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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Redan på 1960-talet rapporterades det om antibiotikaresistens i form av 

meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA. Denna grupp av bakterie är 

anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sedan år 2000. Att MRSA är ett 

stort problem på sjukhus över hela världen beror på överdriven antibiotikaanvändning. Som 

bärare av MRSA finns det restriktioner kring hygien som patienter ska förhålla sig till i 

sjukvårdsmiljö samt i hemmet.  

Syfte: Att studera hur personer med MRSA upplever sin situation i vården och i samhället. 

Metod: Litteraturöversikt med 10 artiklar. Sökningarna är utförda i PubMed samt förekomst 

av sekundära sökningar.  

Resultat: Det framkom att patienter inte får tillräcklig information om vad bärarskap av 

MRSA innebär, ofta på grund av att vårdpersonalen har bristande kunskap då nationella 

riktlinjer saknas. Patienter upplever stigmatisering, utanförskap och en känsla av att vara 

pestsmittad på grund av bemötandet från vårdpersonal samt uppfattningar från närstående och 

arbetskollegor. Resultatet presenteras i form av kategorierna stigmatisering, bristande 

kunskap hos vårdpersonal, bristande kunskap hos patienter, upplevelsen av vårdpersonalens 

bemötande, att diagnostiseras med MRSA och upplevelsen av att bära på MRSA i det 

vardagliga livet. 

Slutsats: Personer som bär på MRSA känner sig stigmatiserade, nedprioriterade i 

vårdsammanhang samt att informationen som finns att tillgå är bristfällig och kan skilja sig 

från län till län. 
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ABSTRACT 
 
Background: As early as in the 1960s antibiotic resistance was reported in the form of 

methicillin resistant staphylococcus aureus, MRSA. According to the diseases act this group 

of bacteria has been mandatory to report since the year 2000. The worldwide problem of 

MRSA in hospitals derives from excessive use of antibiotics. Patients that are carriers of 

MRSA have to relate to restrictions on hygiene both in the healthcare environment and in 

their own homes.	
Aim: To study how people with MRSA experience their situation in healthcare and in society.	
Method: Literature review with 10 articles. The searches are executed in PubMed and the 

occurrence of secondary searches.	
Result: The study shows a lack of information given to the MRSA carrying patients. This 

lack of information is related to the fact that national guidelines are missing which in turn has 

led to the health personnels lack of knowledge. Patients experience stigma, alienation and a 

feeling of being infected with plague because of the treatment from health personnel and the 

perception from relatives and colleagues. The result is presented with the categories stigma, 

insufficient knowledge of health professionals, insufficient knowledge of patients, the 

experience of treatment from health professionals, to be diagnosed with MRSA and the 

experience of being an MRSA-carrier in the everyday life.  
Conclusion:MRSA carriers feel stigmatized, that they have a lower priority in care context 

and also that the information available is inadequate and may differ from county to county 
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BAKGRUND 
 

MRSA 

Penicillin började användas på 1940-talet, efter bara några års användande konstaterades att 

resistens var förekommande genom Staphylococcus aureus egna betalaktamasproduktion. 

Resistensen blev sedan så pass utbredd att man på 1950-talet blev tvungen att komma på ett 

sätt att stabilisera penicillinet mot betalaktamasproduktionens nedbrytning. Detta åtgärdades 

via en isoxazolylgrupp i penicillinet som kom på 1960-talet och används än idag i form av 

Flukloxacillin (Heracillin). Dock rapporterades det om resistens mot även denna typ av 

penicillin bara ett drygt år senare i form av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, 

MRSA. MRSA är en grupp av bakterier som är anmälningspliktigt enligt 

Smittskyddslagensedan år 2000. Det var på Universitetssjukhusen i Uppsala och i Lund år 

1966 som de första MRSA-utbrotten inträffade. Dessa resistenta bakterier var länge endast ett 

problem som fanns på sjukhus men sedan slutet av 1900-talet har de förekommit spridning av 

dessa i samhället. Det sker inte bara en spridning oss människor emellan utan även människor 

till djur och tvärtom (Melhus, 2014). De senaste tio åren har det skett en signifikant ökning av 

MRSA-fall med 103 % var femte år i Sverige. År 2016 anmäldes det 4402 fall av MRSA, en 

ökning med 13 % sedan 2015 (Folkhälsomyndigheten, i.d.). 

	
De grupper av människor som bär på bakterien MRSA är vanligtvis personer med eksem, de 

som arbetar som sjukvårdspersonal, samt patienter på sjukvårdsinrättningar. De vanligaste 

lokalisationerna för MRSA på kroppen är i näsan, perineum samt på händerna. MRSA kan 

spridas via kontaktsmitta, såsom via utrustning, händer och sår, men även via droppsmitta. 

MRSA tillhör ett hygieniskt problem på sjukhus världen över, det är vanligt att personer som 

har vistats på sjukhus utomlands blir kontaminerade med MRSA och därefter importerar 

dessa bakterier när de återvänder hem. Målet är att MRSA inte ska bli en del av vår 

bakterieflora då detta skulle innebära en ökad användning av antibiotika samt en ytterligare 

utveckling av resistens (Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). 

Bakterier blir resistenta när antibiotikabehandlingar går till överdrift. Detta på grund av att 

bakterier ständigt är under utveckling och vid överdriven användning av antibiotika lär sig 

bakterierna hur de ska utveckla resistensmekanismer (Fohlman, 2013).
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Finns det en misstanke om att en patient eventuellt är bärare av MRSA tas prover på patienten 

i fråga, samt personal som vårdat patienten och andra patienter som varit nära den misstänkta 

bäraren. Smittskyddsläkare kontaktas för uppföljning om ett provsvar är positivt från någon 

av de provtagna individerna. Prover för MRSA tas inför en elektiv inläggning om patienten 

har behandlats på sjukhus utanför Norden. Proverna tas från varje näsborre, svalg, tonsiller, 

perineum, eventuella sår/eksem, nytillkomna ärr, insticksställen för icke kroppsegna föremål 

samt urinprov från permanent urinkateter om patienten har en sådan (Andreassen et al., 2011). 	
Nyligen publicerade World Health Organization (2017) en lista över de bakterier som utgör 

den största faran för människans hälsa. Denna lista utformades för att belysa vilka bakterier 

som är i behov av ny antibiotika. Bakterierna är indelade i tre olika prioriteringskriterier, 

kritisk, hög och medel. MRSA-bakterien är placerad i den kategori med hög prioritet 

tillsammans med andra bakterier som bli ett allt större problem i samhället på grund av 

resistens.	
 

Information om MRSA 

Det är viktigt att patienten får adekvat information om MRSA gällande livsstil, socialt 

umgänge, smittsamhet och så vidare. I en enkätundersökning från 2016, utförd på 150 

MRSA-bärande patienter, uppgav en tredjedel att de aldrig fått information från vårdpersonal 

om vad det innebär att vara bärare av MRSA. I samma studie fick 79 vårdpersonal svara på 

frågor gällande MRSA. Då svarade nästan hälften av dem att tillgång till adekvat information 

om MRSA finns att tillgå (Raupach-Rosin et al., 2016). 

	
Enligt Skyman och medarbetare (2016) känner sig patienter utlämnade, nedvärderade och 

“pestsmittade” efter att de har visat sig vara bärare av MRSA. Smittade patienter tar ansvar 

för att inte smitta andra, vilket leder till att deras vardagliga liv blir annorlunda i en negativ 

riktning. Utbildad personal på infektionskliniker som är vana med denna typ av smitta ger 

patienterna en känsla av tillhörighet istället för utanförskap. Detta tyder på att utbildning av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal om denna typ av smitta är viktig för bemötandet i den 

övriga vården.	
 

Vårdas med MRSA 

En infektion som är orsakad av MRSA tillhör en av de allmänfarliga sjukdomarna, därför 

krävs utökade hygienrutiner. Vårdpersonal som behandlar patienten ska använda skyddsrock, 
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handskar, kirurgiskt munskydd och tillämpa basala hygienrutiner (Andreassen et al., 2011). 

Riktlinjerna för MRSA skiljer sig dock åt i olika län. Om en patients provsvar är negativt två 

gånger efter varandra betraktas hen som smittfri i nio län i Sverige, men i nio andra län är 

man smittbärare livet ut efter ett positivt svar. I fjorton län får patienterna ett speciellt MRSA-

bärarkort som de måste visa upp när de söker vård. I sex andra län får de inte något kort, och i 

ett län får man välja själv om man vill ha ett eller inte. Informationen patienterna får skiljer 

sig åt vilket gör att många patienter söker information själva när de inte vet hur de ska hantera 

vissa situationer. I sin tur gör detta att de får ny information som de inte visste om och det 

leder till stor förvirring. Detta är inte i enlighet med det faktum att sedan år 2004 betraktas 

MRSA som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Vilket medför att patienterna 

har skyldigheter och måste följa de riktlinjer den behandlande läkaren ger, detta blir klurigt 

för patienterna då informationen ser olika ut (Andersson, Kalin, Fossum, Lindholm & 

Örtqvist, 2009).  

	
Enligt Andreassen och medarbetare (2011) ska patienten bli isolerad enligt de rutiner som 

gäller för dropp-och kontaktsmitta detta gäller både vid konstaterad smitta samt vid misstanke 

om smitta. Att vara isolerad innebär att patienten får ett enkelrum med egen dusch och toalett. 

Patienten får inte vistas i korridoren på avdelningen, besöka matsalen eller vara i 

gemensamma utrymmen där det finns risk att smitta andra. Isoleringsvård kan medföra 

psykisk ohälsa i form av att patienten upplever ilska, sorg, nedstämdhet, frustration och 

rädsla. Anledningen till detta kan vara påfrestningen av att vara instängd ensam i ett rum 

under en längre tid. Patienten påminns hela tiden om sjukdomen/smittan på grund av 

personalens hygienrutiner, speciella gula tvättsäckar, stora avfallssäckar och det faktum att 

alla som vidrör patienten har på sig handskar och patienten får heller aldrig se mer än ögonen 

på de som kommer in i rummet.  

	
Vid isolering på grund av smitta kommer inte sjukvårdspersonalen in till patienterna i samma 

utsträckning som för de patienter som inte är isolerade, vilket kan leda till att de känner sig 

ensamma och nonchalerade (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2014). Enligt Smittskyddslagen 

(2004:168) kap 5 § 9om isolering står det att den person som är isolerad på grund av en 

allmänfarlig sjukdom ska tas väl om hand och att efter isolering få den vård eller det stöd 

personen behöver för att minska risken för smittspridning. Personen ska även ges möjlighet 

till sysselsättning, fysisk träning samt tillgång till utevistelse under pågående isolering. 
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Stelfox och medarbetare (2003) genomförde en studie vars syfte var att undersöka kvaliteten 

på vården för isolerade patienter på en infektionsavdelning. I resultatet framkom det att de 

isolerade patienterna upplevde ett missnöje med vården, de var missnöjda med 

kommunikationen, personaltillgången, miljön och att deras vård inte är synlig i 

dokumentationen vilket kan tyda på färre vårdinsatser hos dessa patienter i jämfört med icke 

isolerade patienter. 	
 

Teoretisk utgångspunkt 

Travelbees omvårdnadsteori den “mellanmänskliga modellen”, på engelska kallad “Human- 

To- Human relationship model”, menar att sjuksköterskan ansvarar för att undvika och/eller 

lindra upplevelsen av ouppfyllda behov samt lidande, att “mellanmänsklig modell” är ett 

medel för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt för både patienten och vårdpersonalen. 

Travelbee poängterar vikten av att kunna hitta en mening med livet oavsett hur man mår både 

fysiskt och psykiskt, vilken miljö man befinner sig i samt vilka förutsättningar man har. Enligt 

Travelbee är begreppet hälsa individuellt. Sjuksköterskans ansvar gällande lidande är inte 

enbart riktat till individens välmående utan även familj och närstående. Dock står patienten i 

centrum. Travelbee lägger stor vikt vid kommunikation. God kommunikation är ett sätt att 

uppnå målet i att hitta mening i patientens upplevelse. Travelbee menar att kommunikationen 

är minst lika viktigt som resterande delar av sjuksköterskans yrke (Kirkevold, 2000).  

	
Enligt Gustin (2014) menar Travelbees omvårdnadsteori att patienter som upplever lidande 

behöver med hjälp av sjuksköterskan få förutsättningar att se meningen med det upplevda 

lidandet. Lidande hör livet till och kan hjälpa individer att utvecklas. Travelbee menar även 

att sjuksköterskan kan hjälpa patienten med detta genom att vårdrelationen mellan dem blir 

ömsesidig men med fokus på patientens önskemål och individuella behov. Patienter som 

upplever lidande i kombination med intensiv ilska, förvirring, sorg och ångest under en längre 

period riskerar att dessa känslor blir styrande och kan till slut leda till att patienten blir 

likgiltig. Vårdlidande är något som ofta grundar sig i relationen mellan vårdpersonal och 

patient, det kan grunda sig i att patienten i fråga känner sig förnedrad, nonchalerad samt att 

personal utgår från sitt eget perspektiv och inte ser den individuella patienten. Ansvaret att 

förebygga vårdlidande ligger i sjuksköterskans arbetsuppgift. För att upptäcka vårdlidande 

måste sjuksköterskan vara uppmärksam på detta då det ofta sker i tysthet, en känsla av 

otrygghet leder till att patienter inte vågar uttrycka sig (Gustin, 2014).
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Problemformulering 

Eftersom att det har skett en signifikant ökning av MRSA-fall i Sverige de senaste tio åren är 

det viktigt att vårdpersonal på alla olika vårdavdelningar är medvetna om vilka hygienrutiner 

som är aktuella vid MRSA. Det är också viktigt att vara medveten om hur personer med 

MRSA upplever sin situation samt hur bemötandet påverkar patientens fysiska och psykiska 

välmående.  

 

Syfte 

Att studera hur personer med MRSA upplever sin situation i vården och i samhället. 

 

Frågeställning 

• Hur upplever personer med MRSA sin situation av vårdpersonal och i samhället? 

METOD 

Design 

Designen är en litteraturöversikt, anledningen till detta är att studera befintlig litteratur 

gällande ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Under datainsamlingen samt vid analysen av de utvalda artiklarna lades det inte någon 

värdering i vad de valda artiklarnas resultat, utan detta studerades neutralt, opartiskt och 

faktabaserat av författarna. De tidskrifter/forum som artiklarna var publicerade i 

kontrollerades för att se att de var referentgranskade, detta för att utesluta jäv eller annat som 

ligger till grund för att de inte skulle vara tillförlitliga. Artiklarna skulle även ha tydliga 

forskningsetiska överväganden och fått tillstånd att genomföras. Artiklarna som används i 

resultatet kommer att sparas på ett säkert sätt i tio år (Forsberg & Wengström, 2008).	
 

Sökstrategi 

Den databas som har givit resultat vid sökning av artiklar är PubMed. De sökord som har 

använts är patient, experience, MRSA, infection, caring, hospital, care, isolation, information, 

professional, relations, attitudes. Studierna som valdes ut är originalartiklar av kvalitativ 

karaktär. Författarna valde först ut artiklar där titeln var relevant till syftet, sedan lästes 

artikelns sammanfattning igenom, var sammanfattningen relevant lästes hela artikeln igenom. 
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Referenslistan i de utvalda artiklarna lästes igenom av författarna för att hitta ytterligare 

användbara artiklar, denna strategi resulterade i 4 relevanta artiklar. 

Sökresultatet av artiklar är redovisat i tabell 1. 

 
 

Tabell 1. Sökstrategi i databaser 

Databas Sökord Utfall Utvalda 

PubMed patient, experience, MRSA, infection, caring 2 0 

PubMed patients, experience, MRSA, hospital, care 101 1 

PubMed patient, experience, MRSA, isolation, information 8 0 

PubMed professional patient relations, MRSA 20 2 

PubMed attitudes, MRSA, patient 127 3 

 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de valda artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2000- 

2017, artiklarna skulle vara referentgranskade, artiklarna var skrivna på engelska eller 

svenska, att studierna skulle ha gjorts på vuxna patienter samt att de var originalartiklar. Den 

godkända projektplanen hade inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 120101-171231, detta kriterium ändrades därefter på grund av att antalet användbara 

artiklar var för få utifrån denna sökning. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var att inte använda systematiska review artiklar då författarna bara vill 

ha med originalartiklar, inte använda artiklar som var publicerade före år 2000 eller som var 

gjorda på personer under 18 år. Artiklarna skulle inte vara skrivna på annat språk än svenska 

eller engelska. 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna som valdes ut till studien lästes igenom av båda författarna i fulltextversion för att 

båda skulle få en djupare förståelse. I samband med genomläsningen gjordes en 

kvalitetsbedömning av varje studie. Kvalitetsbedömningen gjordes efter Willman och 

medarbetares (2011) kvalitetsbedömningsmall, se bilaga nummer 1. Artiklarna kunde få bra, 

medel eller låg kvalitet. Ingen av de artiklar som lästes igenom och bedömdes var av låg 

kvalité. Till att börja med gjordes en bedömning av studiens beskrivning utifrån dess 

problemformulering, kontext och etiskt resonemang. Därefter bedömdes urvalet, om det var 

relevant och strategiskt. Sist bedömdes metoden, exempelvis en tydligt beskriven 

datainsamling. Kvaliteten på artikelns giltighet samt dess kommunicerbarhet bedömdes 

utifrån resultatet. Poäng delades ut för varje fråga, studien får ett poäng för varje “ja-svar” 

samtidigt som inget poäng ges om svaret är “nej”. Den slutgiltiga poängen räknades om till 

procent av den totala summan. Bra kvalitet innebär 80-100 %, medelkvalitet innebär 70-79 % 

och dålig kvalitet 60-69 % (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Resultatanalys 

När författarna hade valt ut artiklarna undersöktes materialet noggrant. Detta gjordes genom 

att båda författarna läste igenom artiklarna i fulltextversion för att få en god uppfattning av 

innehållet (Forsberg & Wengström, 2008). Efter att ha läst alla artiklar i sin helhet kom 

författarna fram till sex olika teman som artiklarnas resultat hade gemensamt som därefter 

resulterade i rubriker vilka presenteras i resultatdelen. Mer ingående information om valda 

artiklar finns att läsa i tabell 2. 
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Tabell 2. Artiklar inkluderade i resultatet. 

Författare, År, 

Land 
Design Undersökningsgrupp Bortfall Intervention Metod Resultat Kvalitet1 

Lindberg, M., 

Karlsson, M. & 

Skytt, B. (2014). 

PubMed. 
Sverige. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

Sjukvårdspersonal och 

MRSA-bärande patienter. 
 Undersöka vårdpersonals och 

MRSA-koloniserade 

patienters erfarenheter av den 

patient-professionella 

interaktionen.  

Deskriptiva 

kvalitativa 

intervjuer, 

gruppintervjuer 

med vårdpersonal 

och individuella 

intervjuer med 

patienter. 

Upplevt bristande 

bemötande av 

vårdpersonal p.g.a. 

okunskap 

Bra 

(86%) 

Skyman, E., 

Sjöström, HT. & 

Hellström, L. 

(2010). PubMed. 
Sverige. 

Kvalitativ 

studie. 
6 MRSA-bärande personer.  Få kunskap om patienters 

erfarenheter som fått MRSA 

på sjukhus och därmed får 

vårdas isolerade. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

öppna frågor som 

spelades in. 

Känsla av förnedring 

p.g.a. MRSA-smitta. 

Dåliga  

upplevelser av isolering. 

Medel 

(78%) 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Högman, M. & 

Skytt, B. (2009) 

Pubmed. 
Sverige. 

Kvalitativ 

studie 
26 MRSA-koloniserade 

personer kontaktades. 
13. Få kunskap om individers 

erfarenheter och dess 

förståelse för att bära på 

MRSA. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

spelades in. 

Känslor av rädsla och 

begränsningar i det 

vardagliga livet. Positivt 

och negativt bemötande. 

Bra 

(93%) 

                                                
1 Bra kvalitet 80-100 % Medelkvalitet 70-79 % Dålig kvalitet 60-69 %  
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Hill, JN., Evans, 

CT., Cameron, 

KA., Rogers, TJ., 

Risa, K., Kellie, S., 

Richardson, MS., 

Anderson, V., 

Goldstein, B. & 

Guihan, M. (2013) 

PubMed. 
USA. 

Tvärsnittsstudie 8 krigsveteraner med 

ryggmärgsskador som bär 

på MRSA och 32 

vårdpersonal. 

 Bedöma uppfattningar hos 

vårdpersonal samt patienter 

angående MRSA och 

utbildningsbehov om MRSA-

förebyggande vård. 

Kvalitativ studie 

med 

gruppintervjuer där 

vårdpersonalen och 

veteranerna inte 

intervjuades i 

samma grupp. 

Bristande kunskap om 

MRSA samt 

hygienrutiner hos både 

patienter och 

vårdpersonal 

Medel 

(78%)1 

Newton, JT., 

Constable, D. & 

Senior, V. (2001) 

Pubmed. 
Storbritannien. 

Kvalitativ 

studie 
19 MRSA-bärande 

patienter som varit 

isolerade mellan 3-77 dagar 

 Att dokumentera MRSA-

bärande patienters 

erfarenhet/upplevelse av att 

vara isolerade 

Semistrukturerade 

personliga 

intervjuer 

Bristande kunskap om 

MRSA. Upplevelser av 

isolering. Konsekvenser 

med att vara MRSA- 

bärare. 

Bra 

(93%) 

Andersson, H., 

Lindholm, C. & 

Fossum, B. (2011) 

Pubmed. 
Sverige. 

Kvalitativ 

studie 
19 MRSA-bärande 

patienter blev kontaktade 
4 st Att fastställa och beskriva 

patienters kunskap, 

uppfattning och erfarenhet av 

att vara MRSA-bärare 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Känsla hos patienter av 

stigmatisering från 

vårdpersonal. 

Bra 

(86%) 

Gleeson, A., 

Larkin, P. & 

Kvalitativ 

studie 
9 MRSA-bärare och 9 

familjemedlemmar. 
 Undersöka hur en MRSA-

diagnos påverkar patienter 

Kvalitativa 

intervjuer 
Starka reaktioner vid 

besked om MRSA- 

Medel 

(71%) 

                                                
1 1 Bra kvalitet 80-100 % Medelkvalitet 70-79 % Dålig kvalitet 60-69 %  
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O´Sullivan, N. 

(2016). PubMed. 
Storbritannien. 

och deras anhöriga. smitta. Bristande 

kunskap hos 

vårdpersonal. 

Rohde, R. & Ross-

Gordon, J. (2012).   
PubMed.  
USA. 

Kvalitativ 

studie 
10 individer med MRSA   Syftet var att undersöka 

varför och hur personer lär 

sig om MRSA 

Kvalitativa 

intervjuer 
Vikten av riktlinjer vid 

MRSA samt utbildning 

för patienter och 

vårdpersonal. 

Medel1 

(72%) 

Webber, KL., 

Macpherson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S. & 

Lewis, B. (2012). 

PubMed. Kanada. 

Kvalitativ 

studie 
13 MRSA-bärare.  Syftet var att förstå vilka 

erfarenheter MRSA-positiva 

patienter på rehabilitering 

hade av MRSA samt av 

isolering. 

Kvalitativa 

intervjuer 
Upplevelser av förvirring 

kring isoleringsrutiner. 
Medel 

(70%) 

Mozzillo, KL., 

Ortiz, N & Miller, 

LG. (2009). 

PubMed USA 

Narrativ studie 5 MRSA-bärare  Upplevelser av stigmatisering 

kring MRSA 
Berättelser från 

tidigare studier 
Stigmatisering. Bristande 

information till patienter 

och anhöriga. 

Medel 
(71%) 

                                                
1 1 Bra kvalitet 80-100 % Medelkvalitet 70-79 % Dålig kvalitet 60-69 %  
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RESULTAT 

Stigmatisering 

Med stigmatisering menas att personer har negativa uppfattningar om andra människor 

egenskaper. Detta kan leda till ett ”vi och dem tänk” där grupper blir separerade. 

Stigmatisering kan ofta leda till diskriminering av människor. De stigmatiserade personerna är 

ofta minoritetsgrupper i samhället (Svensson & Hansson, 2015). Enligt en studie utförd av 

Lindberg och medarbetare (2014) berättade flera av de MRSA-bärande patienterna att de 

känner sig diskriminerade i sjukvården, vilket författarna i artikeln tolkade som 

stigmatisering. De känner att de måste berätta för vårdpersonal att de är bärare av MRSA och 

även ibland vad MRSA är vilket får dem att känna sig som pestsmittade. På grund av detta 

undvek många att söka sjukvård eller sökte när det var absolut nödvändigt. I en studie av 

Andersson och medarbetare (2011) berättar många av patienterna att beskedet om att de var 

MRSA-bärare var hemskt och de kände sig smutsiga, de var ledsna och de skämdes över att 

vara smittade. Många upplevde sig själva som en fara för samhället framförallt för deras barn 

och kollegor.  

	
Det finns en rädsla hos MRSA-bärande patienter över hur andra människor ska reagera när de 

får reda på att personen är MRSA-positiv. En patient berättar om hur en anhörig inte längre 

vågar komma hem till personen och har efter hand sagt upp bekantskapen med rädsla för att 

själv bli smittad. En annan patient berättar om hur nedvärderande det är att alltid behöva 

berätta för vårdpersonal att hen bär på en smitta. Ansvaret att berätta detta för de som behöver 

veta det ligger hos patienten men att det ibland blir jobbigt då det finns andra patienter i 

närheten som kommer höra det som sägs till exempel då man ska anmäla sig i receptionen på 

vårdcentralen (Lindberg et al., 2009).  

	
I en studie gjord av Skyman och medarbetare (2010) berättade deltagarna att de hade upplevt 

en känsla av att vara ovälkomna och uttittade vid flera olika tillfällen, de medverkande 

berättade att de hade blivit tillsagda att vänta utanför akutmottagningen i väntan på att få vård 

samt att de hade blivit nekade att sitta i väntrum med andra patienter.	
	
En busschaufför som var koloniserad med MRSA berättade i en intervju att han upplevde 

stigmatisering och diskriminering på sin arbetsplats. Han blev nämligen beordrad av sin chef 

att ha en sittkudde med sig till och från jobbet för att kollegorna skulle slippa dela förarsäte 
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med honom. En annan deltagare som hade koloniserats med MRSA blev tillsagd av sin fru att 

flytta ut i garaget med ett eget badrum, han fick inte vidröra sina barn och barnen fick inte 

röra samma saker som han berört. Han menade på att han inte visste hur länge han skulle 

klara av att leva under dessa förhållanden (Mozzillo et al., 2010). 

	
I en studie utförd av Webber och medarbetare (2012) intervjuades isolerade MRSA-bärande 

patienter om påverkan av att vara isolerad på vårdavdelning under längre perioder. Några av 

dessa patienter ansåg inte att själva infektionen var något större problem, en del tyckte att det 

var skönt att inte bli störd ofta medan andra upplevde isoleringen som störande i deras 

rehabilitering då de inte kunde medverka vid alla tillfällen på grund av rädslan att smitta 

andra. Flera av deltagarna hade problem att förstå att de ens var smittsamma då de inte kände 

sig sjuka. En patient upplevde att personalen tittade på honom som att han var smutsig vilket 

gjorde honom otrygg.  	
 

Bristande kunskap hos vårdpersonal 

I en artikel skriven av Lindberg och medarbetare (2014) konstaterades det att vårdpersonal 

upplever en osäkerhet och rädsla över att vårda MRSA-positiva patienter. Avdelningschefer 

som deltog i denna studie uppgav att de upplevde att vårdpersonal inte tog sig an sitt ansvar 

för att arbeta smittförebyggande, detta visade sig dels genom att sjukvårdspersonalen 

prioriterade att använda handdesinfektionsmedel efter patientkontakt istället för både före och 

efter patientkontakt. Genom att hantera patientkontakten på detta sätt innebär det att 

vårdpersonal arbetar utifrån att skydda sig själva från smitta, och inte patienterna.  

 

I en intervju med en MRSA-bärande patient berättade denna kvinna som var 83 år gammal 

om ett möte med en läkare, det som läkaren berättade skrämde henne och påvisade hur 

bristande kunskapen kring MRSA kan vara, i intervjun berättar hon ”Then he – the doctor 

told me – and he scared the life out of me. He said, ‘I will not shake your hand, you cannot 

travel by bus, you are not allowed to use the underground and you should not have anything 

to do with other people’ It was horrible and I have some difficulties forgiving him” 

översättning svenska “Då han- läkaren berättade för mig- och det skrämde livet ur mig. Han 

sa ‘Jag kommer inte ta dig i hand, du kan inte åka buss, du får inte åka tunnelbana och du 

bör inte ha med andra människor att göra’ Det var fruktansvärt och jag har svårt att förlåta 

honom”. (Andersson et al., 2011, s.50). 
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Under intervjuer med vårdpersonal i en studie som är gjord av Hill och medarbetare (2013) 

berättar personalen att de har en bristande kunskap gällande MRSA och att de inte känner till 

varken vilka bestämmelser eller regler som gäller vid behandling av patienter som bär på 

MRSA. 

 

I en studie upplevde flera av deltagarna att de fick mycket och bra information från läkare och 

sjuksköterskor både om vad MRSA är och vad det innebär att vara bärare av MRSA. Många 

av personerna i artikeln berättade om att de fick en bra grund som de senare kunde bygga 

vidare på via internet och andra typer av media för att få en djupare kunskap om ämnet. De 

upplevde att behandlande läkare var öppna och inbjudande till att prata om problem som 

kunde uppstå i vardagen. Patienterna kände att de blev lyssnade på och sedda (Rohde et al., 

2012). 

 

Bristande kunskap hos patienter  

MRSA upplevs olika från patient till patient, några patienter anser att de bär på en livshotande 

sjukdom medan andra patienter förnekade att de bär på MRSA, förnekelsen grundar sig i att 

de inte har några symtom samt att patienterna inte känner sig sjuka (Lindberg et al., 2014). I 

studien gjord av Andersson och medarbetare (2011) var alla deltagare överens om att de bar 

på en smitta, däremot var kunskapen om MRSA-infektionen och dess smittsamhet inte på 

samma nivå mellan deltagarna. Uppfattningarna varierade mellan att deltagarna trodde att det 

var ett virus i kroppen, bakterie i blodet och att det var en livshotande sjukdom. Det fanns 

även oklarheter i hur bärarna kunde skulle bete sig i vardagliga situationer, exempelvis om 

handskar ska användas när en sårskada ska plåstras om på någon annan än personen i fråga. I 

en studie av Newton och medarbetare (2001) medverkade 19 patienter med konstaterat 

MRSA-bärarskap. Sjutton av dessa patienter visste inte hur länge de skulle vara betraktade 

som smittade, varav en patient trodde att bakterien skulle försvinna när han lämnade 

sjukhuset.  

 

I en studie gjord av Gleeson och medarbetare (2016) klargjorde de flesta deltagarna att MRSA 

hade en koppling till hygien. De flesta deltagarna var dessutom överens om att MRSA var 

någon form av insekt, somliga trodde även att de kunde bli uppätna inifrån och ut. 
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Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

I en studie som gjordes på ett sjukhus i Sverige av Lindberg och medarbetare (2014) upplevde 

MRSA-positiva bärare att vårdpersonalens bemötande förorsakade en känsla hos patienten att 

han eller hon bar på pesten. Vårdpersonalens bemötande varierade, en del bar flera lager av 

skyddskläder inför patientmötet, medan andra uttryckte en känsla av att de var besvärade över 

att vårda MRSA-bärare. Deltagarna i studien tyckte att det var märkligt att skyddsåtgärderna 

och hygienrutinerna varierade mellan personalen eftersom att de borde arbeta likadant med att 

förebygga smittspridning. 

 

Några av deltagarna i en studie som gjordes i Sverige hade uppmärksammat hur 

vårdpersonalens bemötande förändrades efter att patienterna blivit diagnostiserade med 

MRSA. Innan diagnosen använde sig inte vårdpersonalen av skyddsutrustning i form av 

handskar och förkläde vid såromläggning och vid hjälp med personlig hygien, när patienterna 

sedan blivit positiva för MRSA förändrades vårdpersonalens användande av skyddsutrustning 

(Andersson et al., 2011). Att bära på MRSA innebär isoleringsvård, att vårdas isolerat 

upplevde patienter som tråkigt. De fick i princip bara besök av vårdpersonal när läkemedel 

skulle delas ut eller när måltider skulle lämnas och hämtas inne på patientens rum (Skyman et 

al., 2010).  

 

Att diagnostiseras med MRSA 

Att diagnostiseras med MRSA är chockerande, några ser MRSA som ett hot mot sitt 

välbefinnande, en allvarlig sjukdom och dessutom var några övertygande om att de kunde dö 

av att bära på MRSA (Gleeson et al., 2016). Patienter upplevde dessutom en känsla av 

förtvivlan, speciellt över hur koloniseringen hade påverkat det känslomässiga förhållandet till 

familj och vänner negativt (Hill et al., 2013). 

 

Beroende på hur vårdpersonalen beter sig och reagerar när patienter får veta att de blivit 

koloniserade med MRSA återspeglar sig på hur patienten reagerar på informationen, uttrycker 

personalen osäkerhet och okunskap får patienten i fråga en känsla av frustration (Lindberg et 

al., 2014). I en studie gjord av Andersson och medarbetare (2011) beskriver deltagarna som är 

positiva MRSA-bärare en känsla av skam och ledsamhet. En stor del av deltagarna berättade 

även att det var en chockartad upplevelse och ett mentalt trauma att bli diagnostiserad med 

MRSA, de upplevde också en ilska över att ha blivit smittad och inte veta varifrån smittan 

härstammade. 
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Upplevelsen av att bära på MRSA i det vardagliga livet 

Familj och vänner till MRSA-positiva bärare uppvisar en viss osäkerhet kring MRSA, det 

finns en rädsla över att bli smittad (Lindberg et al., 2014). Personer som bär på MRSA 

uppgav att de själva kände sig som ett hot mot deras egen omgivning och var en fara för 

familj och vänner, dessa känslor utvecklade ångest. En deltagare i studien meddelade även att 

han var rädd för att förlora sitt jobb om han berättade för chefen om att han var MRSA-bärare 

(Andersson et al., 2011).  

 

I intervjuer med MRSA-bärande deltagare i studien gjord av Andersson och medarbetare 

(2011) framkom det att efter deltagarna blivit MRSA-bärare har deras vardagliga liv 

förändrats, deltagarna upplever att de inte kan leva som de gjort innan diagnosen. De undvek 

bland annat att bada i badhus, duscha i gemensamma duschar, byte av handdukar och 

sängkläder blev en uppgift som några deltagare utförde nästan dagligen. Vid besök hos familj 

och vänner torkade sig några av MRSA-bärarna på papper istället för att använda handduk för 

att inte smitta. De upplevde även en rädsla för att få sårskador, detta förorsakade att de alltid 

var försiktiga och undvek situationer där sårskador kunde uppstå.  

 

Bärarna kände förnedring och ängslan över att försöka återgå till sin vardag efter att ha 

konstaterats med MRSA, det fanns en osäkerhet kring var som var okej att göra eller inte, 

exempelvis fanns det en osäkerhet kring att ta en fika på stan, besöka hårfrisör och att shoppa 

i butiker. Deltagarna beskrev att de kände sig smutsiga, skyldiga till att de riskerade att smitta 

andra (Skyman et al., 2010). 

 

Begränsningar inför framtiden togs upp i intervjuer med MRSA-bärare, en deltagare berättade 

hur hon kände begränsningar inför framtiden gällande sitt bärarskap. Arbetsalternativen blev 

färre då ett bärarskap med MRSA innebar att arbeta inom restaurang, barnomsorg eller inom 

sjukvården blev omöjligt. En rädsla för att inte få likvärdig vård som icke MRSA-bärare fanns 

även den bland några deltagare (Andersson et al., 2011). 

 

Mozzillo och medarbetare (2010) genomförde en studie där de intervjuade MRSA-

koloniserade personer. En av deltagarna var en ung kvinna som bar på MRSA. Hon upplyste 

författarna om att hennes liv hade i stora drag förändrats sedan hon och hennes familj fick 

veta vad hon bar på. Mamman i familjen lät inte henne äta på samma tallrikar som resterande 

familjemedlemmar, utan hon fick använda sig utav engångsmaterial. Detta medförde att 
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kvinnan i fråga isolerade sig själv och vågade inte umgås med vänner och vara fysiskt nära 

andra personer. Trots att hon följde kraven hemifrån blev hon tillslut uppmanad att flytta från 

familjen.  En annan deltagare var egenföretagare, arbetet innebar att hon tog hand om husdjur. 

Hon hade upprepade MRSA-infektioner i öppna sår på armar och ben, dessa sår blev 

ifrågasatta av klienter som ofta slutade att anlita henne när de fick höra om MRSA, trots att 

hon använde sig av skyddsåtgärder för att inte smitta. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att studera hur personer med MRSA upplever sin situation i 

vården och i samhället. De övergripande områden som uppmärksammats i artiklarna är 

stigmatisering, bristande kunskap hos både vårdpersonal och patienter, patienters upplevelse 

av att bli illa bemötta av vårdpersonal, hur det är att diagnostiseras med MRSA och hur det är 

att leva med MRSA.  

 

Resultatdiskussion  

Stigmatisering 

Utifrån studiens resultat berättar patienter att de måste uppge för vårdpersonal att de bär på en 

smitta, de undviker att söka vård så långt det är möjligt, de får inte vistas i samma rum som 

andra patienter, den psykiska påfrestningen av att isoleras under långa perioder och att de 

under isolering inte får delta vid rehabilitering i samma utsträckning som andra patienter. Ett 

sätt att undvika att muntligen behöva berätta om att personen bär på MRSA med risk för att 

obehöriga personer ska få kännedom om smittan, kan ett MRSA-bärarkort vara aktuellt. I 

artikeln av Andersson och medarbetare (2009) framkommer det att i 14 av Sveriges 21 län får 

patienterna ett MRSA-bärarkort, i sex andra län får de inget kort alls och i ett län får patienten 

möjlighet att välja om han eller hon vill ha ett kort eller inte. Denna skillnad kan bero på att 

det är upp till varje landsting att avgöra hur detta ska bestämmas. MRSA-bärarkort skulle 

kunna fungera på samma sätt som Waran-brickan gör. Det vill säga som en upplysning om 

personens tillstånd vilket i och med Waran-brickan då meddelar om att personen har ökad 

blödningsbenägenhet.  

 

Enligt Travelbee är det sjuksköterskans ansvar att lindra upplevelsen av lidande, finna en 

mening oavsett fysiskt och psykiskt välmående och oberoende av miljö samt förutsättningar. 

Att vikten bör läggas på patientens egna önskemål och individuella behov (Kirkevold, 2000; 
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Gustin, 2014). I en studie skriven av Skyman och medarbetare (2016) framkommer det att 

utbildad vårdpersonal som arbetar på infektionskliniker är bättre på att ge patienterna en 

känsla av tillhörighet vilket vårdpersonal på andra vårdavdelningar misslyckas med. Ingen av 

de andra författarna till artiklarna i denna studies resultat har diskuterat skillnader mellan 

vårdpersonal på olika vårdavdelningar. I enlighet med Travelbees teori är sjuksköterskor på 

infektionskliniker bättre på att hjälpa patienterna hitta mening i lidandet vilket det ibland 

innebär att bära på en smittsam sjukdom.  

 

Bristande kunskap hos vårdpersonal 

Ett återkommande problem för vårdpersonal är bland annat oklara riktlinjer kring 

handhavandet vid MRSA-smitta. Enligt Andersson och medarbetare (2009) framgår det att 

rutiner och riktlinjer vid MRSA skiljer sig åt mellan länen i Sverige. I denna studies resultat 

var det tydligt att det fanns riktlinjer att förhålla sig till, trots detta var vårdpersonalen osäker 

på hygienrutiner och smittvägar. Det framgick i en artikel att vårdpersonalens arbetssätt 

baseras mer på att skydda sig själv från smitta än att föra smittan vidare till andra personer 

genom att inte sprita händerna innan patientkontakt, utan endast efteråt (Lindberg et al., 

2014). Bristande hygienrutiner kan bidra till onödigt vårdlidande, det är sjuksköterskans 

ansvar att hygienrutiner efterföljs enligt SOSFS (2015:10). Ett av problemen till 

stigmatisering och utanförskap kan vara bristen på kunskap hos vårdpersonal. Bättre kunskap 

hos personalen skulle bidra till en mer patientsäker vård. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) kap 6§1 menar att all vårdpersonal ska arbeta efter vetenskap och beprövad 

erfarenhet, personal ska visa patienten omtanke och respekt. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821), kap 3§7 ska den som levererar en viss information kunna garantera att mottagaren 

har förstått informationen, för att detta ska kunna ske krävs det att vårdpersonalen som 

informerar ska ha kunskap kring området. 

 

Bristande kunskap hos patienter 

I denna studies resultat framkom det att bärarna visste att de bar på en smitta men kunskapen 

om hur pass smittsamt eller dess allvarlighetsgrad varierade (Andersson, 2011).  Detta tyder 

på att vårdpersonal bör förmedla rätt och adekvat information som också styrks enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821), kap 3§1,6,7 som fastställer att patienten har rätt till information 

angående det egna hälsotillståndet samt rätt till att få rätt anpassad information, den som ger 

informationen ska försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen.  I Travelbees 
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omvårdnadsteori är kommunikationen en central del. Kommunikation innefattar även 

information, som i sin tur ska hjälpa patienten att hitta en mening i lidande och därmed få 

förståelse (Gustin, 2014).  I artikeln skriven av Raupach-Rosin och medarbetare (2016) där 

drygt 35 % av 150 deltagare uppgav att de fått otillräcklig information styrker resultatet i 

denna studie.  

 

I resultatet framgår det att många av de personer som blir koloniserade med MRSA blir 

såpass negativt påverkade att de isolerar sig själva, med bättre och riktig information skulle 

detta kunna undvikas.  

 

Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

Resultatet i denna studie tyder på att isolerade patienter med MRSA känner sig illa bemötta. 

Detta kan styrkas via Stelfox och medarbetare (2003) där det framgår att isolerade patienter 

var missnöjda med vården samt att de hade färre dokumenterade vårdinsatser. Även i Skyman 

och medarbetare (2010) berättar patienter att isoleringen i sig var en hemsk upplevelse och att 

de inte fick samma vård som de andra patienterna på vårdavdelningen. Då isoleringsvård 

under en längre period kan medföra psykisk ohälsa (Andreassen et al., 2011), vid denna typ 

av vård är det enligt Travelbee viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på tecken för psykisk 

ohälsa eftersom att längre perioder av ilska och ångest kan leda till likgiltighet (Gustin, 2014). 

Likgiltighet kan i sin tur leda till ett mer långdraget tillfrisknande. Ett flertal patienter uppger 

att de känner en ökad trygghet om sjuksköterskan finns närvarande (Sellgren, 2014). Om 

vårdpersonal får mer kunskap kring MRSA förändras attityden till det positiva hos 

sjuksköterskor inför att vårda MRSA-koloniserade personer (Andersson, Andreassen, 

Lindholm & Fossum, 2016).  

 

Att förebygga och upptäcka vårdlidande ingår i sjuksköterskans profession men för att hjälpa 

patienter att hitta en mening med lidandet kan sjuksköterskan behöva ytterligare professioner 

till sin hjälp om ansvaret blir för stort att axla. Travelbees omvårdnadsteori (Gustin, 2014) kan 

tolkas som att sjuksköterskor har samma utbildning inom psykologi och samtalsmetodik som 

psykologer eller präster.
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Att diagnostiseras med MRSA 

Att diagnostiseras med MRSA gav patienterna en chock samt en känsla av maktlöshet. Många 

av de personer som bär på MRSA upplever att deras privatliv med familj och vänner samt 

relationen med kollegor blir lidande (Hill et al., 2013). Att vara koloniserad med MRSA är 

inget som personen i fråga märker av, då det är symtomfritt. Patienterna i studien som är 

utförd av Gleeson och medarbetare (2016) blev mer förtvivlade av att diagnostiseras med 

MRSA än att få en cancerdiagnos, detta på grund av att misstanken om cancer redan fanns 

hos patienten innan diagnosen konstaterades. Om man som patient blir smittad av MRSA 

genom att befinna sig på sjukhus leder detta till isoleringsvård vilket i sin tur kan försvåra 

rehabiliterings- och tillfriskningsprocessen. När det gäller Smittskyddslagen (2004:168) kap 5 

§ 9 beskriver den att patienter under isoleringsvård ska ges möjlighet till fysisk aktivitet och 

utevistelse. Ett exempel från den kliniska verksamheten är att det är skillnad på isoleringsvård 

utifrån om patienten isoleras för att skydda andra från smitta eller att skydda sig själv mot 

smitta (skyddsisolering). Då patienterna blir skyddsisolerade ges möjlighet till fysisk aktivitet 

i form av en träningscykel på rummet eller möjlighet att låna hantlar. De skyddsisolerade 

patienterna uppmuntras även att gå ut på promenad minst en gång om dagen, sköta städningen 

av sin patientsal samt att själv bädda rent i sängen i syfte att inte bli sängliggande med risk att 

drabbas av vårdrelaterade infektioner. 

 

Upplevelsen av att bära på MRSA i det vardagliga livet 

Det har tidigare i diskussionen nämnts att informationen till personer som är koloniserade 

med MRSA är bristfällig. Detta återspeglar sig även i det vardagliga livet hos MRSA-bärare 

till exempel överdriven renlighet som yttrar sig genom att duscha flera gånger om dagen eller 

att bädda rent i sängen varje dag. Detta kan bero på att det inte finns tydliga nationella 

riktlinjer att förhålla sig till för vårdpersonal, utan att dessa skiljer sig åt från län till län. Även 

om det finns riktlinjer verkar det som om att personalen har svårt att förhålla sig till dessa. 

Utifrån resultatet tolkas det som att livet förändras drastiskt för några av de personer som blir 

koloniserade. Det kan skilja sig i hur livet påverkas för en MRSA-bärare beroende på var han 

eller hon bor, i några av Sveriges län blir patienten friskförklarad efter två negativa odlingar 

medan i andra län betraktas man som smittsam resten av livet trots negativa odlingar 

(Andersson, 2009). Eftersom att MRSA tillhör en av de allmänfarliga sjukdomarna enligt 

Smittskyddslagen (2004:168) bilaga 1, kan vetskapen om detta göra smittan mycket 

skrämmande samt att det bidrar till en känsla av skam. I artikeln skriven av Rump och 

medarbetare (2016) framgår det att författarna drar paralleller mellan stigmatisering hos 
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MRSA-bärare till den kända stigmatiseringen av personer med HIV/AIDS. I studien används 

ett verktyg för att mäta stigmatisering hos MRSA-bärare kallat “Berger HIV Stigma Scale’’. 

Namnet på verktyget kan uppfattas som skrämmande. HIV/AIDS och MRSA har inget med 

varandra att göra, med ett mer neutralt namn kan mätning av stigmatisering underlättas 

oavsett anledning till stigmatisering.  

 

Metoddiskussion 

Författarna av denna studie valde att göra en litteraturstudie eftersom att det redan fanns 

mycket data att använda sig av. Då syftet med en litteraturstudie bland annat är att beskriva 

kunskapsläget inom ett område (Forsberg & Wengström, 2008). Varför detta ämne valdes att 

studera var för att båda författarna arbetar inom sjukvården och har vårdat patienter med 

MRSA, vid dessa tillfällen har bristande kunskap och oklara riktlinjer varit problematiska. 

Fyra av de tio utvalda artiklarna var utförda i Sverige (Lindberg et al., 2014; Skyman et al., 

2010; Lindberg et al., 2009; Andersson et al., 2011) vilket anses vara stärkande för studien. 

De övriga utvalda artiklarna var från USA (Hill et al., 2013; Rohde et al., 2012; Mozzillo et al 

2009), Storbritannien (Newton et al., 2001; Gleeson et al., 2016) och Kanada (Webber et al., 

2012) och trots att de är gjorda i olika länder har de ett resultat som mer eller mindre liknar 

varandra.  

 

Till en början var ett av inklusionskriterierna att artiklarna inte skulle vara äldre än 5 år, i 

syfte för att arbeta med aktuell forskning. Efter ett flertal sökningar med hjälp av flera 

databaser insåg författarna att det inte var möjligt att hitta relevanta artiklar utifrån denna 

studies syfte. Därför utökades tidsperioden med 12 år, anledningen till detta var att relevanta 

artiklars referenser var publicerade på tidigt 2000-tal och var intressanta för denna studie. Ett 

krav var att artiklarna skulle vara gjorda på personer över 18 år, detta för att studera patienters 

egna upplevelser och om studierna gjorts på barn skulle det förmodligen vara föräldrarnas 

upplevelser som dokumenterats. PubMed var den databas som användes för att söka artiklar, 

för att få ett bredare utbud av material hade flera sökmotorer kunnat användas men efter att ha 

funnit 10 relevanta artiklar kände sig författarna nöjda med utfallet. Tidskrifterna där 

artiklarna var publicerade skulle vara referentgranskade i syfte att få en hög vetenskaplig 

standard. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då författarnas modersmål 

är svenska samt har goda språkkunskaper gällande det engelska språket. Som 

exklusionskriterier valdes systematiska review artiklar bort då de sammanfattar flera olika 

originalartiklars resultat. Endast originalartiklar eftersträvades i syfte att få 
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förstahandsinformation från empiriska forskningsstudier och inte en summering (Forsberg & 

Wengström, 2008). Mer forskning på området är av värde då det alltid finns ett behov av 

vidare forskning för att få en stadigare grund att kunna bygga vidare på, till exempel 

nationella riktlinjer gällande både hygienrutiner och information som ges till patienter. 

 

Gällande kvalitetsbedömningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) av artiklarna upplevdes 

det att mallarna som användes var på svenska och artiklarna som skulle granskas var på 

engelska, detta medförde att det var svårt i vissa fall att förstå vad som menades i mallen. 

Eftersom att artiklarna är vetenskapliga och därför skrivna på akademisk engelska kunde det 

vara svårt att behärska språket samt att följa en röd tråd i artikeln gällande syftning och 

innebörd. 

 

Slutsats 

Patienter med MRSA upplevde att de inte fick samma kvalité av vård som icke MRSA- 

bärare, de kände även att de blev nedvärderade av vårdpersonalen. De ansåg att informationen 

gällande MRSA från sjukvårdspersonalen var bristande eller att den var mer eller mindre 

obefintlig. Vidare upplevdes även en osäkerhet kring hur smittan skulle hanteras utanför 

sjukhusmiljön. Dock var sjukvårdspersonalen som arbetade på antingen infektionskliniker 

eller infektionsavdelningar bättre gällande bemötande och på att ge adekvat information till 

denna grupp av patienter. Detta tror författarna beror på sjukvårdspersonalens vana att möta 

dessa patienter dagligen. Personer som är MRSA-bärare ska inte behöva känna sig 

stigmatiserade i samhället, framförallt inte när de söker vård.  Författarna anser att nationella 

riktlinjer angående rutiner vid MRSA bör arbetas fram i syfte att göra det tydligt för 

vårdpersonal hur detta ska hanteras. I och med skillnaden mellan de olika länen i Sverige 

gällande synen på huruvida en person är smittsam livet ut eller kan bli betraktad som smittfri, 

bör det finnas ett utarbetat styrdokument att utgå ifrån. Författarna anser att det inte ska spela 

någon roll var i Sverige den MRSA-bärande personen bor, vården och synsättet bör vara 

densamma. På grund av att informationen som personer med MRSA får av vårdpersonal är 

bristfällig avspeglar sig detta på deras vardagliga liv då de inte vet vad de får och inte får 

göra. Det kunde bland annat vara att inte våga bada i badhus, handla i butiker eller att tvingas 

av övriga familjemedlemmar att äta mat på engångstallrikar.
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