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Abstrakt  
Bakterien Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ökar i världen och på 

sjukhus vårdas människor som är positiva för den. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

vården ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilde människans 

värdighet. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap som beskriver 

MRSA som en faktor som påverkar vård och omvårdnad utifrån två frågeställningar; 

hur smittbärande patienter upplever att vårdas samt vårdpersonalens perspektiv på att 

ge vård till patient som är positiv för MRSA. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats. 

Resultatet visar patienters upplevelser av att vara isolerade, stigmatiserade till följd av 

MRSA, behov av mer information, bristfällig och varierande kunskap om sjukdomen, 

att rutiner saknas samt en förändrad relation med vården. Även resultatet från 

sjuksköterskors perspektiv visar på behov av mer kunskap om MRSA. Där 

framkommer även kategorierna följsamhet till hygienrutiner, att vårda isolerade 

patienter, underbemannade vårdavdelningar och att sjuksköterskor upplever oro att föra 

över smitta. Resultatet har diskuterats ur ett personcentrerat perspektiv, teorierna 

Känslan av sammanhang (KASAM) och Morse teori om lidande. Slutsatsen är att 

MRSA är en faktor som påverkar den omvårdnaden som patienter erhåller och 

sjuksköterskor tillhandahåller. Det är därför viktigt att kunskap och rutiner lyfts fram i 

organisationer som vårdar MRSA positiva personer för att minska vårdlidande.  

 

Nyckelord: MRSA Omvårdnad, bemötande, attityd, patient, vårdpersonal, 

sjuksköterska, litteraturstudie 
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Staphylococcus aureus är en bakterie som 30 procent av befolkningen i Sverige bär på, 

bakterien kan finnas i näsan, huden eller slemhinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en multiresistent bakterie som ökar i 

omfattning i hela världen (World Health organization [WHO], 2018). MRSA orsakar mycket 

lidande och många extra vårddagar för individer som drabbas eftersom antibiotika inte 

hjälper mot bakterien (Folkhälsomyndigheten, 2018). Detta kan leda till svårläkta sår 

infektioner som kan vara problematiska att behandla. MRSA-stammar är en utmaning för 

patientvården eftersom bakterier lättare utvecklar antibiotikaresistens i sjukvårdsmiljö där det 

används mycket antibiotika (Gould, 2011).  

 

Hälsa 

Hälsa kan betyda avsaknad av sjukdom. Hälsa kan beskrivas som motpol till sjuk där 

människan är närmare den ena punkten vid en viss tidpunkt och närmare den andra vid en 

annan tidpunkt. Det betyder att antingen har man mer hälsa och mindre sjukdom eller 

tvärtom. Hälsa och sjukdom beskrivs även som olika dimensioner vilket betyder att en 

människa kan vara sjuk och ha hälsa samtidigt (Medin & Alexandersson, 2009). Hälsa är en 

process som människan själv upplever i det dagliga livet. Personens upplevelse av ohälsa kan 

påverkas av bland annat sjukdom och lidande ( Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014).  

 

Lidande 

Lidande kan innebära något som plågar en person, som smärta och det kan även innebära 

något man är drabbad av till exempel sjukdom (Eriksson, 2003, s. 19-21). Sjukdomslidande 

handlar om förlorad kontroll, att inte förstå sin kropp, att inte kunna lita på kroppen och att 

inte kunna göra de som en tidigare gjort. Men en diagnos leder automatiskt inte till att 

människan ser sig som sjuk eller har lidande orsakat av sjukdom (Corbin, 2003). Lidande kan 

även orsakas av vården som ska ges med syftet att lindra patientens lidande. I studier 

framkom att patienter kan uppleva lidande på grund av vårdrelationer som istället för att 

främja god hälsa ger en upplevelse till patienten av förolämpning och försummelse av 

vårdgivarna (Dahlberg, 2002; Kasén, Eriksson, Nordman & Lindholm, 2008). Vårdlidande 

innebär ett lidande som uppstår i vården, utöver det lidandet som sjukdom och behandling 

kan ge. Ett vårdlidande upplevs genom att inte bli bekräftad i sitt lidande och den lidande 

människan bli åsidosatt, detta kan leda till att patientens värdighet kränks. Ett vårdlidande 

uppstår ofta på grund av vårdpersonalens brist på kunskap, ett omedvetet handlande eller brist 
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på reflektion (Dahlberg, 2002). Vårdlidandet kan beskrivas som ett meningslöst lidande som 

motsäger vårdandets grunder som innebär att lindra lidande. Att förhindra vårdlidandet är en 

betydelsefull etisk utmaning för sjuksköterskan (Kasén et al., 2008). 

 

Smittvägar inom vården och förebyggande åtgärder för smittspridning 

Att minska smittspridning är centralt för kvaliteten och patientsäkerheten inom vården 

(Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014). MRSA sprids framförallt via vårdpersonalens händer 

och kan överleva flera dagar på ytor och medicinsk utrustning, vilket skapar stora problem i 

vården (Yamamoto & Marten, 2008). Fall av MRSA ska anmälas till smittskyddsläkare i 

landstinget och folkhälsomyndigheten enligt smittskyddslagen (Folkhälsomyndigheten, 

2018). I smittskyddslagen (SFS 2004:168) omfattas sjukdomar som kan överföras mellan 

människor och innebära ett hot mot hälsan. Enligt lagen ska åtgärder för att minska 

smittspridning sättas in med respekt för personens integritet och alla människors lika värde. 

Åtgärder för att minska smittspridning ska ske i den utsträckning det är försvarbart och finns 

en risk för människors hälsa, vidare ska åtgärder bygga på beprövad erfarenhet och 

vetenskap. Socialstyrelsen (2006) skriver att basala hygienrutiner är tillräckligt för att minska 

smittspridning vad gäller direkt och indirekt kontaktsmitta. Enkelrum kan vara ett bra 

alternativ då föroreningar av ytor kan begränsas. För komplicerade åtgärder kan göra att den 

basala vårdhygien inte följs. Även i en studie av Gillespie, ten Berk de Boer, Stuart, Buist och 

Wilson (2007) framkom att god handhygien och rengöring av miljön minskade förvärvet av 

MRSA. Om en vårdavdelning identifierat MRSA, så ingår det i sjuksköterskans arbete att 

kontrollera och förebygga smittspridning (Yamamoto & Marten, 2008). Det är även 

sjuksköterskans ansvar att utbilda patienter med MRSA om de åtgärder som vidtas för att 

förhindra att smittan förs vidare. Utbildningen har en central del i att motivera både patienter 

och anhöriga till att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning både på sjukhus 

men också ute i samhället (Noble, 2009).  

 

Bemötande 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en delad process som är en grund för det 

professionella förhållandet vilket är primärt för att förbättra patientvården. Bemötandet är en 

dynamisk process som kräver förståelse mellan patient och sjuksköterska, det ger 

förutsättningar att bygga ett förtroende som uppstår när en patient känner att sjuksköterskan 

bryr sig om individen med deras individuella behov och bekymmer (Finch, 2006; 
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Halldorsdottir, 2008). Bemötandet är av många betraktad som kärnan i omvårdnaden 

(Halldorsdottir, 2008). För att möta patientens behov behöver sjuksköterskan förstå varje 

patient vilket inkluderar individuell hälsa och vilka konsekvenser dessa behov har på varje 

patients välbefinnande (Finch, 2006). I en litteraturstudie värderas kommunikation som den 

mest betydande faktorn för god vård. Kommunikation beskrevs utifrån färdigheter som   

förmågan att lyssna, vara artig, ta patienten på allvar och ge tydliga förklaringar. Efter 

kommunikation var tillgänglighet och delat beslutsfattande viktigt (Mohammed et al., 2014). 

Ett vårdande möte kännetecknas även av faktorer som en omhändertagande sjuksköterska, 

förtroende byggt på ömsesidighet och att mötet genererar i att patienten upplever 

empowerment, välbefinnande, solidaritet och helande i mötet (Halldòrsdottir & Hamrin, 

1997). Att vara närvarande är en patientcentrerad process och en grundläggande förutsättning 

för sjuksköterskan att bygga ett förtroende. Patienter beskriver att det har en stor betydelse 

när sjuksköterskan är närvarande, tillgänglig, beredd på att lyssna, att ge av sin tid och även 

har en öppen och ärlig kommunikation, detta hjälper patienten att positivt hantera sin 

sjukdom (McCabe, 2004).  

 

Personer som upplevt att de har blivit dåligt bemötta i vården menar att det till stor del 

handlade om att vårdpersonal inte lyssnade ordentligt eller tog dem på allvar (Jakobsson, 

2007). Sjuksköterskans egna uppfattningar samt de värderingar som finns inom en 

vårdorganisation har påverkan på säkerhet och kvalitet av den vård som patienten får. Det är 

därför av stor vikt att sjuksköterskan reflekterar över sina personliga värderingar och är 

medveten om dess betydelse för att kunna se patienten och dennes verklighet (Lopes 

Campelo et al., 2018) Rätten till en god vård är reglerad bland annat i hälso- och 

sjukvårdslagen, detta innebär även att främja goda kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonalen ([HSL] SFS 2017:30). 

 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap som beskriver MRSA som en faktor 

som påverkar vård och omvårdnad. Frågeställningar som denna kunskapsöversikt utgick ifrån 

var: 

- Patientens upplevelse av vården 

- Sjukvårdspersonals upplevelse att vårda patient med MRSA 
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Metod  

Studien genomfördes utifrån en systematisk litteraturöversikt. En systematisk 

litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, granska och sammanställa litteratur som finns 

och som är aktuell för forskningsfrågan (Rosén, 2012, s. 430). Metodvalet har grundats i att 

en systematisk litteratursökning är en bred metod, enligt Whittemore och Knafl (2005) 

sammanfattar den systematiska litteraturöversikten tidigare empirisk eller teoretisk litteratur. 

Detta för att ge en omfattande förståelse för ett kunskapsområde genom att sammanställa 

kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

Litteratursökning 

Studien inleddes med en pilotsökning i databaser, detta gjordes enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 61) för att undersöka att tillräckligt med forskning gjorts i ämnet. De 

databaser som författarna använde sig av vid sökningen var CINAHL och PubMed. Till 

sökningen användes databasens ämnesordlista. Willman et al. (2011, s. 69-71) beskriver att 

detta görs för att säkerställa att korrekt söktermer applicerades. Fritextsökning har även 

använts då bredden i sökningen ökar, att använda citationstecken förhindrar databasen att 

kasta om orden och ändra fokus från den tänkta sökningen skriver Willman et al. (2011, s. 

75). Sökorden som bland annat använts är MRSA or meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus, Attitude of health personnel, Attitude to health, Attitude, Attitude of illness, Nurse 

attitude, Patient attitude och experience. Booleska sökoperatorer som använts är OR och 

AND. Dessa sökoperatorer enligt Willman et al. (2011, s. 73) breddar den systematiska 

sökningen och gör att sökningen fokuseras till ett avgränsat område. Inklusionskriterierna för 

studien var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Det skulle också svara 

på det tänkta syftet om MRSA en faktor som påverkar omvårdnad. Samt passa de två 

frågeställningarna, personal som har vårdat patient med MRSA eller patienter med MRSA 

som har haft kontakt med vården. Studierna skulle vara publicerade från år 2008 till år 2018, 

vara vetenskapligt granskade och gå att läsas i full text. Därefter lästes titlar och abstrakt 

igenom, detta är ett sätt att grovt gå igenom artiklarna för att se vilka som svarar på syftet 

skriver Rosén (2012, s. 347). Syftet och frågeställningarna har varit grunden för 

avgränsningarna i sökningen. Sökorden som presenteras är några av de som gåtts igenom i 

litteratursökningen, alla sökorden gav dock inte relevanta träffar. I tabell 2 presenteras de 

sökorden som har gett resultat.  
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Tabell 1 Presentation av sökord 

PubMed MeSH-termer Fritext PubMed CHINAL Headings Fritext 

CHINAL 

MRSA Nurse attitude MRSA Experience 

Attitude of health personnel Patient attitude Attitude of health personnel   

Attitude to health Attitude of illness Attitude to health   

Attitude Experience Attitude   

Nurse- patient relations   Nurse attitude   

Professional- patient relations   Patient attitude   

Patient satisfacation   Attitude of illness   

Patient acceptance of health care   Nurse- patient relations   

Nursing care 

 

Nursing 

  Professional- patient 

relations 

 

Patient acceptance of health 

care 

  

    Nursing care   

    Nursing   

    Communication   
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Tabell 2 Översikt över litteratursökningen 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen av vården med MRSA 

PubMed 2018-09-28 Begränsningar: English, full text, publication dates 10 years 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 MSH Methicillin- Resistant 

Staphylococcus aureus 

12,128   

2 MSH Attitude 518,867   

3 MSH Attitude of health personnel 146,842   

4 MSH Attitude to health 377,401   

5 FT Attitude of illness 34,593   

6 FT Nurse Attitudes 58,777   

7 FT Patient attitudes 319,107   

8   S2 OR S3 OR S4 OR 

S5 OR S6 OR S7 

566,107   

9   S1 AND S8 30 1 

10 FT Experience 586,710   

11   S1 AND S10 45   
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Tabell 2. Forts.  Översikt över litteratursökningen   

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen av vården med MRSA   

CHINAL 2018-09-28 Begränsningar: English, full text, publication dates 10 years   

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 CH Methicillin- Resistant 

Staphylococcus aureus 

2,814   

2 CH Attitude 9,305   

3 CH Attitude of health 

personnel 

24,082   

4 CH Attitude to health 21,059   

5 CH Attitude of illness 7,142   

6 CH Nurse Attitudes 24,037   

7 CH Patient attitudes 26,752   

8   S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 

104,373   

9   S1 AND S8 36 8 

10 FT Experience 94,927   

11   S1 AND S10 41 2 

          

*MSH- MeSH termer i databasen PubMed, CH - CHINAL headings i databasen CHINAL, FT - fritext 

sökning 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som studien bygger på har kvalitetsgranskas enligt Willman et al. (2011, s. 100-

110) som beskriver att detta görs för att litteraturen som inkluderas i studien erhåller en god 

kvalitet. För de kvalitativa artiklarna som ingår i studien har en granskningsmall använts från 

statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). För artiklar med 

kvantitativ metod användes en mall från Willman et al. (2011, s.175-176). Willman et al. 

(2011, s. 106) skriver att protokollen måste anpassas och kompletteras för varje enskild 

studie. I de olika granskningsprotokollen finns frågor som besvaras med ja, nej eller oklart.  

 

I de kvalitativa granskning protokollen besvaras frågor utifrån om artiklarna hade ett tydligt 

syfte. Urvalet diskuteras bland annat utifrån hur deltagarna valts ut. Datainsamlingen 

besvaras exempelvis utifrån om forskarna beskrivit hur datainsamlingen är utförd och har 

motiverat datainsamlingsmetoden. Utifrån analysen resoneras om forskarna har beskrivit 

processen. Resultatet diskuteras i relation till syftet, att tillräckligt med data redovisas för att 

underbygga resultat. Även att forskarna har fört ett resonemang kring överförbarhet där det 

framgår om studiens fynd går att tillämpas i andra sammanhang än den aktuella studien 

(SBU, 2017). 

 

För de kvantitativa artiklarna i kvalitetsgranskningen ingår frågor bland annat om urval i 

gransknings protokollet. Det är av vikt att urvalet är tillräckligt stort och att urvalsprocessen 

är beskriven (Willman et al. 2011, s. 175-176). Urvalet ligger till grund för vilken population 

resultatet kan tillämpas på samt resonemang om resultatet kan gälla för fler än de som ingick 

i studien (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 306). Det finns även frågor i protokollet om 

bortfall, hur bortfallsanalys samt om bortfallsstorlek är beskriven, detta diskuteras utifrån om 

de som föll bort ur studien skilde sig jämfört med de som stannade kvar i studien, för att ge 

ett visst stöd för att bortfallet inte har påverkat resultatet negativt (Billhult & Gunnarsson, 

2012, s. 309). Diskussion förs kring att instrumenten forskarna har använt är valida, i det här 

fallet diskuterades om enkäterna mätte de som var tänkt att mätas samt reliabla där det 

resoneras om enkäten får samma mått vid varje mätning  (Gunnarsson & Billhult, 2012, s. 

152-153). Enkätinstrument som mäter grad av upplevelser hos människor är mer 

komplicerade att få en god reliabilitet på, det finns alltid risk att användare läser av resultatet 

felaktigt, och att man får olika resultat då människors upplevelser kan variera över tid menar 

Gunnarsson och Billhult (2012, s. 153-154). Det frågas även om generaliserbarhet, vilket 
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innebär ett resultat som är möjligt att överföra till andra sammanhang, utanför det begränsade 

urval som ingår i studien (Priebe & Landström, 2012, s. 44).  

 

Av de svar som framkom ur kvalitetsgranskningen sattes poäng, ett poäng för varje positivt 

svar och noll poäng för negativt svar där även oklart räknades som negativt. Poängen gjordes 

sedan om till procent för att kunna bedöma kvaliteten som låg, medel eller hög (Willman et 

al., 2011, s. 108).  

 

Urvalet av artiklar har utförts med hjälp av kriterierna utifrån frågeställningarna genom att 

granska titlar och abstrakt, därefter lästes de utvalda artiklarna i sin helhet. Denna 

urvalsprocess resulterade i att 21 artiklar granskades i sin helhet. Efter granskningen valdes 7 

artiklar bort från PubMed sökningen då det inte var relevant för syfte och 3 artiklar från 

CINAHL då dessa inte svarade mot syftet efter att hela artikeln lästs. Artiklar som 

exkluderades beskrev upplevelse att leva med MRSA men innehöll inget om kontakten med 

vården. Artiklar med olika multiresistenta bakterier som inte gick att uttyda att det var 

upplevelsen att vårda eller att ha vårdats för MRSA som var beskrivet exkluderades också- 

Till kvalitetsgranskningen valdes totalt 11 artiklar ut, dessa artiklar och dess kvalitet 

presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson et 

al. (2011) 

Sverige 

Kvalitativ 15 Intervjuer, 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s 

MRSA patienter upplevde 

sig stigmatiserade, 

smutsiga, rädda för att 

infektera någon annan och 

att bli avvisad. 

Hög 

Barratt et al. 

(2010) 

Nya Zeeland 

  

Kvalitativ 10 

  

Halvstruk

turerade 

intervjuer, 

fenome-

logisk 

ansats 

  

Isolering ledde till 

stigmatisering, personers 

känslomässiga behov och 

vårdbehov måste 

uppmärksammas 

Låg 

Goldsack et al. 

(2014) 

USA 

  

Kvalitativ 32 

  

Intervju, 

mixad 

metod 

  

De hade färre besökare och 

upplevde stigmatisering 

och begränsningar i 

friheten  

Låg 

Lindberg et al. 

(2009) 

Sverige 

  

Kvalitativ 

  

13 

  

Intervjuer 

manifest 

och latent 

innehåll-

sanalys 

  

Förändringar i kontakt med 

vården, varierande budskap 

om MRSA av 

vårdpersonal. Patienternas 

behov måste bli mer 

centralt.  

Hög 

  

Morrow et al. 

(2011) 

London 

Kvalitativ 98 Blandad 

metodstudie 

med 

gruppintervju-

er och enskilda 

frågeformulär 

Personalen tillskriver 

orsaker till MRSA, till 

personalbrist, dålig 

hygienpraxis, och 

patientfaktorer. 

Medel 

Pedro et al. 

(2014) 

Portugal 

Kvantitati

v 

139 Tvärsnitts-

studie med 

frågeformulär 

Sjuksköterskor upplevde 

risk att vara de som sprider 

MRSA, till sig själv, till 

andra personal samt 

patienter och anhöriga. 

Låg 

Raupach-Rosin 

(2016) 

Tyskland 

Kvantitati

v 

150 Fråge-

formulär 

  

En tredjedel av tillfrågande 

hade inte pratat om MRSA 

med sjukvårdspersonal. 

Sjukvårdspersonal bör vara 

medveten om 

stigmatisering. MRSA-

bärare hade dålig kunskap 

om MRSA. 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

 

Huvudfynd Kvalitet 

Seibert et al. 

(2014) 

USA 

Kvalitativ 

  

26 Semistrukturer

ade intervjuer, 

Riktad 

innehållsanaly

s 

Vårdpersonal känner sig 

ansvarig för att förhindra 

smittspridning, att ha 

kunskap att förhindra 

spridning. Patienter med 

isoleringsvård får inte 

samma vård pga tid, och 

kräver mera personal, 

sänker patinetsäkerhet. 

Hög 

Sinkowitz- 

Cochran et al.  

(2011) 

USA 

Kvantitai

v 

2,314 Tvärsnittsunde

rsökning 

Stress och kaos ledde till 

mindre följsamhet av 

hygienrutiner och mindre 

positiva attityder. Tydligt 

ledarskap, stöd av ledare 

gav bättre MRSA 

förebyggande metoder ökat 

självförtroende, 

empowerment och större 

arbetsnöjdhet 

Låg 

Skyman et al. 

(2010) 

Sverige 

  

Kvalitativ 

  

6 Intervjuer 

  

Isolering ledde till känsla 

av begränsning och att 

känna sig kränkt. De kände 

att de fick en sämre vård 

än de som inte var 

smittade. Deltagarna 

önskade mer kunskap om 

MRSA 

Hög 

Skyman et al. 

(2016) 

Sverige 

Kvalitativ 

  

12 

  

Intervjuer, 

hermanautisk 

fenomelogisk 

design 

MRSA ledde till ensamhet 

och ansvar att inte smitta. 

Rädsla och lite kunskap 

hos vårdpersonal ledde till 

sårande möten och dålig 

vägledning. 

Hög 
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Tabell 4 Översikt över artikelfördelning i resultatet 

Författare Patientens 

perspektiv 

Sjukvårdspersonalens 

perspektiv 

Andersson et al. (2011) 
X   

Barrat et al. (2010) 
X   

Goldsack et al. (2014) 
X   

Lindberg et al. (2009) 
X   

Morrow et al. (2011) 
  X 

Perdo et al. (2014) 
  X 

Rapach-Rosin et al. 

(2016) 

X 
  

Seibert et al. ( 2014) 
  X 

Sincowits-Cochran et al. 

(2011) 

  X 

Skyman et al. (2010) 
X  

Skyman et al. (2016) X 
  

 

Analys  

Dataanalysen genomfördes med hjälp av metoden som beskrevs av Whittemore och Knafl 

(2005). Syftet med den valda analysmetoden var att få fram ny kunskap. Enligt författarna till 

metoden innebär analysprocessen att ordna, kategorisera, och sammanställa data som ingår i 

studien för att få fram ett resultat i forskningsproblemet. En noggrann och opartisk tolkning 
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av primärkällor var målet med dataanalysen.  

 

Det första steget i analysprocessen var att få en ökad förståelse av innehållet. Utifrån metoden 

som beskrevs av Whittemore och Knafl (2005) så utfördes detta genom att upprepade gånger 

läsa igenom de artiklar som valts ut för analys. I samband med den initiala analysprocessen så 

grupperades artiklarna utifrån de två frågeställningarna. 

 

Det andra steget i metoden var att extrahera data ur artiklarna. Detta genomfördes genom att 

identifiera och lyfta ut bärande textenheter från varje artikel som svarar på frågeställningen. 

Varje textenhet markerades med författarnas namn och en färgkod för att kunna identifiera 

primärkällan. Därefter sorterades textenheterna in utifrån huvudområdena och allt samlades i 

egna dokument för att få all relevant data på samma plats. Textenheterna översattes noggrant 

från engelska till svenska för att behålla kärnan i textenheterna utan att förlora eller påverka 

data i översättningen. Textenheterna kondenserades även vilket innebär att korta ned dem 

utan att förlora kärnan i innehållet. Detta gör data mer överskådlig och hanterbar enligt 

Whittemore och Knafl (2005).  

 

Nästa steg i analysprocessen utfördes genom att jämföra textenheterna för att identifiera 

mönster, samband och teman så att grupperingar kan bildas. Dessa mönster och samband 

gjorde sedan en grund för de slutgiltiga kategorierna. Slutsatser och kategorisering som 

utvecklats revideras därefter kontinuerligt skriver Whittemore och Knafl (2005) för att 

inkludera så mycket data som möjligt. 

 

Den sista fasen är dataanalysen. Vilket innebär att resultatet verifieras genom att jämföra med 

primär källorna detta enligt Whittemore och Knafl (2005) för att säkerställa noggrannhet och 

bekräftelse att resultatet tagits fram ur primärdata och inte har tolkats under analysprocessen 

genom att gå tillbaka till artiklarnas textenheter. Artiklarnas innehåll sammanfattades i en 

tabell eftersom Whittemore och Knafl (2005) beskriver att det blir tydligare och lättare går att 

finna de olika egenskaperna och de olika slutsatser artiklarna kom fram till. Resultatet 

presenteras i löpande text och utgår från de slutgiltiga kategorierna tillsammans med tabeller 

som presenterar kategorierna, samt vilka artiklar som svarar på vilken frågeställning. 
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Resultat 

 

Frågeområde Kategorier 

 Patientens upplevelse av vården 
Vara isolerad 

Stigmatisering till följd av MRSA 

Behov av information  

När rutiner saknas  

Relationen med vården 

Sjukvårdspersonals upplevelse att vårda patient 

med MRSA 

Kunskap och utbildning 

Följsamhet till hygienrutiner 

Att vårda isolerade patienter 

Underbemannade vårdavdelningar 

Oro att föra över smitta 

 

Patientens upplevelse av vården 

 

Vara isolerad 

Vid isolering ansåg patienter att den fysiska miljön var viktig (Barratt, Shaban, & Moyle, 

2011; Skyman, Sjöström, & Hellström, 2010). Det som även hjälpte patienter att klara tiden i 

isolering var besök och att ha kontakt genom telefon (Barratt et al. 2011). Att vara i ett eget 

rum beskrevs som att ge integritet och tröst (Barratt et al., 2011). Men de mest genomgående 

av att vara isolerad var att det ledde till att patienten fick färre besök och har ett 

känslomässigt lidande (Skyman et al., 2010; Barrat et al., 2011; Goldsack et al., 2014). Det 

känslomässiga lidandet beskrivs som känslor av ilska, rädsla, skuld och frustration (Barratt et 

al., 2011). Att vara isolerad beskrevs som en förändrad kontakt mellan patient och 
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vårdpersonal, detta beskrevs som att patienter upplevde att personalen undvek dem (Barratt et 

al., 2011; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010). Att vara isolerad på grund av MRSA-

smitta hade en stor påverkan på hela sjukvårdsvistelsen. Vilket visade sig genom att de hade 

färre besökare, kände en oro att sprida smittan vidare, samt upplevde att rättigheter tagits 

ifrån dem samt kände sig annorlunda behandlade av personal (Goldsack et al., 2014).  

 

Stigmatisering till följd av MRSA 

Stigmatisering av smittade patienter är ett genomgående fenomen som framkommer i alla 

granskade artiklar som utgår från ett patientperspektiv (Andersson, Lindholm, & Fossum, 

2011; Barrat et al., 2011; Goldsack et al., 2014; Lindberg, Carlsson, Högman, & Skytt, 2009; 

Raupach-Rosin et al., 2016; Skyman et al., 2010; Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström, & 

Åhrén, 2016). Det handlar om att möta vårdpersonal som har överdrivet med skyddskläder, 

vilket beskrivs som att de såg ut som att de skulle åka ut i rymden (Lindberg et al., 2009; 

Skyman et al., 2016). Stigmatisering beskrivs även som att inte få sitta i väntrummet med 

andra patienterna utan få vänta utanför i timmar (Skyman et al., 2010), och bli isolerad på 

sjukhuset (Barrat et al., 2011), att ha en begränsad personlig frihet i och med isolering 

(Goldsack et al.,2014) samt att vara ett vandrande farligt fokus för vårdpersonalen på grund 

av smitta (Andersson et al., 2011). 

 

Behov av information 

Ett annat återkommande fenomen i studierna var att patienter uppgav att de fått lite 

information, ingen information alls eller hade velat ha mer information om MRSA 

(Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Rapach-Rosin et al., 2016; Skyman et al., 

2016; Skyman et al, 2010). Ibland hade informationen som getts av sjukvården uppfattats 

som mycket att ta in samtidigt (Lindberg et al., 2009) och i en studie beskrevs att sättet som 

vårdpersonal hade gett informationen på hade upplevts skrämmande (Andersson et al.,2011). 

Det framkom att patienter själva sökte upp information från andra källor som internet 

(Andersson et al., 2011; Raupach-Rosin et al., 2016; Skyman et al., 2016). För några 

patienter som lämnade sjukhuset för fyra år sedan fanns fortfarande obesvarade frågor om hur 

de skulle leva sina dagliga liv kvar (Skyman et al., 2010).  

 

I en av studierna berättade deltagarna att vårdpersonal oftast gav lugnande svar på deras 

frågor (Lindberg et al., 2009). Förutom information från vårdgivare till patient beskrivs att 
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patienter hade ett oönskat ansvar att informera vårdpersonal om MRSA vid kontakt med 

vården (Lindberg et al., 2009). Vårdpersonal gav olika information till patienterna om MRSA 

(Lindberg et al., 2009; Skyman at al., 2016; Skyman et al., 2010). De uppträdde även olika i 

samma situationer, som valet av skyddskläder personalen hade på sig (Lindberg et al., 2009; 

Skyman et al., 2016). De olika budskapen beskrevs som förvirrande av patienterna (Skyman 

et al., 2010). De upplevde att det var svårt att ifrågasätta de som skulle vara experter inom 

området (Skyman et al., 2016). 

 

När rutiner saknas 

Patienter upplevde och såg genom inkonsekventa handlingar att vårdpersonal saknade 

kunskap eller hade dåligt med information om MRSA (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 

2011; Skyman et al., 2010; Skyman et al., 2016). Patienter beskrev det som att de var oroliga 

över vårdpersonalens kompetens eftersom patienterna ofta var medvetna om klädkod så 

kunde de därför se när vårdpersonal inte följde rutinerna (Skyman et al. 2016). Patienter 

märkte också att de saknade kunskap om hygienrutiner och skämdes över att påpeka det 

(Andersson et al. 2010). Det fanns även patienter som beskyllde sjukvården för att ha fått 

MRSA (Andersson et al., 2010; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). Sjuksköterskor 

beskrivs av smittade patienter som obekväma i mötet (Skyman et al., 2010). Patienter 

beskriver att de bemöttes olika gång till gång (Lindberg et al., 2009).  

 

Relationen med vården 

MRSA ändrade förutsättningar för relationen mellan vårdpersonal och patient (Barratt et al., 

2011; Lindberg et al., 2009; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2016; Skyman et al., 2010). 

Patienter upplevde sig annorlunda behandlad (Goldsack et al., 2014), kände sig sårade och 

förolämpade på grund av restriktioner (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016) eller 

försummade på grund av sin bakterie (Skyman et al., 2010). Patienter var rädda för att nekas 

vård eller hade nekats vård på grund av sin bakterie (Andersson et al., 2010; Skyman et al., 

2010). Goda möten med vården beskrevs som när de var planerade och kontinuerliga 

(Lindberg et al., 2009). En känsla av att vara tillfreds istället för utanför beskrevs i mötet med 

personalen på infektionssjukdomar som hade kunskap om MRSA (Skyman et al., 2016). 
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Sjukvårdspersonals upplevelse av att vårda patient med MRSA 

 

Kunskap och utbildning 

Sjuksköterskor upplever att det behövs mycket utbildning om MRSA för att förstå men även 

för att kunna arbeta förebyggande mot smittspridning eftersom de har ett ansvar över 

patienterna. Sjuksköterskor behöver kunskap för att kunna informera kollegor och patienter 

och för att kunna behandla infektionen. Utbildning gäller för all personal, men även patienter 

och anhöriga (Morrow, Griffiths, Rao, & Flaxman. 2011; Seibert, Speroni, Oh, DeVoe, & 

Jacobsen, 2014). Det framgår i en studie att sjukvårdspersonal inte får utbildning om MRSA 

regelbundet. Att informera om patientens MRSA-status till patienter och anhöriga nämndes 

som en utmaning men också som en förebyggande åtgärd för att förhindra överföring av 

MRSA (Seibert et al., 2014). Om kommunikationen brister och information inte når all hälso- 

och sjukvårdspersonal som går in till patienten finns risk för att ge en lägre standardvård, om 

man har kunskap ger man en mer patientsäker vård (Morrow et al., 2011).  

 

Följsamhet till hygienrutiner 

Att ha lite tid ledde till att sjukvårdspersonal tog genvägar från att följa hygienrutiner och 

därmed inte använde alla skyddskläder. Att ha negativa attityder till åtgärder som är insatt för 

att vårda patienter med MRSA innebär betydande konsekvenser för patientsäkerheten beskrev 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan kan vara den som sprider MRSA om inte 

hygienrutinerna följs. Det fanns även negativa uppfattningar som inkluderade där 

vårdpersonal bär skyddskläder kan ha en avvisande inverkan på patientvården och hämma 

läkningen som kommer ifrån fysisk kontakt med vårdgivaren. Alla skyddskläder gör att man 

känner att man vårdar en infekterad patient (Seibert et al., 2014).  

 

Personal som arbetar nära varandra etablerar åsikter om vad som är en acceptabel 

infektionskontroll. De beskrev även att personal uppmuntrade och påminde varandra att följa 

lokala riktlinjer och metoder för att förebygga smittspridning. De tog även upp att 

vårdpersonal gjorde sitt bästa för att följa hygienrutiner och även är medvetna och följer 

riktlinjer detta framkom i en studie av Morrow et al. (2011). Att påminna sina kollegor om 

handhygien och skyddskläder och känna sig trygg med detta var lättare om man hade ett bra 

ledarskap på sjukhuset och hade bra med personal bemanning. Om det var en vårdavdelning 

där det var hög stress och underbemannat så upplevdes det av personal som obekvämt att 
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påminna sina kollegor om hygienrutiner. Det togs även upp i studien att vårdpersonal 

upplevde att det tar för mycket tid att rengöra händerna före kontakt med en MRSA-patient 

eller deras rum (Sinkowitz-Cochran et al., 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal beskrev att de 

som har ansvar över infektionskontroll på en avdelning måste identifiera hinder vid 

införandet av riktlinjer för att förbättra personalens efterlevnad av riktlinjer (Pedro, Sousa-

Uva & Pina. 2014). 

 

Att vårda patienter som är isolerade 

På grund av att det tar sådan tid att ta på sig alla skyddskläder går man inte in till patienten 

lika ofta som normalt, vilket leder till att man inte får samma kontakt med patienten. En 

studie visade på att personalen tyckte att en isolerad patient krävde två personal. en som är 

förorenad och en som är ren och kan assistera om man har glömt att ta med exempelvis nya 

sängkläder in i rummet. Det skapar också mera krav på utrymme att inte kunna dela rum med 

andra men även att det tar och stänger av rum efter att patienten har flyttat ut från rummet 

(Seibert et al., 2014).  

 

Underbemannade vårdavdelningar 

En vårdavdelning som var underbemannad och hade hög stress ledde till att kunskapen om 

MRSA var mycket lägre än på avdelningar där det fanns ett bra ledarskap och där det fanns 

tillräckligt med vårdpersonal. Detta ledde även till bättre följsamhet i förebyggande arbete 

som att följa hygienrutiner, använda skyddskläder och rengöra miljön (Sinkowitz- Cochran et 

al., 2011). Det finns alltid en risk för att kors-kontaminera patienter, om personalgruppen är 

underbemannad är risken ökad. Ju fler patienter en enskild sjuksköterska har att ta hand om 

ger mindre utrymme för omvårdnad av patienter med MRSA och andra patienter, detta ökar 

därmed också risken att överföra infektionen till andra (Morrow et al., 2011; Seibert et al., 

2014). 

 

Oro att föra över smitta 

Professionell vårdpersonal upplevde en risk att själv bli smittad av MRSA. De uttryckte även 

att det fanns en högre risk att smitta andra kollegor eller patienter än risken att själv bli 

smittade. Möjligheten att förvärva MRSA var inte en vanlig oro i daglig praxis, men att vårda 

en patient med MRSA gav en upplevelse till sjuksköterskan att vilja skydda sig själv och sin 

familj. Noggrannhet, användandet av skyddskläder och förebyggande åtgärder minskade oro 
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(Pedro et al., 2011; Seibert et al., 2014). Sjuksköterskor uttryckte att det är lätt hänt att man 

kontaminerar material på en vårdavdelning, som medför risk för en annan sjukvårdspersonal, 

anhörig eller till exempel städpersonal (Seibert et al., 2014).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap som beskriver MRSA som en 

faktor som påverkar omvårdnad. Frågeställningar som denna kunskapsöversikt utgick ifrån 

var att beskriva patientens upplevelse av vården och vårdpersonalens upplevelse att vårda. De 

kategorier som analyserades fram ur första frågeställningen “Patientens upplevelse av 

vården” var stigmatisering inom vården, behov av information, när rutiner saknas, att vara 

isolerad och relationen med vården. Ur den andra frågeställningen “Sjukvårdspersonals 

upplevelse att vårda patient med MRSA” framkom kategorierna kunskap och utbildning, 

följsamhet till hygienrutiner, att vårda isolerade patienter, underbemannade vårdavdelningar 

och oro att föra över smitta. Resultatet av studien diskuteras utifrån ett personcentrerat 

perspektiv, Antonovsky (2005) teori om känslan av sammanhang (KASAM) och Morse teori 

om lidande (Morse, 2001). 

 

Resultatet av studien visar på att patienter som blev isolerade upplevde ett känslomässigt 

lidande, de upplevde en förändrad relation med vårdpersonalen, att personalen undvek dem 

och att de fick färre besök. Morse (2001) utgår i sin teori om lidande att lida manifesteras dels 

som en sida bestående i vilken känslor är undertryckta och en annan sida som innebär ett 

emotionellt lidande vilket är ett öppet tillstånd av nöd i vilka känslor släpps in. Teorin 

beskriver att personer som lider rör sig fram och tillbaka mellan dessa två enligt deras egna 

behov, erkännande, bekräftelse, acceptans av händelser, sammanhang och behovet av svar 

från andra. Det innebär att vårdpersonal som undviker att gå in till en patient som är isolerad 

bland annat på grund av att det tar tid med de rutiner som finns och känner en spärr till 

exempel vid att ge patienten beröring som tröst kan leda till att patienten därmed upplever ett 

undvikande och dåligt bemötande från personal. Vilket kan medföra ett vårdlidande till 

patienterna utöver deras sjukdomslidande. Med färre besök blir det även svårare att etablera 

en relation mellan patient och vårdpersonal. Det gör det svårt att bedriva en personcentrerad 

vård för sjuksköterskan och att se behov hos patienten. Vilket även skulle kunna innebära att 
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sjuksköterskan också får en stor utmaning att tillämpa en god vård och ett bemötande som 

patienten har rätt till enligt hälso och sjukvårdslagen ([HSL] SFS 2017:30).  

  

Litteraturstudiens resultat utifrån patientens perspektiv visar att personens behov inte är i 

centrum och att patienter beskriver att rättigheter har tagits ifrån dem. Resultatet visar att det 

snarare är det medicinska perspektivet som tar stor plats i vården. Begreppet patient beskrivs 

av Ekman et al. (2011) som någon som är mottagare av sjukvårdstjänster, vidare ses 

personcentrerad vård som ej reducerande, att personen är en aktiv del i sin vård och den 

bygger på personens berättelse om sin situation. Det personcentrerade perspektivet har visat 

öka patienters nöjdhet med vården enligt Ekman et al. (2011) som även skriver att det 

centrala inom vården idag fortfarande är att diagnostisera, behandla och bota sjukdom. Precis 

som den här studien också visar på så glöms den individuella människan bort. Ekman et al. 

(2011) menar att det oftast står i journalerna om patientens sjukdom men inte om patientens 

känslor och preferenser vilket visar på att man sätter sjukdomen före patienten. Den 

personcentrerade vården har sin grund i partnerskapet mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Genom att båda parterna delar med sig av sin kunskap kan beslut tas som är i enighet med 

den individuella vårdtagarens bästa (Ekman et al. 2011). I studien framkommer bland annat 

från vårdpersonalens sida hög arbetsbelastning, oro för att sprida smitta, dåligt med kunskap 

och att de tar extra tid att vårda isolerade patienter. Detta skulle kunna vara orsaker till att den 

personcentrerade vården inte tillämpats.  

 

Det framkom i studiens resultat att patienter blev stigmatiserade och reduceras till en smitta. 

Stigmatisering är en social process som resulterar i att människor förminskas och att en 

individs identitet begränsas till nedvärderande oönskade egenskaper. Personer som uppfattar 

sig tillhöra en stigmatiserad grupp upplever psykologisk stress, förlorad självkänsla och skam 

(Goffman, 2014, s. 11-54). Vilket inte är förenligt med den personcentrerade vården. Stigma 

som dessa personer utsätts för kan även innebära en hälsorisk, eftersom detta kan bidra till 

skadligt stresstillstånd och detta minskar individens motståndskraft mot sjukdom. Det kan 

även leda till att personen på grund av skam undviker att söka vård, hjälp och stöd (Arsson, 

Marklund, & Solheim, 2015). 

 

Studiens resultat visar att patienter med MRSA upplevde att de inte fick tillräcklig 

information eller ingen information alls. Patienter har beskrivit hur de fortfarande hade frågor 
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om hur de skulle leva sina dagliga liv. Informationen som de fick har även beskrivits som att 

vara skrämmande. Detta kan kopplas till teorin om KASAM, detta synsätt fokuserar på 

faktorer som påverkar hälsa snarare än sjukdom. Känslan av sammanhang delas in i tre 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till vilken 

utsträckning man upplever information som sammanhängande och strukturerad snarare än 

kaotisk och oordnad (Antonovsky, 2005, s. 21-41). Resonemang kan föras kring att 

patienterna inte kände att informationen var strukturerad och begriplig, de upplevde även att 

personal var otydliga och inte gav samma budskap. Detta gav en känsla av kaos och oordning 

att inte ha tillit till vården eller vårdpersonal vilket ledde till att patienten kände sig som ett 

offer för omständigheterna istället för att uppleva hälsa trots sjukdom. Behovet av att få 

information hos patienter är också grunden för personcentrerad vård för att göra patienter 

involverande och skapa en relation (Ekman et al, 2011). Vårdpersonal i studien önskar mer 

utbildning om MRSA. Vilket är av vikt för att sjuksköterskor ska kunna ge information som 

patienten förstår men också för att kunna informera annan vårdpersonal och även anhöriga. 

Informationen behövs för att arbeta förebyggande mot smittspridning men även för att 

minska stigmatisering och vårdpersonals inkonsekventa handlingar i olika situationer. 

 

De inkonsekventa handlingarna av vårdpersonal gjorde patienter oroliga över deras 

kompetens. Förutom att använda överdrivna skyddskläder så kunde de även vara så att 

vårdpersonal inte var följsamma till hygienrutiner. Vilket vårdpersonal uttryckte berodde på 

att dessa rutiner tog mycket av deras tid. Att identifiera hinder för att förbättra personalens 

följsamhet önskades. Och även att uppmuntras och bli påmind av kollegor upplevdes som 

positivt på avdelningar som inte hade personalbrist. Walther et al. (2006) menar att ett 

strukturerat arbete mellan läkare, infektionsspecialist och vårdhygien expertis kan bidra till 

kunskapsspridning som kan vara positivt för arbetet att förhindra uppkomst och spridning av 

bakteriell multiresistens. Ett antagande kan göras att alla som är inblandade i patientens vård 

behöver ha kunskap och förståelse för vikten av hygienrutiner för att förhindra och förebygga 

smittspridning.  

 

Resultatet visar även att hög arbetsbelastning och stress på vårdavdelningar kan bidra till att 

kunskap om MRSA blir lägre på arbetsplatser och det i sin tur leder till att patienter hindras i 

att få en god och säker vård. Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) beskriver att en ohälsosam 

arbetsbelastning innebär att kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna 
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obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheter till återhämtning är otillräcklig. 

Att minska arbetsmängd, ge möjligheter till återhämtning, att öka bemanningen och att 

tillföra kunskaper är exempel på åtgärder att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Det 

innebär att kunskap om MRSA som inte når fram till verksamheterna och som 

vårdpersonalen saknar leder till att arbetsbelastningen och stressen upplevs som hög. I 

resultatet framkom även att sjukvårdspersonalen upplevde en oro att föra vidare smittan till 

andra patienter, kollegor och en viss risk att själva bli smittade. Men att ha kunskap och följa 

förebyggande åtgärder minskade oron, vilket även här visar på att kunskap, information och 

förståelse för förebyggande hygienrutiner är viktigt för att arbetsmiljön ska upplevas 

tillfredsställande.  

 

Utifrån den kunskap som har sammanställts i den här studien om MRSA en faktor som 

påverkar omvårdnad kan vi konstatera att en modell som kan vara till hjälp för utvecklingen 

att förbättra omvårdnaden i organisationerna skulle kunna vara Magnetmodellen utifrån flera 

av kategorierna som diskuterats ovan. Modellen är fokuserad på hälso- och 

sjukvårdsorganisationens förmåga att uppnå goda omvårdnadsresultat genom partnerskap 

med patienten, evidensbaserad praktik och utveckling av teknik. Magnetsjukhusen 

karaktäriseras av att sjuksköterskans kompetens tas tillvara, och att personaltätheten är 

relevant för uppdraget, enligt Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2018). 

 

Genom att använda magnetmodellen använder man metoder för att införa kunskapsbaserade 

riktlinjer, skapa en säker vård och mätbara resultat av omvårdnaden. Magnetmodellen har ett 

krav på en gemensam värdegrund som har patientens och familjens hälsa i centrum som ingår 

i en personcentrerad vård. Sjuksköterskor behöver fortbildning om evidensbaserad kunskap. 

Det behövs en kultur där omvårdnadsforskning har ett högt värde, och när användningen av 

forskningsresultat värdesätts gynnas införandet av en kunskapsbaserad vård. Det behövs även 

tydliga mål och visioner för hur omvårdnadskvaliteten ska uppnås. För att kunna visa ett 

mätbart resultat krävs att sjuksköterskor uppfattar att deras insatser är värdefulla och att de 

har stöd i sitt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). Vi anser att denna intervention 

har en förmåga att förbättra de brister som finns i resultatet i och med att kunskap saknas och 

otydliga rutiner är återkommande fenomen. Att införa detta i organisationerna kan leda till att 

kunskapen etableras och därmed att patienters nöjdhet med vården ökas. 
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Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en systematisk litteraturöversikt för att sammanställa den kunskap 

som redan fanns. Ämnet för studien upplevdes som viktigt att få kunskap om då det blir allt 

fler patienter som vårdas som är positiva för en multiresistent bakterie, i den här studien med 

fokus på MRSA. En systematisk litteraturöversikt tillåter en blandning av olika metoder av 

både kvalitativ och kvantitativ forskning, en systematisk granskning ger perspektiv på ett 

forskningsproblem som anses viktig i omvårdnadsforskning. Den är användbar när fokus är 

att utforska vad som redan är känt inom ämnet (Whittemore & Knafl, 2005). Det var första 

gången författarna genomförde en forskningsprocess vilket Henricson (2012, s. 472) menar är 

en utmaning. Då det genom att kombinera olika metoder finns en risk för systematiska fel i 

insamlingen och tolkningen av data. Även data från primärkällorna kan bli felaktigt 

extraherade och tolkade av författarna. Att analysera är en stor utmaning, eftersom resultatet 

från artiklarna kan vara mycket komplexa eftersom det är en bred fördelning av olika 

variabler i både kvalitativ och kvantitativ inriktning som ska studeras (Whittemore & Knafl, 

2005). Whittemore och Knafl (2005) menar att tillförlitligheten av resultatet ökas genom att 

författarna har en specifik forskningsfråga som underlättar analysprocessen att ta ut lämplig 

data som svarar på frågeställningarna. Tillförlitligheten ökas även genom att noggrant ha 

planerat och dokumenterat litteratursökningen samt även de olika stadierna i processen.  

 

Att hitta rätt sökord och ämnesord till studien gjordes genom att använda Svensk MeSH och 

genom att använda bibliotekets förteckning för ämnesord kring bemötande. Även svemed+ 

användes för att hitta relevanta ämnesord. Dessa kombinerades i många olika sökningar som 

inte presenteras i det här arbetet, för att få så relevanta träffar som möjligt. Författarna har 

gått igenom LTUs bibliotek med 216 träffar totalt för att söka efter relevanta sökord. 

Artiklarnas sökord som svarat för syftet har även gåtts igenom, därav ämnesordet attitude 

som gav resultat till frågeställning. I och med att det inte fanns så mycket forskat inom ämnet 

och då man tillsatte ämnesordet MRSA gav det få träffar. Artiklarna från litteratursökningen 

gicks igenom utifrån att läsa titlar och abstrakt för att kunna sålla ut det som inte svarade för 

syftet (Henricson, 2012, s. 473). I och med att det inte finns ett ämnesord för bemötande så 

finns risk att något sökord har missats. Att söka i flera databaser kan stärka ett arbetes 

trovärdighet då det ökar chansen till att hitta fler relevanta artiklar (Henricson, 2012, s. 473), 

detta är en brist i studien på grund av att artiklar från PubMed inte gav relevanta träffar. Detta 
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kan bero på att det inte fanns ämnesord för de olika sökorden och att fritext fick användas. 

Det ledde till att det blev mer artiklar som tappade fokus från själva syftet. Willman et al. 

(2011, s. 75) skriver att sökningen i databasen därmed inkluderar allt som innehåller det sökta 

ordet, även om det inte är aktuellt för den litteratursökningen.                                                                                          

 

Den systematiska litteraturöversikten omfattar även en mängd olika metoder. Det finns brister 

i tvärsnittsundersökningar då det av kvalitetsskäl är svårt att bedöma orsakssamband eller 

riktningen i sambandet och det är även svårt att bedöma om resultatet är påverkat av tiden 

(Rosén 2012, s. 432). Dessa artiklar inkluderades eftersom Whittemore och Knafl (2005) 

skriver att all relevant litteratur på forskningsproblemet som är av intresse och svarar på 

forskningsproblemet ska ingå i studien. En systematisk litteraturöversikt behöver beskrivas 

tydligt och vara noggrant dokumenterad, i såväl metod, som sökord vilka databaser som har 

använts sökstrategier samt inklusions och exklusionskriterier. Detta har författarna påvisat 

genom att skriva i löpande text samt i tabellform för att visa hur studien gått tillväga.   

 

Kvalitetsgranskningen har gjorts av båda författarna och diskuterats vid oklarheter. Varje typ 

av design har olika kriterier för kvalitet menar Whittemore och Knafl (2005). Artiklarna 

delades upp mellan författarna i kvalitetsgranskningen, detta sänker reliabiliteten i arbetet 

enligt Henricson (2012, s. 473). Författarna har beskrivit de olika stegen i 

granskningsprocessen och vilka beslut som har fattats under arbetets gång. Genom att 

motivera och beskriva syftet med granskning samt kriterier som använts för att acceptera 

samt exkludera studier, samt att man kritiskt granskat de artiklar som är med i studien som 

har svarat för det tänkta syftet med studien detta säkerställer principer för vetenskaplig 

forskning (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Trovärdigheten valdes att diskuteras utifrån de kvalitativa begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren och Henricson, 2012, s. 493). Att lägga 

samman resultat från olika metoder är inte alltid en nackdel, men kan skapa en osäkerhet om 

kunskapen i det sammanhängande resultatet (Willman & Stoltz, 2012, s. 462). 

Trovärdigheten ökar om studiernas resultat pekar i samma riktning, även om de är utförda i 

olika länder med olika undersökningsgrupper och av olika forskargrupper, det är viktigt att 

studiens inklusionskriterier är tydliga så att man kan göra en bedömning att 

undersökningsgrupperna är ungefär lika (Willman et al. 2011, s. 110). Detta kan styrkas i 
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denna studie då inklusionskriterierna innebar att sjukvårdspersonal behöver ha upplevt och 

bemött patient med MRSA samt att patient har haft kontakt med vården. Resultatet är även 

tydligt och samma riktning i det kan påvisas. 

 

Pålitligheten kan påvisas och påverkas genom författarnas tidigare erfarenheter, detta kan 

påverka datainsamling och dataanalys och även kvalitetsgranskning (Wallengren och 

Henricson, 2012, s. 488). Dataanalysen genomfördes genom att författarna individuellt 

analyserade artiklarna, för att sedan gemensamt gå igenom analysen och jämföra 

meningsenheter och kategorier, i och med att författarna diskuterar finns en förförståelse för 

arbetet och detta kan påverka analys och resultat (Henricson, 2012, s. 474). Eftersom 

engelska inte är författarnas modersmål kan tolkningar i texten förekomma även fast 

noggrann översättning eftersträvats. Bekräftbarheten har flera faktorer gemensamt med 

trovärdighet och pålitlighet, samt att det finns en beskrivning av analysprocessen med i 

studien (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488).  

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) behöver tre faktorer säkras vid 

överförbarhet, det är trovärdighet, pålitlighet och bekräftbarhet, vilket författarna till studien 

diskuterat. Studien har generella kriterier med enda krav att personerna som ingick skulle 

vårdats eller ha vårdat person med MRSA. Det gör att de blir olika sammanhang men som 

visar på liknande fenomen i resultatet och enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

([SBU], 2017) så ökar den överförbarheten. Studien skulle kunna överföras till andra 

sammanhang eller för vidare studier inom området. Den ger information om patienters och 

vårdpersonals erfarenheter som kan användas för att stödja praktiskt arbete och 

beslutsfattande i vården (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Slutsatser 

Kunskap och rutiner om att vårda patienter med MRSA behöver klargöras ute i 

verksamheterna. Även förutsättningar som bemanning är viktigt för att rutiner ska efterföljas 

och för att isolerade patienter får en god vård. Rutiner är viktigt då det inte bara minskar 

smittspridningen utan också stigmatiseringen av patienter. Det är viktigt för relationen mellan 

vårdpersonal och patient att inte patienten upplever sig som farlig.  
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Patienter med MRSA upplever ofta att vårdpersonalen de möter i vården inte har kunskap om 

MRSA och inte kan svara på deras frågor, information upplevs som otillräcklig och vårdtiden 

kan kännetecknas av stigmatisering och dåligt bemötande. Vårdpersonal upplever att de 

behöver mer utbildning och kunskap för att kunna behandla, bemöta och förebygga 

smittspridning. Det är därför viktigt att klargöra vårdpersonal och patienters upplevelser vid 

MRSA och betydelsen det får för omvårdnaden till patienter med MRSA. Om inte kunskap 

lyfts fram finns risk att vårdpersonal inte uppmärksammar dessa behov, med negativa 

konsekvenser för omvårdnaden och med risk för att patienter med MRSA upplever 

vårdlidande. 

 

Sjuksköterskor behöver få möjlighet att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som når bäst 

resultat och se områden för kvalitetsutveckling av omvårdnaden för dessa patienter. Att 

dokumentera patientens upplevelse av sjukdomen och preferenser i patientjournalen skulle 

kunna användas för att få ett mer personcentrerat perspektiv i vården. Det skulle synliggöra 

kunskap och behov patienten har förutom att bli botad från multiresistent bakterie.  

 

Det finns idag inte mycket forskat om att vårdas för eller vårda patient med MRSA. Eftersom 

multiresistenta bakterier blir allt vanligare i vården är de viktigt att synliggöra detta. Därför är 

ett förslag på vidare forskning att lyfta fram sjukvårdspersonals behov av kunskap för att 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att bedriva en vård och omvårdnad 

med god kvalitet för patienter med MRSA. 
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