trovärdigheten och bekräftelsebarheten stärkas av att 
handledare och andra studenter under litteraturstudiens gång kritiskt granskat arbetet 
upprepade gånger (Henricson, 2012). 

Bedömningen av resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet baserades på 
bedömningsmall för kvalitativ metod utformade av Carlsson och Eiman (2003). 
Kvalitetsgranskningen resulterade i att åtta vetenskapliga artiklar erhöll den högsta 
vetenskapliga graden I, medan en vetenskaplig artikel erhöll den näst högsta 
vetenskapliga graden II. I Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall är tolkningen 
subjektiv, vilket kan betyda att tolkningar och bedömningar kan göras annorlunda. 
Studierna i resultatartiklarna genomfördes i fem olika länder (Canada, England, Nya 
Zeeland, Sverige och USA). Att fem resultatartiklar är från Sverige kan enligt 
Henricson (2012) gynna överförbarheten till svenska förhållanden. 

Resultatdiskussion  
I litteraturstudiens resultat framkommer det att patienter uttryckte känslan av att vara 
smittsam. Känslan av att vara smutsig och jämförelse med att vara smittad av en 
allvarlig sjukdom var återkommande (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011b; 
Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; Rohde et al., 2012; 
Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). Parse (1998) menar 
att det i interaktionen mellan sjuksköterska och människa skapas förutsättningar för 
förbättrad livskvalité. Detta kan enligt Parse ske via verbala samtal som innehåller 
diskussion men även i samtal som sker i tystnad. Genom att sjuksköterskan till en 
smittbärande patient lyssnar aktivt kan sjuksköterskan upptäcka var människan är just 
nu och vidare vägleda människan till förbättrad hälsa. Sjuksköterskan kan därför 
enligt Parse hjälpa patienten att genom samtal inte känna sig smutsig eller skyldig på 
grund av sin smitta (ibid). Det är därför av stor betydelse att sjuksköterskan har 
korrekt kompetens och tillräcklig kunskap för att kunna vägleda patienten. 
Sjuksköterskan och allmänheten har därför en betydande uppgift i att försöka att få 
patienter med MRSA-smitta att känna sig mindre sjuka och inte smutsiga.  

Ett framträdande resultat i litteraturstudien var känslan av att vara smittsam detta 
genererade i känslor som rädsla och oro för att överföra smittan (Andersson et al., 
2011; Barratt et al., 2011b; Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2009; Rohde et al., 
2012; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). Detta 
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överensstämmer med resultatet i studien av MacDonald (2008) där det framkommer 
att patienter uttalade rädsla för att infektera andra människor. Vikten av förståelse för 
smittan kan ses som de viktigaste delarna för att minska rädslan hos smittade 
patienter. Mozzillo, Ortiz & Miller (2010) betonar också vikten av en allmän 
medvetenhet om hur MRSA sprids (ibid). Därför kan en ökad kunskap om MRSA och 
MRB till patient, närstående och allmänhet skapa en större trygghet i samhället. Att 
anpassa information till patienters kunskapsnivå för att de ska förstå innebörden och 
känna trygghet i att vistas bland andra människor samt fortsätta med sina intressen.  

I litteraturstudiens resultat framkommer det att patienter uttryckte känslan av att vara 
annorlunda. Vårdpersonals bristande kunskap om MRSA-smitta samt smittöverföring 
genererade till att felaktig och bristande information förmedlades. Ilska och 
frustration var återkommande beskrivningar (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 
2011b; Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; Skyman et 
al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). Santiano, Caldwell, Ryan, Smuts 
och Schmidt (2014) bekräftar i sin studie att patienters kunskap om smittöverföring 
var bristfällig, vilket berodde på att vårdpersonalen hade otillräckliga kunskaper om 
smittspridning. De påpekar vikten av att vårdpersonal får utbildning för att korrekt 
föra den vidare till patienter och deras anhöriga. Vårdpersonalens brister i kunskap 
om MRSA och smittöverföring samt att delge patienterna information bekräftas av 
Burnet, Lee, Rushmer, Ellis, Noble och Davey (2010). I studien framkommer även 
vikten av att vårdpersonal är välinformerad och delger patienter information verbalt 
samt skriftligt, samt hur smittöverföring kan förebyggas. Gill et al. (2006) betonar 
betydelsen av att information och vidareutbildning till vårdpersonal är saklig, samt att 
förebyggande åtgärder för minskad smittspridning lärs ut till allmänheten via media. 
Mozzillo et al. (2010) betonar vidare betydelsen av att vårdpersonal har ett 
samhällsansvar att sprida kunskap om MRSA. Vårdpersonal kan genom ökad kunskap 
minska stigmatisering kring patienter med MRSA-smitta samt upplevelsen av att vara 
annorlunda (ibid). Att som patient vara utsatt för vårdpersonalens bristande kunskap 
skapar ett onödigt psykiskt lidande, vilket kan förvärra patientens situation i att vara 
smittbärare. Vårdpersonalen har därför en betydande uppgift i att vidareutbilda och att 
vårda patienter med smittsamma sjukdomar.  

I litteraturstudiens resultat förekommer beskrivningen av ilska och frustration mot 
vården. Detta på grund av ovissheten om hur MRSA-smittan förvärvats (Andersson et 
al., 2010; Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 2010). Nightingale betonar att 
huvudprinciperna för god omvårdnad är renlighet och ansåg att den främsta 
omvårdnadsuppgiften var att avlägsna smuts samt att förhindra smittöverföring. De 
relativt enkla hygienrutinerna hon förespråkade när det gäller handhygien är en 
utmaning än i dag (Pfettscher, 2014). Detta överensstämmer med Joffe et al. (2011) 
som i sin studie kom fram till att bristande basala hygienrutiner hos personalen är en 
betydande orsak till att smitta sprids inom vården. Användandet av skyddskläder för 
personalen och användning av handsprit i anslutning till varje patient är betydelsefull. 
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Dock med potential att patienter känner sig stigmatiserande (ibid). Det är därför en 
utmaning för vårdpersonal i dagens hälso- och sjukvård att tillämpa de basala 
hygienrutinerna för att minska och förhindra smittspridning.  

I resultatet av litteraturstudien beskrev patienter känslan av att vara annorlunda och att 
de uttryckte stigmatisering i sin kontakt med vården (Andersson et al., 2011; Barratt 
et al., 2011b; Criddle et al., 2006; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014; Rohde 
et al., 2012; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). 
Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1994) menar att drabbas av ohälsa eller sjukdom 
kan leda till ett lidande. Eriksson ser lidandet utifrån tre olika perspektiv: 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Enligt Erikssons (1994) kan det 
upplevas som ett livslidande att bli utesluten från sociala sammanhang, och inte 
tillåtas att vara människa bland andra människor. Det psykiska lidandet kan 
tillsammans med patientens fysiska tillstånd förvärras och skapa ett sjukdomslidande. 
Om patienter upplever att de blir orättvist bemötta, diskriminerade och särbehandlade 
kan de i kontakt med vården leda till ett vårdlidande (ibid). Resultatet i 
litteraturstudien visar även på bristande och oprofessionellt bemötande från 
vårdpersonal vilket skapade känslan av stigmatisering (Andersson et al., 2011; Barratt 
et al., 2011b; Criddle et al., 2006; Rohde et al., 2012; Skyman et al., 2010; Webber et 
al., 2012). Mozzillo et al. (2010) bekräftar att patienter med MRSA-smitta upplevde 
stigmatisering i likhet med vad personer med HIV eller lepra kan uppleva. I studien 
redogörs också för att det behövs ytterligare information till allmänheten om hur 
MRSA sprids för att minska stigmatisering kring berörda patienter (ibid). Det är av 
stor betydelse att vårdpersonal har korrekt kompetens och tillräcklig kunskap för att 
kunna vägleda patienter samt lindra lidande. Vårdpersonal har därför en betydande 
roll att informera anhöriga samt allmänheten för att förebygga och minska 
stigmatisering. Att vårdpersonal även har ett gott bemötande genom öppenhet i 
kommunikationen med smittbärande patienter samt med anhöriga är betydelsefullt för 
att skapa ett förtroende och att minska stigmatisering. Vårdpersonal bör därför skaffa 
sig tillräckligt med kunskap för att patienter inte ska känna stigmatisering i samband 
med uppvisandet av sitt bärarkort. 

I litteraturstudien framkommer känslan av annorlunda och känslan av stigmatisering 
på grund av att smittbärande patienter inte få tillgång till vård på lika villkor 
(Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2011b; Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 
2014; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016; Webber et al., 2012). Braut och Holt 
(2011) fann i sin studie att patienter som isoleras eller har andra restriktioner inte fick 
samma vård och behandling som de annars hade rätt till. Isoleringen för MRSA-
patienter var mer omfattande än vid andra sjukdomar då patienterna alltid behövde 
vistas i isolering vid sjukhusvård. I studien framkommer även att dagens riktlinjer för 
att vårda patienter med MRSA-smitta är mer inriktande på att skydda befolkningen 
mot smittan än att stödja och vårda patienten som är smittbärare. Gould, Drey, Millar, 
Wilks och Chamney (2009) studie överensstämmer att smittbärande patienter 
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upplever det som att de blir orättvist behandlade av vården och att de blir nekade 
rehabilitering på grund av sin smitta. Detta påverkade patienter negativt på ett 
psykologiskt plan (ibid). En utmaning för vårdpersonal är därför att ge en jämlik vård 
till alla patienter oavsett patientens smitta eller sjukdom. Det är därför betydelsefullt 
att alltid se till varje patients individuella behov och ge vård och behandling därefter. 
Detta i enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod där 
sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja 
och hjälpa alla människors behov för att de ska uppnå hälsa. Att i enighet med 
evidensbaserad kunskap vara aktiv och utveckla omvårdnaden (International Council 
of Nurses, 2012). 

Konklusion och implikation  
I litteraturstudien framkom det att patienter som är smittbärare av MRSA innehar 
känslan att vara smittsam. Detta skapade känslor som: att vara smutsig, skuld och 
skam samt rädsla och oro. I studien framkom även känslan av att vara annorlunda. 
Detta skapade känslor som: känna sig kränkt, ilska och frustration samt känna sig 
stigmatiserade. Patienter beskrev hur de själva eller närstående valde att ta avstånd på 
grund av de var smittsamma. Vårdpersonals bristande kunskap om smittspridning 
påverkade patienter negativt, vilket fick konsekvenser i deras sociala umgänge. 
Patienter uttryckte otrygghet och att de utsattes för onödigt lidande av sjukvården, 
samt att de inte fick vård på lika villkor. För att främja en god vårdrelation krävs det 
att vårdpersonal är trygg i sin arbetsroll. Det krävs därför mer kunskap och 
vidareutbildning för vårdpersonal som vårdar patienter med smittsamma sjukdomar. 
Det föreligger en risk att patienter upplever sig avvisade av samhället på grund av sin 
smitta men med korrekt information och tydliga riktlinjer kan hälso- och sjukvården 
minska att individerna känner sig stigmatiserade.  

Utmaningen för hälso- och sjukvården är därför att bemöta individerna som är 
smittbärare med evidensbaserad kunskap. Detta för att lindra och förebygga patienters 
lidande. Litteraturstudien kan fungera som en vägledning för vilka kunskaper som 
behöver förbättras hos vårdpersonal. För att skapa en bättre förståelse för personer 
med MRSA-smitta samt öka förutsättningarna för en personcentrerad vård. Spridning 
av MRB är ett globalt problem som växer världen över och som vården måste arbeta 
mot. Det krävs mer forskning på hur vårdpersonal bör bemöta patienter samt 
närstående för att minska stigmatisering som finns i samhället. Dessutom krävs det 
mer forskning kring patienter och närståendes upplevelse av att leva med MRSA. 
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3 

2016-03-01 Cinahl 

(MH "Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus") AND 
patient experience 
Limits: Research Article, English 6 6 0 

 
0(1*) 

2016-03-01 Cinahl 

MRSA (fritext) AND experience 
(fritext)  
Limits: Research Article, English 49 26 9 

 
2(3*) 

2016-03-01 Cinahl 

(MH "Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus") AND 
interviews (fritext)  
Limits: Research Article, English 34 12 7 0(3*) 

2016-03-01 Cinahl 

MRSA (fritext) AND experience 
(fritext) AND understanding 
(fritext) 
Limits: Research Article, English 8 4 0 0(2*) 

2016-03-02 PubMed 

Mesh "MRSA" AND experience 
(fritext) 
Limits: Humans, English 107 20 3 

 
0(1*) 

2016-03-02 PubMed 

Mesh "MRSA" AND Patient 
experience (fritext) 
Limits: Humans, English 85 10 0 

 
0(1*) 

2016-03-02 PubMed 

Mesh "MRSA" AND interviews 
(fritext) 
Limits: Humans, English 33 10 3 

 
2(4*) 

2016-03-02 PubMed 

MRSA (fritext) AND experience 
(fritext) AND understanding 
(fritext) 
Limits: Humans, English 12 4 1 

 
1(0*) 

2016-03-02 Scopus 

MRSA (fritext) AND experience 
(fritext) 
Limits: English, article  255 22 3 

 
1(6*) 

2016-03-02 Scopus 

MRSA (fritext) AND patient 
experience (fritext) 
Limits: English, article 206 20 0 

 
0(8*) 

2016-03-02 Scopus 

MRSA (fritext) AND interviews 
(fritext) 
Limits: English, article 69 10 0 0(6*) 

2016-03-02 Scopus 

MRSA (fritext) AND experience 
(fritext) AND understanding 
(fritext) 
Limits: English, article 13 5 0 0(5*) 

Totalt:   900 168 32 9(40*) 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Andersson, H., Lindholm, C., & Fossum, B. (2011). MRSA – global threat and personal disaster: 
Patients' experiences. International Nursing Review, 58(1), 47-53. doi:10.1111/j.1466-
7657.2010.00833.x  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Studiens syfte är att ställa och beskriva patientens kunskap, upplevelse och erfarenhet av att vara 
MRSA-positiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval Ändamålsenligt urval tillämpades. Patienter med MRSA-infekterade sår kontaktades via telefon 
och tillfrågades om deltagande. Av de 19 patienter som kontaktades deltog 15 patienter, varav 7 
män (21-90 år) och 8 kvinnor (22-83 år). 

Datainsamling Semistrukturerad intervju med öppna frågor där patienter beskriver med egna erfarenheter, 
upplevelser och kunskap om MRSA-infektion. Alla intervjuer spelades in med tillstånd av 
deltagarna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall - 

Slutsats Att leva med MRSA beskrivs stigmatiserade och att vara smutsig detta ger en känsla av att vara 
smittad med pesten. Känslor som skuld, skam, utanförskap och nedstämdhet var återkommande 
bland patienter med MRSA-smitta. Rädsla för att infektera andra samt att bli avvisad var 
återkommande i studien. Patienter beskrev att de upplevde begränsningar i sitt dagliga liv samt 
osäkerhet för hur de bör bete sig i sociala sammanhang. De beskrev även att de blev nekad 
behandling på grund av sin smitta. Patienter beskrev att vårdpersonal saknade kunskap om 
MRSA-smittan samt smittspridning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2011b). Behind barriers: patients’ perceptions of source 
isolation for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Australian Journal of 
Advanced Nursing 28(2), 53-9. URL: http://www.ajan.com.au/Vol28/28-2_Barratt.pdf 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 
Cinahl 

Syfte Att undersöka hur patienter med MRSA upplever att vara smittade och vilka erfarenhet de har av 
att vara isolerade på ett akutsjukhus i New Zeeland.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design, induktiv metod. 

Urval Ändamålsenligt urval tillämpades. Tio personer som vårdats isolerad på grund av MRSA i tre 
dygn eller mer. Studien innefattade fem kvinnor och fem män i åldrarna 46-78 år. 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer, de varade i ca 30 minuter. En trattintervjuteknik 
användes, som började med att be varje deltagaren att beskriva upplevelsen av att vara MRSA-
isolerad. Senare användes smalare frågor för att styra intervjun och att hålla fokus. 

Dataanalys Varje intervju analyserades individuellt och en sammanfattning av ord, fraser och meningar 
gjordes av var och en. Vanliga betydelser kopplades ihop till tre huvudteman med åtta 
underkategorier. Teman kontrollerades av medlemmar för trovärdighet och pålitlighet. 

Bortfall - 

Slutsats Ett framträdande drag var att patienter kände sig stigmatiserade på grund av olika isolerings-
metoder. Vissa uppfattade personalens kläder och skyddsutrustning som hotande, de kände sig 
smittsamma. Vissa deltagare uttryckte oro av att vara MRSA-positiv och vad det innebär för 
framtiden. De uttryckte en önskan att vårdpersonal skulle ge korrekt information för att få en ökad 
kunskap om sin situation. Detta i sin tur påverkade vårdkvalitén. Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal måste hitta efter sätt att förbättra upplevelsen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 88 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Criddle, P., & Potter, J. (2006). Exploring patients’ views on colonisation with meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus. British Journal of Infection Control, 7(2), 24-28. 
doi:10.1177/14690446060070020701 

Land  
Databas 

England 
Scopus 

Syfte Att undersöka hur det är att vara bärare av MRSA utifrån patientens perspektiv. Studien syftar till 
att ytterligare undersöka patientens upplevelse och förståelse samt föreslå vilka aspekter av 
information som är särskilt användbart för patienterna och hur informationen kan förbättras. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design, induktiv metod. 

Urval Ändamålsenligt urval tillämpades. Tjugoen deltagare kontaktades via brev, av dem deltog 14 
patienter i åldern 18-93 år.   

Datainsamling Alla intervjuer spelades in med tillstånd av deltagarna. Deltagarna fick tala fritt utan att deras 
tidigare kunskap om MRSA ifrågasattes.   

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och analys utfördes av författaren med hjälp av en 
tolkningsfenomenologisk metod. Betydande uttalanden tilldelades koder, som senare delades upp i 
olika teman. För att underlätta sortering och hantering av data användes ett programpaket för 
kvalitativ forskning. 

Bortfall - 

Slutsats Patienter beskrev sig få vilseledande och otillräcklig information, vilket gjorde dem förvirrande. 
Patienter uttryckte sig stigmatiserade, de kände sig som av att de var smittade med lepra. Patienter 
beskrev ett avståndstagande och oförstående från närstående med små barn. Samt att bli förkastad 
från sin omgivning vilket skapade känslor såsom rädsla och utanförskap. Patienter hade en negativ 
syn på att vara isolerade och kände sig begränsade.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 77 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lindberg, M., Carlsson, M., Högman, M., & Skytt, B. (2009). Suffering from meticillin-resistant 
staphylococcus aureus: Experiences and understandings of colonisation. Journal of Hospital 
Infection, 73(3), 271-277. doi:10.1016/j.jhin.2009.07.002 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka individers upplevelser och 
förståelser av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) kolonisering. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Induktiv ansats. 

Urval Inklutionskriterier: >18 år och boende i Sverige. Av totalt 26 tillfrågade personer valde 13 
personer att medverka i studien, varav fyra män och nio kvinnor i åldrarna 29-78 år.  

Datainsamling Öppna halvstrukturerade intervjuer som spelades in. En intervjuguide användes för att säkerställa 
att alla informanternas svar omfattade två frågeområden: "hinder och påverkan i 
livet “och” mottagande och information från hälso- och sjukvården". Informanterna valde själva 
intervjuplats.  

Dataanalys Transkriberade intervjuer analyserades med manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Den 
analysprocess genomfördes i flera steg, som resulterade i tre teman. Koderna, kategorier och tema 
diskuterades av medförfattarna tills konsensus nåddes. 

Bortfall En intervju försvann bort på grund av tekniska problem.  

Slutsats Patienter beskrev mötet och information från vårdpersonal olika: några var nöjda, medan andra var 
missnöjda. De beskrev rädsla, begränsningar i yrkeslivet och oacceptabelt lidande för bärarskap av 
sin MRSA-smitta. Deltagarna beskrev känslor som skuld och skam för att vara smittbärare. 
Deltagarna beskrev känslan av att vara smittad med MRSA, som att vara smittad med pesten. 
Deltagarna gjorde jämförelse med att vara smittad med HIV. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 88 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

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. 
doi:10.1016/j.jiph.2014.02.004 

Land  
Databas 

Sverige 
Scopus 

Syfte Att undersöka MRSA-koloniserade personers erfarenheter och upplevelser samt 
sjukvårdspersonals erfarenheter av interaktion.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv studiedesign. 

Urval Fem personer med MRSA-kolonisering och 20 sjukvårdspersonal anställda inom infektion, 
hematologi, neurologi eller primära vårdmiljöer deltog. 

Datainsamling Uppgifterna samlades in med öppna semi-strukturerade individuella intervjuer med MRSA-
koloniserade personer. Med frågor som ‘can you explore that’, samt semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer med vårdpersonal. 

Dataanalys Granheim och Lundman användes för en induktiv innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades 
och lästes för att uppnå en djupare förståelse för texten. Resultat kondenserades och tilldelades en 
kod, för att fånga det väsentligaste i kontexten. Koderna jämfördes för att skillnader och likhet 
skulle framkomma. Analysen utfördes som en dynamisk process och diskuterades kontinuerligt av 
författarna. 

Bortfall En patient uteblev på grund av tidsbrist. 

Slutsats Patienter beskrev sig motbjudande bland vänner och sjukvårdpersonal, där de valde att ta avstånd. 
Patienter uttryckte att de led av en livshotande sjukdom medan andra förnekade sin smitta för att 
de inte hade synliga symtom eller kände sig sjuka. Patienter beskrev att vårdpersonal som arbetade 
med infektionsvård var professionella i sitt bemötande. Att behöva informera vårdpersonal om sin 
MRSA-smitta gjorde att patienterna kände sig märkta och MRSA blev deras identitet, många 
undvek ytterligare kontakt med hälso- och sjukvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Rohde, R. E., & Ross-Gordon, J. (2012). MRSA model of learning and adaptation: a qualitative 
study among the general public. BMC Health Services Research, 12(1), 88-97. doi:10.1186/1472-
6963-12-88 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syfte var att förstå hur och varför människor med MRSA förvärvar och bearbetar ny information.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Konstruktivistisk teori. 

Urval Ändamålsenligt urval där deltagarna blivit smittade med MRSA från icke vårdrelaterat 
sammanhang, haft en positiv MRSA-diagnos under det senaste året, men åtminstone en månad 
före intervjun, var 18 år eller äldre, inte varit inlagd på sjukhus, inte varit inlagd på vård inrättning 
under en längre period och inte anställd i patientnära vård. 

Datainsamling Tio personer intervjuades först vid ett personligt möte och därefter via telefon.  

Dataanalys Bandinspelade intervjuer transkriberades ordagrant och pseudonymer tilldelades för sekretess. 
Texten kodades och kategoriserades till teman. I studien uppträdde mättnad vid den åttonde 
intervjun. Ytterligare två intervjuer genomfördes för att garantera att inga ytterligare teman 
framkom. 

Bortfall - 

Slutsats Patienter uttryckte fysisk smärta, före och efter diagnos. De beskrev smärtan som den värsta de 
någonsin upplevt och trodde de skulle dö. Patienter beskrev att de fick otillräcklig information 
från vårdpersonalen och behövde söka ytterligare information och kunskap om MRSA via medier. 
Patienters kunskap om sin infektion hade stor betydelse för hur anpassning ske till situationen. 
Patienter beskrev känslomässiga faktorer associerad med MRSA, som minskat förtroende, ilska, 
ångest, oro, rädsla, depression, frustration, förlägenhet samt en känsla av att vara stigmatiserad.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 81 % 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Skyman, E., Sjöström, H. T., & Hellström, L. (2010). Patients’ experiences of being infected with 
MRSA at a hospital and subsequently source isolated. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
24(1), 101–107. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00692.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att skaffa sig kunskap om patienters upplevelser av att ha blivit smittade av MRSA på sjukhus 
och därefter behövts vårdas isolerad. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory, induktiv metod. 

Urval Teoretiskt urval av sex vuxna patienter ingick i studien, två kvinnor och fyra män i åldrarna 35-76 
år. De har blivit smittade av MRSA på sjukhus och därefter vårdats isolerad i över en vecka. 

Datainsamling Djupintervjuer genomfördes i en miljö som valdes av patienterna för att få dem att känna sig 
bekväma. Intervjuerna inleddes med öppna frågor som rör patienternas upplevelser av 
att ha smittats av MRSA under sin sjukhusvistelse. Intervjuarna hade många års erfarenhet från 
patienter infekterade med MRSA. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ned ordagrant av en sekreterare och emotionella uttryck 
som gråt, skratt, suckar och liknande ingick i texten. Transkriptionen lästes flera gånger och 
signifikanta uttalanden kodades, koderna analyserades och kategoriserades till sju underkategorier. 

Bortfall - 

Slutsats Patienter som blivit smittade med MRSA i kontakt vården kände sig kränkta. Dessutom nekades 
dem sina rättigheter enligt Svensk lag, vilket innebar att de kände att de hade mindre möjlighet att 
få vård, behandling och terapi jämfört med patienter utan MRSA. Patienter som har konstaterats 
med MRSA kände skuld, sig kränkta, skam och orena men också ansvar för att inte sprida smittan 
vidare. De kände sig utsatta för reaktioner från omgivningen från både anhöriga och personal. 
Detta har också fått konsekvenser för deras dagliga liv som till exempel bristande information om 
de kan återgå till tidigare aktiviteter som att gå till frisören, shoppa eller ta en koppkaffe. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Skyman, E., Lindahl, B., Bergbom, I., Thunberg Sjöström, H., & Åhrén, C. (2016). Being Met as 
marked-patients´experiences of being infected with community- acquired methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA). Scandinavian Journal of Caring Sciences, n/a. 
doi:10.1111/scs.12309 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Avslöja och tolka i övrigt friska patienters upplevelser av att ta emot vård och deras vardag efter 
att ha blivit smittad av samhällsförvärvad MRSA.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Urval Sjutton patienter med samhällsförvärvad MRSA inbjöds att delta. Patienterna informerades om 
studien och uppmanades att delta per brev, detta inkluderade ett förbetalt porto för skriftligt 
medgivande. Tolv av 17 patienter, fem kvinnliga i åldersintervallet 29-65 år och sju män 
åldersintervall 33-69 år deltog. Uteslutningskriterier var demens och barn yngre än arton år. 

Datainsamling Fyra patienter valde att bli intervjuade i sina hem och övriga åtta på infektionsmottagningen. 
Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Djupintervjuer med öppna frågor som ‘Could you 
please tell me about your experiences of being infected with MRSA?‘ och utforskande frågor som 
‘could you please tell me more about’ Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant till 
en text av den första författaren.  

Dataanalys Intervjuerna lyssnades på flera gånger och texterna lästes upprepade gånger för att få en 
uppfattning om vad texten i helhet handlade om. Huvudförfattarens tidigare erfarenheter har 
betydelse för tolkning av texten. Författaren delade in analysen i tre olika faser: subjektiva fasen, 
naiva förståelsen och strukturella analysen. 

Bortfall - 

Slutsats Studien visade att patienter är ensamma med sin frustration. Patienter som lider av resistenta 
bakterier måste ta ett stort ansvar för att inte överföra smittan. Detta påverkar deras vardag 
negativt och de lever med rädslan att överföra smittan och känslan av utanförskap där några 
upplevde sig mobbade. Att vara infekterade med resistenta bakterier som MRSA innebär att vara 
sårbar och ibland även en känsla av att ha pesten. Patienter som är smittbärare uttryckte sig vara 
smutsiga och skyldiga. Studien visar på ett akut behov hos vårdpersonal för utbildning och större 
förståelse för patienters situation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 94 % 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Webber, K., Macperhson, S., Meagher, A., Hutchinson, S., & Lewis, B. (2012). The impact of 
strict isolation on MRSA positive patients: an action- based study undertaken in a rehabilitation 
center. Rehabilitation Nursing 37(1), 43-50. doi:10.1002/RNJ.00007 

Land  
Databas 

Canada  
Cinahl 

Syfte Syftet med undersökningen var att söka insikter från rehabilitering hos patienter med MRSA, för 
att bättre förstå deras erfarenheter av MRSA och från isolering. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Induktiv ansats. 

Urval Nio patienter i åldrarna 50-70 år (varav en i 30-års ålder). Alla deltagarna var under rehabilitering 
och hade varit isolerade på grund av MRSA under minst en månads tid. Fyra patienter ingick i en 
fokus kontrollgrupp, två deltagare från den första gruppen och två nya deltagare.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer. Intervjuaren bad deltagarna att beskriva sina erfarenheter av MRSA och 
isolering. Deltagarna ombads också att dela med sig av sina tankar och ge förslag på förbättringar 
av att vårdas isolerad. 

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Texten kodades och kategoriserades till 
teman. För att öka tillförlitligheten i de olika teman, sammanfattades materialet och delades ut till 
deltagarna för att få bekräftelse och feedback. 

Bortfall - 

Slutsats Information angående MRSA från vårdpersonal ansågs som bristfällig och behöver förbättras. 
Patienter fick ibland vara den som informerade sina närstående om MRSA. Patienter beskrev att 
de kände sig smutsiga och stigmatiserade på grund av sin MRSA-smitta samt oro för att sprida 
smittan. Åtgärder vid isolering såsom skyddskläder fick patienter att känna sig annorlunda. En del 
patienter ansåg att vårdpersonal slarvade med basala hygienrutiner, vilket resulterade i ilska och 
frustration gentemot vårdpersonal.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 88 % 
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