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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem 

globalt. I Sverige är cirka 30 procent av befolkningen ovetandes bärare av MRSA. Bakterien 

kan ställa till problem när de kommer till antibiotikabehandling eftersom bakterien är 

resistent. Sjuksköterskor kan uppleva MRSA som skrämmande vilket leder till att patienten 

upplever stigmatisering. SYFTE: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda patienter med MRSA. METOD: En kvalitativ intervjustudie har 

genomförts. Datainsamlingen har bestått av semistrukturerade intervjuer och materialet från 

intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. RESULTAT: Resultatet visar 

god kunskap om hur basala hygienrutiner används och hur stress påverkar sjuksköterskans 

arbete. Det framkommer även kunskap om hur de ska bemöta patienter med MRSA för att 

minska stigmatisering. SLUTSATS: Erfarenheten av att vårda patienter med MRSA var 

individuellt hos sjuksköterskorna som deltog. En oro som fanns hos alla informanter var att de 

skulle bidra till smittspridning. Informanterna beskrev även att patientens upplevelse är viktig. 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING: Studien har utförts på en kirurgisk 

vårdavdelning. Det skulle därför vara intressant att göra en studie på andra vårdavdelningar 

för att jämföra sjuksköterskornas erfarenhet.  

NYCKELORD: Hygienrutiner, MRSA, omvårdnad, sjuksköterskors upplevelser, 

smittspridning. 

  



 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a growing global 

problem. In Sweden, about 30 percent of the population are unaware that they are carriers of 

MRSA. The bacteria can cause problems when it comes to treatment via antibiotics due to the 

fact the bacterium is resistant. Nurses may experience MRSA as frightening which can lead to 

patients feeling stigmatized. AIM: The purpose of this study was to describe the nurse's 

experience of caring for patients with MRSA. METHOD: A qualitative interview study was 

conducted, with data collection consisting of semi-structured interviews. The material from 

the interviews has been analysed with a qualitative content analysis. RESULT: The result 

shows good knowledge of basic hygiene routines and how stress affect nurses work. They 

also show good knowledge about how to receive and care for patients with MRSA to reduce 

stigmatization. CONCLUSION: All participating nurses had individual experiences when it 

came to caring for patients with MRSA. A concern that existed in all informants was that they 

would be contributing to the spread of infection. The informants also describe that the 

patient's experience is important. PROPOSAL FOR CONTINUED RESEARCH: The 

study has been performed at a surgical care department. It would therefore be interesting for a 

study to be conducted in another care department to compare experience of the nurses. 

KEYWORDS: Disease distribution, hygiene routines, MRSA, nursing, nursing experience. 
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INTRODUKTION 

MRSA är ett växande problem i världen och inom vården. För att minimera problemet 

behöver kunskapen tillta globalt för att minska konsekvenserna av sjukdomen. Det anses 

därför vara relevant att forska i ämnet för att kunskapen ska spridas globalt. Vi anser efter att 

ha varit på verksamhetsförlagd utbildning att sjuksköterskor generellt ser på MRSA med ett 

negativ synsätt som vi dels tror beror på rädsla för att själv bli smittad eller rädsla för att bidra 

till smittspridning. Syftet med vår studie var att studera erfarenheten den enskilde 

sjuksköterskan har i vårdandet av en patient med MRSA. Det var även av intresse att 

undersöka sjuksköterskornas känslor och deras syn på att vårda patienter med MRSA.   

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer som utfördes på en somatisk 

vårdavdelning på ett sjukhus i Stockholm. Ämnesområdet valdes för att vi ansåg att det fanns 

för lite evidens om sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med MRSA. Det finns 

idag studier som visar hur patienter upplever hur det är att vara bärare av MRSA men det 

finns inte lika många studier utifrån sjuksköterskans perspektiv om hur det är att vårda 

patienter med MRSA. Kunskapen och informationen kan upplevas som bristfällig vilket kan 

leda till en känsla av stigmatisering hos patienterna. För att upplevelsen hos patienterna ska 

bli bättre måste erfarenheterna hos sjuksköterskorna studeras. 
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BAKGRUND 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). 

Enligt Sit et al. (2017) är MRSA ett stort och allvarligt problem på vårdinrättningar världen 

över. Duerden’s (2011) studie visar att år 1960 konstaterades det första sjukdomsfallet av 

MRSA och det visade sig bli en stor orsak till vårdrelaterade infektioner på vårdinrättningar. 

Det dröjde till 1990-talet innan en epidemi bröt ut. I England nådde epidemin sin topp med 

totalt 7700 smittade patienter mellan 2003 och 2004. Ett förbättringsprogram sattes in med 

förebyggande åtgärder och kontroll av infektioner. Målet var att antalet MRSA-fall skulle 

halveras. Idag är patienter med MRSA fortfarande ett stort problem på flera vårdinrättningar 

både i Sverige och i övriga världen (Folkhälsomyndigheten, 2016; Sit et al, 2017). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) är gula stafylokocker en bakterie som tillhör den normala floran 

hos människor. Cirka 30 procent av befolkningen i Sverige är i perioder ovetande bärare av 

gula stafylokocker utan att bli sjuka av det. Det finns vissa stammar av gula stafylokocker som 

är resistenta mot antibiotika så kallat meticillinresistenta därav namnet MRSA. Bakterien får 

fäste i kroppens slemhinnor, vanligtvis i näsan, men förekommer även i svalget och perineum. 

Om sår eller eksem förekommer på huden finns det en risk att bakterien även fäster sig vid 

dessa, det kan då orsaka svårbehandlade sårinfektioner och bölder. Statistik från 

Folkhälsomyndigheten (2016) visar att det har skett en ökning av MRSA- fall på 30 procent 

mellan 2014 och 2016 i Sverige. Det anmäldes cirka 4400 fall under 2016 och det bedöms vara 

orsakat av att det är en stor del människor på flykt som har sökt vård. Provtagningar har därför 

ökat och på det sättet har det upptäckts fler fall av MRSA (a.a.).  

 

Om sjuksköterskan misstänker att en patient är bärare av MRSA utförs provtagning, en så kallad 

MRSA-screening. Proven tas från näsa, svalg, perineum och från riskfaktorer så som sår, 

eksem, dränage och insticksställen (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017). Har en person 

vid upprepade tillfällen positiva svar efter provtagning vid olika provtagningslokalisationer 

anses personen vara permanent bärare av MRSA. Periodvis kan negativa provsvar visas och då 

anses smittsamheten vara låg (Åhrén, 2017). Enligt Vårdgivarguiden (2007) anses personer 

även vara MRSA – bärare om en odling från perineum eller en hudlesion visar ett positiv 

odlingssvar. En tillfällig bärare innebär att de endast haft ett positivt svar från näsa eller svalg 

vid ett tillfälle vilket kallas för transient bärarskap (a.a.). Vid ett positivt odlingssvar är det 

behandlande läkares ansvar att informera patienten. Informationen ska vara övergripande och 
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innehålla en kort introduktion om vad MRSA är och vad det innebär, vad det finns för 

riskfaktorer, hur MRSA smittar samt vad personen ska tänka på för att inte bidra till 

smittspridning. Läkaren ska också informera om att det går att bli fri från bakterien MRSA 

(Vårdgivarguiden, 2014). 

Resistens 

MRSA är stammar av de gula stafylokockerna och är resistenta mot flertalet antibiotikum 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Salge, Vera, Antons och Cimiotti (2017) kan bakterien 

ställa till problem när det kommer till antibiotikabehandling (a.a). M:et i MRSA står för 

meticillin vilket är ett betalaktamasstabilt penicillin. Det var den första stammen som var 

resistent mot denna typ av penicillin. Under åren har dessvärre dessa stammar blivit resistenta 

mot allt fler resistensgener. Följden av det har blivit att många är multiresistenta och det finns 

få behandlingsalternativ (Melhus, 2013). Melhus redogör även att antibiotikum började 

användas på 1940-talet och det upptäcktes efter ett par år att resistens mot 

betalaktamasproduktionen hos de gula stafylokockerna fanns. I slutet på 1950-talet var 

resistensen utbredd på såväl sjukhus som i samhället. Det innebar att penicillinet var i behov av 

att stabiliseras mot betalaktamasets nedbrytande effekt. Under 1960 kom det första penicillinet 

som var betalaktamasstabilt men redan efter ett år upptäcktes ett nytt fall av MRSA. Hagberg 

(2017) beskrev att beroende på var bakterien tagit fäste i kroppen samt resistensbeskedet från 

laboratoriet är det som styr eventuellt antibiotikaval. Det finns ett flertal orala antibiotikasorter 

som MRSA kan vara känsliga för. Vancomycin är de som ofta används vid invasiva infektioner. 

Det har endast påvisats ett fåtal fall utanför Sverige där det upptäckts vancomycinresistenta 

bakterier. Det finns även andra antibiotikum som är aktiva mot MRSA, exempelvis 

Ceftarolinfosamil. Hudinfektioner behandlas ofta med sårtvätt och omläggning. I de fall där det 

bildats en abscess behövs ett kirurgiskt ingrepp och tömning av varbildningen. Vid 

mjukdelsinfektioner kan det behövas antibiotika och då används i första handantibiotikum 

innehållande  klindamycin (t ex Dalacin) om bakterien är känslig mot den typen av antibiotika. 

Hygienföreskrifter och smittspridning 

Att tillämpa basala hygienregler är en viktig del i att minska smittspridningen (Jian, Hanowski 

& Henderson, 2016). Aldabagh och Tomercki (2010) hävdar att smittan sker både via direkt 

och indirekt kontaktsmitta. Andersson, Lindholm och Fossum (2011) skrev i sin studie att 

bakterien sprids i stor utsträckning mellan olika vårdinrättningar och har under den senaste tiden 

®blivit ett vårdhygiensiktproblem runt om i världen. Enligt Skyman, Sjöström och Hellström 
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(2010) är MRSA den vanligaste orsaken till sårinfektioner och bölder, det kan också förekomma 

infektion i alla kroppens organ (a.a). På sjukhus finns det en stor risk att smittas i samband med 

stora operationer så som protesinsättningar och som följd av det främmande ämnet i kroppen 

blir det en infektion. När MRSA väl har kommit in på vårdinrättningarna kan de bli svårt att bli 

av med bakterien då den blir en del av normalfloran på sjukhuset. De som oftast är bärare av 

bakterien är sjukvårdspersonal, injektionsmissbrukare, diabetiker och dialyspatienter 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Duerden (2012) är det störst risk att bli smittad av MRSA 

om det finns eksem eller sår på kroppen. Vid omvårdnad av MRSA - patient är det därför viktigt 

att göra patienten delaktig gällande hygienrutinerna för att inte föra bakterien vidare. Det bygger 

på att vårdpersonalen har fått utbildning inom de områden som berörs angående smittspridning 

(a.a). Patienter med MRSA ska vårdas under kohortvård som innebär att personalen endast 

vårdar en patient och inte får hantera livsmedel (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017). 

Koloniserade patienter med MRSA ska ha enkelrum när de befinner sig på sjukhus. Patientens 

rum ska dagligen städas och sängkläder ska slängas i en specifik tvättpåse på rummet. 

Vårdpersonal ska vid all direktkontakt med patienten använda sig av plastförkläde. Vid 

omvårdnadsmoment och direkt risk för kontaktsmitta ska även plasthandskar användas. Vid 

omläggning av sår ökar risken för smittspridning och omläggning ska därför ske under strikt 

hygienkontroll (Lindholm, 2012). Melhus (2013) skriver att händerna alltid ska desinficeras 

efter kontakt med en patient som är bärare av MRSA. Om händerna inte desinficeras på ett 

korrekt sätt kan bakterien finnas kvar på händerna i mer än två timmar. Bakterien kan överleva 

i miljön i upp till 7 månader, det innebär att det är lätt att bakterien sprids på avdelningen och 

ut i samhället. 

Upplevelser inom vården  

Andersson, et al. (2011) belyste i sin studie hur viktigt det är att vårdpersonal bemöter patienter 

med MRSA på samma sätt som de bemöter patienter utan MRSA och att de besitter kunskap 

för att kunna besvara frågor som patienten har om sin sjukdom. Vid varje patientmöte är det 

viktigt att det finns tid för patienten att ställa frågor och kontrollera att patienten har förstått 

informationen korrekt. Studien visar även att de patienter som tagit del av en mer bristfällig 

information har en känsla av att bära på en smittsam och dödlig sjukdom. Det medför att dessa 

patienter isolerar sig allt oftare. Rädslan hos dessa patienter tar över och de känner att bakterien 

är en fara för omgivningen och deras anhöriga.  
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De inneliggande patienterna hade svårt att förstå allvaret med att vara smittad av MRSA 

eftersom att vårdpersonal utförde hygienrutinerna på olika sätt. Skyman, Lindahl, Bergbom, 

Thunberg Sjöström och Åhrén (2016) menar att olikheten och okunskapen patienterna upplever 

hos sjukvårdspersonalen ökar känslan av stigmatisering hos individen. Andersson, Andreassen 

Gleissman, Lindholm & Fossum (2016) hävdar att upplevelserna av att vårda patienter med 

MRSA delar den svenska sjuksköterskekåren. En del upplever att de besitter tillräckligt med 

kunskap för att vårda patienter med MRSA. Dessa sjuksköterskor känner sig trygga och 

upplever ett annat lugn i sin arbetssituation vid vårdandet av patienter med MRSA. En del 

sjuksköterskor upplever en känsla av rädsla och otrygghet. Sjuksköterskorna känner att de inte 

har tillräckligt med kunskap om tillvägagångssättet vid vårdandet av en patient som har MRSA. 

Det skapar en rädsla för att föra bakterien vidare både till andra inneliggande patienter men 

även att ta med bakterien hem till sina anhöriga. Sjuksköterskorna upplever att de inte känner 

sig tillräckligt erfarna inom ett så pass viktigt område som att minska smittspridning vilket 

skapar stress och kan få dem att känna sig överarbetade. 

Sjuksköterskans ansvar  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden som är; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

lindra lidande. Dessa ansvarsområden innebär att sjuksköterskan arbetar effektivt för att hindra 

smittspridning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

När en patient blir inlagd på en vårdinrättning har sjuksköterskan till uppgift att fråga om 

patienten vårdats utanför Sverige de senaste sex månaderna. Sjuksköterskan har även i uppgift 

att undersöka hudkostymen på patienten för att upptäcka förekomst av sår. Enligt riktlinjer ska 

eventuella sår odlas för att utesluta MRSA (Åhrén, 2016a). Om en odling visar sig vara positiv 

har sjuksköterskans tillsammans med provtagande läkare till uppgift att informera patienten om 

hur viktigt det är med grundlig hygien för att minska smittspridning. Om patienten ska flyttas 

till en annan vårdinrättning är det den vårdande sjuksköterskans ansvar att informera den nya 

enheten i förväg (Åhrén, 2016b). Inom sjukvården följer vårdinrättningen smittskyddslagen 

vilket innebär att tillgodose befolkningens behov av att skyddas mot spridning av smittsamma 

sjukdomar. Lagen avser sjukdomar som kan överföras mellan eller till människor och riskera 

deras hälsa. En allmänfarlig sjukdom innebär att sjukdomen är smittsam och kan innebära 

allvarliga konsekvenser och svårt lidande. Det innebär även att det finns en möjlighet att 

förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den som har sjukdomen. MRSA är en 
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allmänfarlig sjukdom som ingår i smittskyddslagen (SFS 2004:168), det innebär att sjukdom är 

anmälningspliktig (Sveriges Riksdag, 2004). Smittspårning ska ske av den vårdinrättning där 

bakterien upptäckts för att hitta vem patienten blivit smittad av och för att förhindra vidare 

spridning av bakterien (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2017). Enligt Åhrén (2017) anses 

patienten vara smittfri när tre negativa odlingar tagits under ett års tid och behöver efter 

läkarutlåtande inte längre ge upplysning om sitt tidigare bärarskap. 

PROBLEMFORMULERING 

MRSA är ett växande problem i samhället och inom sjukvården. Sjuksköterskans kunskap är 

därför ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning. En annan betydelsefull faktor är att 

informera den enskilt drabbade individen om hur hen ska förhindra smittspridning i samhället. 

Det anses därför vara angeläget att få en förståelse för varför bakterien fortsätter att spridas 

inom vården och vad det beror på. Sjuksköterskor har en rädsla för att de ska föra bakterien 

vidare till andra inneliggande patienter och det beror på att de känner en viss osäkerhet kring 

vilka riktlinjer som ska följas vid vårdandet av en patient med MRSA. Patienternas upplevelser 

kring vården från sjuksköterskor är olika, det tros bero på vilken information patienten fått kring 

sin sjukdom. Om information är bristfällig upplever patienten det ibland som att de bär på en 

farlig sjukdom vilket hämmar deras vardag i det sociala livet. Bemötandet från sjuksköterskor 

till patienten bedöms därför vara en viktig faktor för hur patienten känner kring sin sjukdom. 

Sjuksköterskans kompetens och förmåga att bemöta och se patienten bakom sjukdomen är 

därför viktig för att minska patientens känsla av stigmatiseringen kring MRSA. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med 

MRSA. 
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METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att ta reda på sjuksköterskans erfarenhet av att 

vårda patienter med MRSA. Materialet till studien samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer som innebär att samma frågor ställs till samtliga informanter. Enligt Polit och Beck 

(2004) innebär semistrukturerade intervjuer att informanten kan beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter med egna ord.  

Urval 

En somatisk akutvårdsavdelning kontaktades utifrån kriteriet att det ska ha förekommit 

patienter med MRSA regelbundet men att det inte ska vara en utav de vanligaste 

patientgrupperna. Inklusionskriterier för medverkan till intervju var att sjuksköterskan ska ha 

vårdat minst en patient med konstaterad MRSA eller vårdat en patient där det funnits misstanke 

om MRSA.  

Datainsamling 

Inför studien skickades brev till ansvarig verksamhetschef (bilaga 1) för vald avdelning för att 

få ett godkännande att genomföra studien. Presentation av oss studenter, syftet med studien 

samt tidigare skrivet PM var inkluderat i brevet. Efter att vi fått godkännande av 

verksamhetschefen kontaktades utvald avdelningschefssjuksköterska via brev (bilaga II). 

Chefssjuksköterskan valde ut lämpliga kandidater enligt inklusionskriterierna för studien och 

de sjuksköterskor som önskade medverka kontaktade ansvariga för studien för mer information. 

Alla deltagare fick ett informationsbrev (bilaga III) och intervjuerna bokades in med varje 

enskild sjuksköterska där hen fick välja plats för utförandet av intervjun. Enligt Kjellström 

(2012) är det viktigt att informanten befinner sig i en trygg miljö under intervjun. Informanterna 

fick skriftlig information via mail inför intervjun och muntlig information vid intervjun om att 

de när som helst under intervjun kunde avbryta sin medverkan utan att uppge skäl till varför. 

Enligt Polit och Beck (2004) är det betydelsefullt att informationen kring medverkandet i en 

studie är frivilligt.   

Innan intervjuerna skulle genomföras utformades en intervjuguide (bilaga IV) med öppna 

frågor som gav informanterna flera svarsmöjligheter. Intervjuguiden bestod av huvudfrågor 

som ställs till samtliga informanter och förslag på följdfrågor för att underlätta vid intervjun. 

Följdfrågorna användes för att få tydligare eller mer detaljerade svar från informanten. Polit 
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och Beck (2004) anser att en intervjuguide gör intervjun mer strukturerad och ökar möjligheten 

att få fram användbar information. Inför intervjuerna utfördes en provintervju, dels för att testa 

den tekniska utrustningen men även för att testa frågorna och se om upplägget eller tidsåtgången 

behövde ändras. Inför provintervjun blev deltagaren informerad om dess etiska rättigheter och 

rätten att avbryta intervjun när som helst utan att uppge skäl till varför. Deltagaren blev även 

tillfrågad om intervjun fick spelas in. Om deltagaren skulle motsäga sig att intervjun blev 

inspelad hade den fått utföras skriftligt enligt deltagarens etiska rättigheter (Danielsson, 2012). 

Intervjuerna genomfördes på utvald plats av informanterna. Totalt genomfördes fyra intervjuer 

och dessa delades upp så att de studieansvariga hade huvudansvaret för två intervjuer var då 

dessa spelades in. Under intervjuerna var den som inte var ansvarig för genomförandet av 

intervjun observatör.  

Dataanalys 

Den som genomförde intervjun ansvarade för att transkribera materialet ordagrant. 

Transkriberingen innebär att studieansvariga lyssnade igenom det inspelade materialet och 

skrev ned det som yttrades under intervjuerna ordagrant. Vid transkribering är det värdefullt att 

ta med underförstådda känslor så som tystnad, suckar, skratt eller annan betydelsefull handling 

för att få fram en känsla som inte alltid kan utläsas utifrån en text (Graneheim & Lundman, 

2003). Enligt Graneheim och Lundman (2003) är dessa noteringar viktiga för att förstå helheten 

av den känsla som upplevts under intervjuerna. Efter att materialet transkriberats lyssnade och 

läste bägge studieansvariga igenom materialet. Transkriberingarna skrevs sedan ut i 

pappersformat och studieansvariga satt tillsammans och läste igenom materialet och markerade 

det som ansågs vara viktigt. Det som valdes ut jämfördes och diskuterades noggrant för att få 

fram ett resultat. Materialet granskades i flera omgångar innan det slutligen sammanställdes. 

Sedan analyserades det transkriberade materialet i en så kallad kvalitativ innehållsanalys. I en 

innehållsanalys delas de olika svaren in i olika delar; meningsenhet, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och till slut kategorier. Genom att göra det får de 

studieansvariga en tydlig överblick över hur analyseringen har gått till. Meningsenhet är det 

första som görs i analysprocessen och det innebär att citat väljs ut som speglar resultatet. 

Kondenserade meningsenheter går ut på att vid en fortsatt analysering ska det som är betydande 

och beskrivande i citatet tas ut. Genom att utföra det i flera steg kommer de i slutändan kunna 

placeras under en kategori som beskrev den valda rubriken så bra som möjligt (Polit & Beck, 

2004). Rubriker valdes sedan ut som speglade det som framkom i resultatet. Resultatet 
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utformades under de olika kategorierna och styrktes sedan av utvalda citat som stöd för att 

beskriva resultatet.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori  Kategori  

Och nu då, när jag kanske 

inte har hand om dom 

patienterna så är jag ändå 

rädd att någon kanske 

glömt att sprita händer 

liksom och där råkar jag ta 

med min hand. Jag är ju 

väldigt noga själv men.. 

Jag är väl lite orolig för 

det. Det är inte så att jag 

går runt och gruvar mig för 

det liksom, men jag känner 

ändå en oro. 

Jag är väl lite orolig för 

det. Det är inte så att jag 

går runt och gruvar mig 

för det liksom, men jag 

känner ändå en oro. 

 

Rädd för att 

bli smittad. 

Rädsla  Känslor som 

uppstår vid 

vårdandet av 

patienter med 

MRSA. 

 

Etiska aspekter 

Tilldelade handledare av Röda Korsets Högskola godkände att vi fick genomföra en kvalitativ 

intervjustudie av sjuksköterskor. Vid genomförande av en kvalitativ studie på en vårdavdelning 

behöver de studieansvariga även få ett godkännande av verksamhetschefen för att få tillåtelse 

att intervjua personal. Hela studien följde Helsingforsdeklarationen riktlinjer för forskningsetik 

för att ta hänsyn till de etiska aspekter som ska tillämpas vid den kliniska forskningen som 

involverar människor. Detta innebär att det studieansvariga ska visa respekt och skydda 

deltagarnas integritet och identitet. Vid genomförande av en kvalitativ studie på människor ska 

en etikprövning genomföras och godkännas, detta för att studien ska genomföras med respekt 

för de mänslikliga rättigheterna. Studier som genomförs inom högskoleutbildning på grundnivå 

behöver dock inte genomgå en etikprövning (Codex, 2018). Genom detta fick det insamlade 

materialet endast var tillgängligt för de som utformade studien och materialet behandlades med 
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sekretess under hela studiens gång. Författarna informerade även deltagarna i intervjuerna att 

medverkandet var frivilligt och personerna som intervjuades hade rätt att när som helst avbryta 

intervjun utan att behöva uppge skäl till varför. Under intervjun var det viktigt att 

sjuksköterskorna kände sig bekväma och det var därför viktigt att välja en miljö där de kände 

sig trygga och bekväma (Kjellström, 2012 

RESULTATREDOVISNING 

Informanterna hade en arbetslivserfarenhet som sjuksköterska mellan tre och elva år och hade 

arbetat på avdelningen mellan tre och fem år. Antalet patienter med MRSA som deltagarna 

vårdat skiljde sig åt. I resultatet framkom det att MRSA är en liten del av flertalet multiresistenta 

bakterier som är återkommande på avdelningen.  

Resultatet redovisas under tre olika huvudkategorier; Att förebygga smittspridning, känslor som 

uppstår vid vårdandet av patienter med MRSA och hur arbetssituationen påverkas när MRSA 

finns på avdelningen. Dessa kategorier innehar underkategorier som redogör informanternas 

erfarenheter om hur de vårdar patienter med MRSA, se tabell 2. Resultatet inkluderar citat från 

informanterna.  

Tabell 2. Resultatöversikt över kategorier och underkategorier.  

Kategorier  Att förebygga 

smittspridning  

Känslor som uppstår 

vid vårdandet av 

patienter med MRSA   

Hur arbetssituation påverkas 

när MRSA finns på avdelningen 

Underkategorier  - Betydelsen 

av basala 

hygienrutiner  

- Bristande 

hygienrutiner  

- Innebörden 

av patientens 

kunskap 

  

 

- Rädsla  

- Trygghet  

- Stigmatisering  

 

- Riskfaktorer hos 

sjuksköterskorna 

- Kommunikation mellan 

personal  

- Arbetsbelastning  

- Inom arbetsgruppen  
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Att förbygga smittspridning 

Betydelsen av basala hygienrutiner 

Informanterna beskrev att de hade goda kunskaper i basala hygienrutiner på avdelningen. De 

belyste också hur viktigt det är med basala hygienrutiner. Ett mål är att arbeta med kohortvård 

vilket innebär att sjuksköterskan endast vårdar en eller flera patienter med MRSA. De har varje 

dag ett morgonmöte där de går igenom vilka smittsamma sjukdomar som finns på avdelningen. 

De är medvetna om vad de ska göra för att inte föra bakterien vidare mellan patienter och hur 

de ska förhindra smittspridning.  

’’Basala hygienrutiner, det är väl det som är a och o. Patienterna ska ha enkelrum 

och så kan man sträva efter att alla på hela vårdavdelningen inte behöver gå in 

där’’ (Intervju 4). 

Genom att använda sig av basala hygienrutiner minskar risken för smittspridningen avsevärt. 

Oavsett vilken typ av vård som ska utföras så är det viktigt att alltid tillämpa basala 

hygienrutiner. Föregående informant berättade också att det är lika viktigt i alla vårdmoment 

att vara noga med den basala hygienen. Det kan till exempel vara fall där vårdaren inte är 

medveten om att patienten är bärare av MRSA och det är därför viktigt att alltid utgå från att 

det finns en risk att bakterien kan förekomma. Genom att alltid tänka på detta minskar risken 

för smittspridningen även i de fall där vårdpersonalen är omedveten om patienten bär på en 

smittsam bakterie. 

”… så kanske man får fundera lite extra över att patienten har MRSA, men annars 

så försöker man ju va lika noggrann med alla patienter när de gäller hygien med 

tanke på att någon kan ju ha de utan att jag vet det, det är ju i alla fall ambitionen.” 

(Intervju 4). 

Alla deltagare i intervjun beskrev en oro för att sprida MRSA vidare mellan patienter och 

personal när det inte finns resurser för kohortvård. De beskrev samtidigt att ett orosmoment är 

att de omedvetet kan vara bärare av bakterien. En av informanterna uppgav att smittspridning 

kan ske genom omedveten närkontakt då bakterien lätt kan fastna på kläder.   

”… sen har det fastnat på mina kläder eller någonting. Jag kanske råkar stå emot 

sängen och där sitter patienten med sitt ben, det är väl det jag tänker mest” 

(Intervju 2). 

Informanterna berättade att kunskap kring MRSA ger mer trygghet i arbetet. Flera av 

informanterna beskrev att de fick tid avsatt när de började på avdelningen till att läsa på kring 

riktlinjer och rutiner samt att de hade tid till kohortvård av patienter med MRSA. Detta är inte 
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möjligt att genomföra i de fall där personalbrist föreligger vilket är ett av dagens större problem 

inom vården. I och med den personalbrist som råder får de inte lika mycket tid till att tillämpa 

basala hygienregler och tid till den vård som en patient med MRSA behöver. Deltagarna känner 

en trygghet i sitt vårdande när de får tid till kohortvård av patienter med MRSA då de minskar 

risken för stress och de hinner planera sitt arbete.  

 

”… då får man mer tid över till att tänka på basala hygienregler och rutiner och 

riskerar inte att vara stressad och springa in till andra patienter” (Intervju 1). 

Bristande hygienrutiner 

En utav informanterna berättade hur dennes bristande hygienrutiner kan bidra till spridning av 

MRSA och påpekar hur viktigt det är att alltid använda sig av basala hygienrutiner. Hen beskrev 

även hur viktigt det är med god kommunikation mellan personalen för att förebygga 

smittspridning. Vid muntlig överrapportering finns det risk att glömma bort att informera sin 

kollega om MRSA och därmed kan det brista i förhindrandet av smittspridning. Det innebär att 

det är viktig med bra rutiner vid överrapportering. Detta visar att god kommunikation inom 

vården är en betydande del för att förhindra smittspridning. 

 

”Det kan ju vara situationer när man kanske får en muntlig rapport och så glöms 

det bort att säga att den har MRSA och då missar man ju det.. ja, men som sagt 

det är ju om man inte tänker på det så är det ju klart att det sprids om jag struntar 

i att sprita händerna eller står där och petar i såren utan handskar eller någonting” 

(Intervju 4). 

Innebörden av patientens kunskap 

Enligt informanterna är det viktigt att patienten besitter rätt kunskap om vad hen ska göra för 

att förhindra smittspridning. De beskrev att om patienten inte besitter rätt kunskap kring MRSA 

och om hur de ska förhindra att sprida sjukdomen i samhället så bidrar även det till 

konsekvenser. Det uppgav även att det är svårt att veta vilken information patienten har fått 

kring MRSA och vilka hygienföreskrifter de följer. De anser också att det är ett bekymmer om 

hur mycket de bör informera patienten om hur de ska förhålla sig till sin sjukdom inom vården 

och ute i samhället. En av informanterna beskrev också hur viktigt det är att patienten själv är 

medveten om vad hen ska göra. Oavsett hur duktig vårdpersonalen är på basala hygienregler så 

spelar det ingen roll eftersom det fallerar om patienten inte sköter sin egen hygien utefter de 

förutsättningar som hen har.  
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” … man kanske tar sig tid till att patienten vet om det, ibland så behöver man 

säkerhetsställa att dom vet vad dom ska göra. Att dom sköter sin egen hygien, 

utefter förmåga” (Intervju 1). 

’’Jag menar vi kan va hur duktiga med hygienrutiner som helst men om patienten 

inte vet om hur den ska bete sig heller så finns det ju också risk att det kan spridas 

lättare’’ (Intervju 4). 

 

Känslor som uppstår vid vårdandet av patienter med MRSA 

Rädsla 

Alla informanter kände sig oroliga vid första vårdandet av en patient med MRSA. 

Informanterna beskrev att det berodde på bristande kunskap hos den enskilde individen. En utav 

deltagarna upplevde en rädsla för att bli smittad med MRSA då hen har eksem som är en 

riskfaktor för att drabbas.  

 

”Jag är väl lite orolig för det. Det är inte så att jag går runt och gruvar mig för det, 

men jag känner ändå en oro” (Intervju 2). 

En annan deltagare berättade att under sin sjuksköterskeutbildning hade hen haft en patient med 

MRSA. Informanten kände att under sin utbildning var det viktigt att lära sig vårda en patient 

med MRSA men upplevde samtidigt en rädsla för att gå in till patienten. När en tillfällig 

riskfaktor har funnits hos vårdaren har rädslan av att bli smittad upplevts ännu större än tidigare.   

”Jag tror jag var inne nån gång bara för att se hur det gick till och sen så ville jag 

inte det just för att jag hade utslag och kände mig rädd för att bli smittad” (Intervju 

3). 

Trygghet 

Vidare beskrev en utav informanterna att hen stundtals känt sig osäker kring riktlinjer men efter 

att ha fått tid avsatt till att läsa på om avdelningens rutiner och riktlinjer känt en större trygghet 

i vårdandet. Att ha tillgång till checklistor som avdelningen tagit fram visade det sig vara en 

stor del i att deltagarna känner en trygghet i vården av patienter med MRSA.  

”Fast som jag sa innan så kan man bli nojig, men bara sen att jag då går och läser 

på om riskfaktorer och våra riktlinjer, då blir man tryggare i sin roll. Gör som du 

ska, så är det ingen fara” (Intervju 1). 

Desto mer informanterna växte in i sin nya yrkesroll och ökat sin kunskap om vad MRSA är, 

bidrog det till ett lugn och en trygghet i vad som gäller vid vårdandet av patienter med MRSA. 



 

14 

Informanterna beskrev att riktlinjerna på arbetsplatsen har givit dem en annan trygghet i sitt 

arbete. De upplevde också en tacksamhet för att de fick tid i början av sin anställning för att 

planera sin tid av att vårda patienter med MRSA. Efter detta kände de sig tryggare i sitt 

vårdande.  

 

”Mer avslappnad idag skulle jag säga, det är ju självklart så att man tänker på det. 

Basala hygienrutiner är det vi alltid ska utgå ifrån men de blir ju lite mera påtagligt 

när man har en patient med känd MRSA” (Intervju 3).  

Stigmatisering 

Informanterna beskrev att när de började arbeta var MRSA mycket större och det fanns inte 

tillräckligt med forskning om sjukdomen. Tankesättet var annorlunda och det fanns en MRSA 

avdelning där patienterna inte fick lämna avdelningen och de blev isolerade samt var en utsatt 

patientgrupp. Alla informanter påpekade hur viktigt det är att se patienten bakom sjukdomen 

och patientens upplevelse om hur det är att leva med en sjukdom som MRSA. Det är viktigt att 

vården är lika för alla patienter och inte skiljer sig på ett påtagligt sätt så att den patient som har 

MRSA känner sig annorlunda. En informant belyste hur viktigt det är att se upplevelsen ur 

patientens perspektiv och att de ska bemöta alla patienter på samma sätt. Hen beskrev att det är 

viktigt att patienten inte ska känna sig åsidosatt eller utpekad. Om vårdaren visar sin rädsla för 

att bli smittad av patienten kan detta påverka hens upplevelse. Samtidigt är det viktigt att vara 

tydlig med patienten om vilka rutiner som gäller och detta ska framföras på ett professionellt 

sätt. 

 

’’… man tänker ju ibland på dom som har MRSA, hur dom måste känna för att 

jag tror att man kan känna sig utpekad eller såhär att man är en bakteriehärd’’ 

(Intervju 4). 

 

Hur arbetssituationen påverkas 

Riskfaktorer hos sjuksköterskorna 

Deltagarna som inte har några riskfaktorer för ökad risk att bli smittad kände inte att MRSA var 

en riskfaktor i deras arbete. Vid uppkomst av sår eller eksem som är riskfaktorer beskrev 

informanterna att det däremot blir en riskfaktor och att de då vill undvika att vårda patienter 

med MRSA. Deltagarna berättade att det respekterades i arbetsgruppen och fördelningen av 

arbetet med patienter som har MRSA delades upp till dem som inte har riskfaktorer.  
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Informanterna medgav att de tänkte till lite extra och var duktiga på att påminna varandra om 

de basala hygienrutinerna när de blir tilldelade en patient med MRSA. 

 

’’ … om man har några sår eller eksem för tillfället, då vill man helst inte, då 

behöver man faktiskt inte ha just den patienten, då försöker vi fördela om. Men 

annars i sig påverkar de inte så mycket förutom att man faktiskt påminner varann 

på ett annat sätt, att den här patienten faktiskt har känd MRSA’’ (Intervju 3). 

En utav informanterna beskrev att arbetssituation ibland gör att patienten inte får den 

omvårdnaden den behöver för att tiden inte räcker till. Ibland har sjuksköterskorna hand om 

patienter med och utan MRSA vilket gör att patienter med MRSA hamnar i kläm och blir 

åsidosatt för att sjuksköterskorna inte vill riskera att föra bakterien vidare. I sådana situationer 

försöker de planera sitt arbetet så vården av patienten med MRSA utförs sist vilket även kan 

medföra att de patienterna känner sig lågt prioriterade.   

”Det är ju lite tråkigt för patienten också som kanske behöver lite mer omvårdnad. 

Att sitta ner och prata till exempel’’ (Intervju 2). 

Kommunikation mellan personal  

Informanterna beskrev hur viktigt det är med bra kommunikation mellan personal för att 

förhindra smittspridning mellan olika vårdinrättningar. Kommunikationen behöver ske på ett 

korrekt sätt för att minska risken att sprida sjukdomen. När en patient ska förflyttas mellan olika 

vårdinrättningar är det viktigt att förmedla patientens tillstånd och sjukdomar på ett korrekt sätt 

för att förhindra smittspridning. För att underlätta vid överrapportering finns det checklistor och 

andra hjälpmedel att tillgå.  

 

”Att det står på checklistor och sådär, så att det inte blir en slarvig överlämning, 

som då kanske innebär ett slarvigt handhavande och så har man spridit det” 

(Intervju 1). 

Arbetsbelastning  

Informanterna hävdade att arbetsbelastningen blir högre vid vårdandet av en patient med 

MRSA. Även om utgångspunkten alltid är basala hygienrutiner vid vårdandet av alla patienter 

behöver personalen alltid tänka en extra gång vid omläggning av ett sår på en patient som har 

MRSA. När patienter med MRSA befinner sig på en vårdavdelning behöver alla patienter på 

avdelningen genomgå en MRSA – screening vilket utgör en ökad belastning på 
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sjuksköterskorna. När en patient med riskfaktorer blir inlagd tillkommer också extra 

arbetsbelastning i form av att patienten behöver vårdas i en enkelsal. 

 

”… om dom har en kronisk kateter till exempel då får dom per automatik enkelsal 

eftersom att det är en riskfaktor. Detta innebär förstås lite extra arbete” (Intervju 

3). 

Inom arbetsgruppen 

Vidare beskrev en informant att det ibland kan bli oroligt i personalgruppen baserat på 

varierande erfarenhet och kunskapen kring MRSA. I de fall där det finns en kunskapslucka är 

det mer oro än där kunskapen inte anses vara en bristvara. En av informanterna berättade att 

fördelningen av patienter brukar försöka anpassas så det finns extra tid till vårdandet med en 

patient som har MRSA eller riskfaktorer.    

 

” Vi brukar nog försöka fördela arbetet så om man har en patient med mycket 

riskfaktorer och MRSA så kanske man inte ska ha dom allra tyngsta patienterna, 

så att man faktiskt får tid och ta det lugnt och att man hinner tänka en extra gång 

och inte stressar igenom arbetsmomenten” (Intervju 1). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie hade en varierande erfarenhet av att vårda patienter med 

MRSA och hade bristfällig kunskap om sjukdomen MRSA. Förförståelsen av hur en kvalitativ 

studie är utformad var minimal och kunskap saknades om tillvägagångsättet. Författarnas 

erfarenheter har därför inte påverkat valet av metod och dataanalys. Vid genomförandet av 

studien tog författarna hänsyn till deltagarnas mänskliga rättigheter och utförde processen med 

respekt för deltagarnas åsikter och behandlande materialet med sekretess under hela studiens 

gång. Det är viktigt att som författare till en studie att alltid reflektera över etiska aspekter och 

följa de riktlinjer som finns kring det.  

Enligt Wibeck (2012) underskattar studenter tidsåtgången för att rekrytera deltagare till en 

intervjustudie och bearbetningen av materialet. Därför tog författarna kontakt med lämplig 

vårdavdelning med god tidsmarginal för att kunna rekrytera personer till studien. Om det inte 

hade gjorts hade förmodligen inte studien hunnit genomföras. I planeringen från början var det 

fem sjuksköterskor som skulle medverkat i studien men hinder uppstod att finna lämpliga 

kandidater i form av bristande tidsplanering. Författarna började därför analysera det redan 

insamlade materialet och insåg att det inte behövdes fler deltagare från den valda avdelningen 

eftersom det framkom liknande svar hos alla medverkande vilket innebar att författarna fick en 

mättnad i resultatet. På grund av detta hade inte resultatet påverkats om deltagarna hade varit 

fler.  

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att informanterna fått samma frågor med öppna svarsalternativ. Vid öppna frågor kan 

deltagarna beskriva sina upplevelser och erfarenheter vilket speglades i resultatet (Polit & Beck, 

2004). Ett fåtal frågor blev ibland ledande vilket medför att intervjuaren kunde få ett svar de 

omedvetet önskade, det är därför viktigt att vara kritisk mot sin egen erfarenhet inom området 

som författare och tillförlitligheten i studien kan därför diskuteras (Danielsson, 2012). Valet av 

att begränsa antalet deltagare till fyra bedömdes vara rimligt med hänsyn till studiens syfte och 

upplägg. Att ha fler medverkande ansågs inte vara nödvändigt för resultatet eftersom att svaren 

från deltagarna betraktades vara entydiga under processens gång och tillförlitligheten ansågs 

därför vara hög. Valet av datainsamlingsmetod grundade sig i att intervjuer är den metod som 

anses vara mest lämplig för att studera sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter 
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(Willman, Stoltz & Bahtsvani, 2010). Att genomföra en intervjustudie kändes som en passande 

metod för att få fram ett trovärdigt resultat inom området jämfört med en enkätstudie. En 

intervjustudie kan dock göra att informanten inte vågar framföra helt ärliga svar på frågorna om 

hen inte känner sig helt bekväm i situationen. Studieansvariga övervägde att göra en enkätstudie 

där de kunde fått mer ärliga svar men konstaterade att det var svårare att få ett helt rättvist 

resultat med den metoden. Ett större antal deltagare hade behövt medverka för att få tillräckligt 

med material till det vi önskade av studien. En litteraturöversikt som var en alternativ metod 

ansågs inte vara lämplig då det inte fanns tillräckligt med evidens inom området som 

studieansvariga ville studera. Efterforskning av litteraturstudier gav minimalt med resultat av 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med MRSA och därför genomfördes denna 

studie. 

Transkribering genomfördes av studiens författare och det anses öka trovärdigheten av 

resultatet att genomföra en transkribering. Transkriberingen skedde av den som intervjuat 

informanten, vilket anses vara både positivt och negativt. Detta kan medföra att forskaren tolkar 

materialet på ett sätt och observatören på ett annat sätt vilket leder till att resultatet kan påverkas 

utifrån tolkningen. Av denna anledning valde vi att lyssna igenom den andras intervjuer och 

läsa igenom transkriberingen innan resultatet analyserades och sammanställdes och detta ökar 

även tillförlitligheten. Om detta inte genomförts hade resultatet kunnat påverkas utifrån den 

enskilde individens tolkning. Analysen genomfördes tillsammans av de studieansvariga för att 

komma fram till ett resultat som ansågs vara trovärdigt. Tillvägagångssättet vid dataanalysen 

valdes utifrån det som lämpade sig bäst för studien och innehållsanalysen tycktes vara mest 

lämplig för att spegla resultatet på ett rättvist sätt. Trovärdigheten anses vara hög eftersom att 

informationen som tagit fram anses vara relevant till området som studerats. Tillförlitligheten 

kunde dock blivit högre om intervjuerna genomförts med sjuksköterskor från olika avdelningar, 

dels för att avdelningar har olika rutiner och förutsättningar men även för att uppfattningen 

mellan sjuksköterskorna förmodas skilja mer om de är från olika avdelningar.  

Resultatdiskussion 

Resultat av studien anses vara positivt då de utvalda sjuksköterskorna som deltog i studien 

kände en trygghet i att vårda patienter med MRSA och strävade alltid efter att patienten skulle 

uppleva vården så bra som möjligt. De arbetar systematiskt för att främja god vård och för att 

patienten ska få bra och användbar information om sin sjukdom. Deltagarna strävar även efter 

att de själva ska ha god kunskap kring sjukdomen samt för att utbilda patienten. De lägger stor 
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vikt vid användandet av basala hygienrutiner och visar god kunskap kring hur smittspridning 

kan förhindras. Det som var intressant var att informanterna till en början kände sig osäkra på 

rutiner och tillvägagångsättet kring hur vårdandet av en patient med MRSA ska ske och vad 

som är viktigt att tänka på. På grund av den bristande kunskapen kring MRSA fanns det en 

rädsla för att bli smittad eller att föra bakterien vidare till andra patienter eller medarbetare. 

Deltagarna poängterade även att tryggheten infinner sig när patientgruppen är återkommande 

och kunskap kring MRSA föreligger. Andersson et al. (2016) beskrev att sjuksköterskans 

trygghet i vårdandet är en betydande del för att patienterna ska få ett bra bemötande. Genom att 

ta sig tid till att läsa på om riktlinjer och rekommendationer kände sig informanterna säkrare på 

sin uppgift och upplevde inte samma rädsla för att bidra till smittspridning av sjukdomen till 

andra vilket också framkommer av informanterna i vår studie. Detta klargör att det är viktigt att 

sjuksköterskorna ska få tid till att läsa på om riktlinjer för att känna sig trygga i sin yrkesroll.  

Det framkommer i resultatet att informanterna var medvetna om att basala hygienrutiner är 

oerhört viktigt och vad de behöver beakta när de vårdar patienter med MRSA. Hee-Kyung, 

Kyung-Mi och Ho-Ran (2013) beskrev att en viktig del av sjuksköterskornas arbete är att 

tillämpa god handhygien och förhindra smittspridning av MRSA. Studien visar även att 

frekvent användande av handdesinfektion före och efter patientnära arbete är en enkel och 

effektiv metod för att förhindra smittspridning av både MRSA och andra infektioner. 

Handdesinfektion och god handhygien tar bort mikroorganismer vid patientnära arbete och det 

är ett effektivt sätt för att förhindra smittspridning vilket alla deltagare i vår studie beskrev och 

besitter kunskap om. Detta är viktigt för att inte sprida sjukdomen på avdelningen eller ut till 

samhället. Informanterna beskrev en oro över att de omedvetet fått MRSA bakterien på sig och 

på så sätt påbörjat en smittspridning mellan patienter. Cristina de Oliveia, das Dores Madeiros 

Silva och Ladeira Garbaccio (2012) styrker att MRSA bakterier fäster lätt på arbetskläder vilket 

gör att det är extra viktigt att använda förkläde vid allt patientnära arbete för att inte bidra till 

en omedveten smittspridning.  

En studie av Seibert, Gabel Speroni, Kyeung Mi, DeVoe och Jacobsen (2014) påvisar att 

sjuksköterskor har en positiv syn vid vårdandet av patienter med MRSA och inte särskiljer 

patienterna på grund av vilken sjukdom de har. De negativa synerna som framkom under 

studiens gång var att de kände en oro över att bli smittade. Detta är något som informanterna i 

vår studie också beskrev, det anses därför vara ett bekymmer att sjuksköterskorna kände så när 

det vårdar denna patientgrupp. Det som anses vara positivt är att de kände sig tryggare när de 
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fått mer erfarenhet och besitter rätt kunskap om ämnet. Seibert et al. (2014) hävdar även att 

MRSA medför extra arbete för sjuksköterskorna när de vårdar patienter med MRSA eftersom 

arbetsuppgifter som screening och kohortvård tillkommer. Informanterna i vår studie upplevde 

att det innebär mer arbete och extra noggrant handhavande samt ett annorlunda tankesätt vid 

vårdandet av denna patientgrupp. Detta utgör stress för den enskilde individen vilket kan yttra 

sig i andra konsekvenser. Resultatet belyser hur viktigt det är att tillgodose sjuksköterskans 

behov av tid för att vårda patienter med MRSA på ett korrekt sätt. Vid stressade situationer kan 

slarv förekomma som innehar bristande hygienrutiner och kan därför leda till smittspridning. 

Alla deltagare påpekar hur stress påverkar deras handlingar vid exempelvis muntlig 

överrapportering. Det är därför viktigt att förebygga att sjuksköterskor känner stress inom 

sjukvården. Tidsbrist vid vårdandet av patienter med MRSA anses därför påverka deltagarnas 

arbete. De får även medhåll av Seibert et al. (2014) att deras effektivitet av arbetet förhindras 

för att de behöver tänka en extra gång innan de utför vård av patienter med MRSA. De hävdar 

att de små sakerna de behöver göra tar längre tid. Studien visar även att det är viktigt att både 

personal på avledningen och att patienterna förstår vad MRSA är och att alla får rätt utbildning 

och kunskap kring ämnet. Det är viktigt att patienterna är involverade och förstår vad deras 

ansvar är i förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning vilket deltagarna i vår studie 

påpekar ett flertal gånger.  

Robinson, Edgley och Morrell (2014) belyser hur viktigt det är att patienten förstår innebörden 

av goda hygienrutiner för att inte bidra till smittspridning av sin sjukdom vidare ut i samhället. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor besitter kunskap om att utbilda patienterna enligt dessa 

föreskrifter. Det beskrev hur viktigt det är att patienterna visar sin kunskap om god handhygien 

för att inte kolonisera andra patienter. Många patienter uppger i och med detta att de känner sig 

smutsiga på grund av stigmatiseringen av MRSA. Våra informanter bekräftade även detta vid 

intervjuerna och påpekar hur viktigt det är att patienterna inte känner sig utpekade på grund av 

sin sjukdom. Barratt, Shaban och Moyle (2011) menar att patienter mår psykiskt dåligt av att 

isoleras på rum och det betyder att enkelrum inte alltid är bra för patientens mående. 

Informanterna i vår studie beskrev att patienter med MRSA kan bli åsidosatta då de vårdar fler 

patienter som inte är bärare av MRSA, det är därför viktigt att förstå vad isolering av patienter 

kan ge för konsekvenser. Studien visar att patienter som varit isolerade har mer ångest och 

depression. Dock hävdar vissa patienter att enkelrum ökar frihetskänslan för att de slapp bli 

konfronterade av andra patienter. Stigmatisering beskrivs även som ett problem då patienter 
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bland annat kan känna sig smutsiga och orena och att personalen därför inte vill ta i dem. De 

beskrev även att det är påfrestande för patienten att se skyltar med ’’MRSA’’ utanför patientens 

rum som gör att de känner sig utpekade. Patienterna anser att det är viktigt med fönster på 

rummen för att de ska känna sig mindre isolerade och att även det ökar deras frihetskänsla. 

Detta innebär att det är oerhört viktigt för vårdpersonalen att arbeta personcentrerat för att 

patienterna med MRSA ska få en så likgiltig och bra vård som möjligt. Det är också viktigt att 

se till patientens egna behov och uppfylla just den enskilde individens egna önskan.  

I vårt resultat belyste informanterna att det finns en oro för att de omedvetet kan vara bärare av 

MRSA då det inte utförs någon kontinuerlig screening av personalen på avdelningen. Om det 

skulle utföras en kontinuerlig screening av vårdpersonal skulle det förmodligen upptäckas att 

flertalet är bärare av denna bakterie och det skulle yttra sig i flera konsekvenser som tillexempel 

andra arbetsuppgifter och inget patientnära arbete. Nabil Abdullah El, Nahed Ali Al, Ayesh, El 

Aila, och Al Laham (2017) hävdar att många sjuksköterskor är bärare av MRSA bakterier i 

näsan utan vetskap. Sjuksköterskorna var den grupp av personal som hade högst antal bärare 

av bakterien och läkare var den grupp som hade minst antal bärare. Detta tros bero på att det är 

sjuksköterskan som arbetar närmast patienten vilket är en självklarhet då omvårdnad är deras 

huvudsakliga arbetsuppgift.  

Det fynd som var mest intressant med vårt resultat var att de sjuksköterskor vi intervjuade 

upplevde vårdandet av patienter med MRSA mer positivt än vad vi hade trott från början. Det 

mest intressanta var att de kände sig trygga och positiva till sitt vårdande av patienterna med 

MRSA. Informanterna visade även en stor empati och funderade mycket på hur patienterna 

själv upplevde vårdandet, vilket är en viktig del för att vårdandet ska upplevas omsorgsfullt.     

Resultatet i vår studie är överförbart till en viss del eftersom att det kan användas och vara till 

stöd för de sjuksköterskor som känner rädsla över att vårda patienter med MRSA. Med hjälp av 

studien kan dessa sjuksköterskor i Sverige och globalt få förståelse samtidigt som de kan känna 

hopp om att upplevelsen blir bättre genom att vårda patienter med MRSA istället för att önska 

att avstå från det. Det går dock inte att säga att resultatet är helt överförbart då det är en liten 

grupp som studerats. Resultatet är även överförbart till liknande sjukdomar så som andra 

multiresistenta bakterier. Generaliserbarheten av studien blir inte lika hög med tanke på att 

resultatet inte riktar sig till alla sjuksköterskor. Erfarna sjuksköterskor som inte känner samma 
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stress inför att vårda patienter med MRSA har inte nytta av resultatet i samma utsträckning som 

de som upplever en osäkerhet kring ämnet (Priebe & Landström, 2012). 

Informanterna i vår studie hade en varierande arbetslivserfarenhet inom vården samt varierande 

kunskap kring MRSA vilket påverkat resultatet. Om vi genomfört studien på sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet hade resultat blivit annorlunda. I det fallet hade förmodligen bristande 

rutiner, kunskap och andra upplevelser upptäckts och resultatet hade blivit annorlunda.  

SLUTSATS 

De medverkande sjuksköterskorna i studien upplevde en känsla av oro att vårda patienter med 

MRSA första gången. Efter att ha vårdat ett flertal patienter med sjukdomen MRSA upplevde 

de en större trygghet. Sjuksköterskorna beskrev att de besitter goda kunskaper och att 

avdelningen har bra rutiner för att deras rädsla att bli smittade ska minska. Den största oron 

sjuksköterskorna beskrev var att de omedvetet ska vara bärare av MRSA och på de sättet bidra 

till smittspridning på avdelningen. De hävdar även att patientens upplevelse av vården är 

oerhört viktig och att denna patientgrupp inte ska känna sig åsidosatt på grund av sin sjukdom. 

IMPLIKATIONER 

 

Implikationer för utbildningen 

Under sjuksköterskeutbildningen får studenter lära sig vad basala hygienrutiner innebär. Vi 

anser dock att det saknas utbildning om hur sjuksköterskan ska förhålla sig till en patient med 

MRSA. Vi hävdar att de bör läggas mer fokus på MRSA och andra multiresistenta bakterier 

redan i grundutbildningen. Det bidrar med en minskad rädsla och oro hos den nyexaminerade 

sjuksköterskan vid första vårdandet av en patient med MRSA inom den kliniska verksamheten. 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Resultatet i denna studie kan implementeras i den kliniska verksamheten till sjuksköterskor som 

är i behov av mer stöd i vårdandet av en patient med MRSA. Studien skulle även kunna vara 

till hjälp för chefsjuksköterskor på avdelningar för att få en inblick i hur sjuksköterskor upplever 

hur det är att vårda patienter med MRSA. De skulle även kunna kartlägga var okunskapen 

kommer ifrån. Vid bristande kunskaper skulle chefsjuksköterskan kunna anordna en föreläsning 

kring MRSA och uppdatera omvårdnadspersonalen på avdelningen om rutiner och riktlinjer för 
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att det ska känna sig mer bekväma i sitt arbete. Det innebär att sjuksköterskorna kommer känna 

sig tryggare och utföra en bättre vård till de patienter som har MRSA och patienten upplevelse 

skulle därför bli bättre och känslan av stigmatisering skulle minska. 

Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom att denna studie utförts på sjuksköterskor som arbetar på en kirurgisk avdelning skulle 

det vara intressant att se hur sjuksköterskor inom andra kategoriserade avdelningar upplever 

hur det är att vårda patienter med MRSA. En infektionsavdelning skulle vara intressant ur 

synpunkten att patienter med MRSA är en stor återkommande patientgrupp inom den kategorin. 

Det skulle även vara intressant att se hur sjuksköterskor på en medicinavdelning upplever 

vårdandet av patienter med MRSA Slutligen skulle det vara intresseväckande att göra en 

liknande studie på flera avdelningar och sedan göra en jämförelse för att se om upplevelserna 

skiljer sig åt och vad det beror på. För att utveckla studien skulle det även vara av intresse att 

studera övriga yrkeskategorier inom vården för att se hur upplevelserna skiljer sig där och vad 

detta kan bero på. 
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Bilaga 1 

Brev till verksamhetschef  

 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Flodin och Hannah Pettersson och är sjuksköterskestudenter på Röda Korsets 

Högskola. 

Vi börjar nu termin fem och ska skriva vår kandidatuppsats med syftet ’’Sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda patienter med MRSA’’. 

 

Vårt syfte är att ta reda på om sjuksköterskor gör olika och varför, om man är rädd för att bli 

smittad eller om det finns en viss osäkerhet kring sin kunskap.  

 

Vi bifogar vårt PM som vi skrev under hösten inför denna uppsats.  

 

Vi har varit i kontakt med ** som är chefssjuksköterska på avdelning ** och hoppas nu att vi 

kan få ditt godkännande att genomföra studien. 

 

Hoppas ni får en bra dag! 

 

Vänliga hälsningar Emelie och Hannah 
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Bilaga II 

Brev till chefssjuksköterska 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Flodin och Hannah Pettersson och är sjuksköterskestudenter på Röda Korsets 

Högskola. 

 

Vi börjar nu termin fem och ska skriva vår kandidatuppsats med syftet ’’Sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda patienter med MRSA’’. 

 

Vårt syfte är att ta reda på om sjuksköterskor gör olika och varför, om man är rädd för att bli 

smittad eller om det finns en viss osäkerhet kring sin kunskap. 

 

Vår fråga är då om det finns en chans att vi kan få intervjua fem stycken sjuksköterskor på er 

avdelning och att de i möjlig mån återkopplar till oss via mail för mer information. 

Medverkan i studien är såklart frivillig.  

 

Vi bifogar även vårt PM som vi skrev under hösten inför denna uppsats.  

 

Hoppas ni får en bra dag! 

 

Vänliga hälsningar Emelie och Hannah 
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Bilaga III 

Brev till informanter 

Hej! 

Vad roligt att du vill vara med. 

Vi är två studenter på Röda Korsets Högskola som heter Emelie Flodin och Hannah 

Pettersson och det är vi som kommer att utföra intervjun som du blivit tillfrågad och 

informerad om att delta i av din chef. Det är givetvis frivilligt och vi är glada över att du kan 

delta. En utav oss har huvudansvar för intervjun och den andra sitter med som observatör. Om 

det på något sätt skulle kännas obekvämt kan vi ändra vårt upplägg för att du ska känna dig 

bekväm, vi ses helst för intervjun på en plats som du anser vara lämplig för att du ska känna 

sig trygg och bekvämt, ett annat alternativ är att genomför en telefonintervju om det skulle 

passa dig bättre. 

Insamlad data kommer endast vara tillgänglig för oss som utformar studien. Du kan när som 

helst avbryta intervjun utan att behöva uppge skäl till varför. All data som samlas in kommer 

att avidentifieras och behandlas med sekretess.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 10 - 20 minuter.  

Har du något önskemål om datum?  

Vänliga hälsningar Emelie & Hannah 
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Bilaga IV 

Intervjuguide 

- Inkludera tid i början för att dämpa ev. oro, småprata och bekanta sig.  

- Syftet med intervjun  

- Hur lång tid hela mötet kommer att ta 

- All data kommer att vara konfidentiell 

- Fråga om det är okej att spela in intervjun.   

- Informera om att de har rätt att avbryta intervjun när som helst 

- Att de kan få ta del av rapporten när den är klar 

- Fråga om deltagaren har några frågor  

Frågor till intervju 

Bakgrund: 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

- Ungefär hur många patienter med MRSA har du vårdat på avdelningen? 

- Ungefär hur ofta vårdar ni patienter med MRSA på avdelningen? 

Omvårdnad: 

- Hur upplever du att det är att vårda en patient som är bärare av MRSA? 

- När var det senast du vårdade en patient med MRSA och kan du berätta hur det var?  

- Om du jämför första gången du vårdade en patient med MRSA och den sista, skiljde 

det sig? I så fall hur? 

- Kan du beskriva dina känslor när du vårdar/utför omvårdnad en patient med MRSA?  

- Hur upplever du risken med att själv bli smittad?  

- Upplever du att MRSA är en riskfaktor i ditt arbete? Beskriv varför/varför inte.  

Arbetsmiljö:  

- Hur upplever du arbetssituation när ni har en patient med MRSA på avdelningen, hur 

upplevs det mellan personalen? 

- Hur kan ditt arbete medföra spridning av MRSA? 

- Kan du beskriva hur du ska göra för att förhindra smittspridning? 

- Kan du beskriva rutinerna ni har på avdelning kring patienter med MRSA? 

- Finns det något mer du vill tillägga? 
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