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I 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tarmbakterier med förmåga att bilda enzymet Extended Spectrum Beta 

Lactamase (ESBL) har varit känt inom sjukvården sedan 1980-talet. 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av ESBL är lite utforskat samtidigt som ESBL utgör 

ett av de största hoten mot människors hälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter vid vård av patienter med ESBL. Metod: Den 

studiedesign som användes var en intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. 

Semistrukturerade intervjufrågor ställdes till åtta intensivvårdssjuksköterskor från två 

universitetssjukhus i mellan Sverige. Resultat: Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av 

att vårda patienter med ESBL på en intensivvårdsavdelning beskrivs i resultatet genom fyra 

huvudkategorier: erfarenhet av ESBL, erfarenhet av rutiner kring smittsamma sjukdomar, 

erfarenheter vid svårigheter att följa hygienrutiner och erfarenhet att förmedla kunskap. 

Slutsats: Studien visar att de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna har erfarenhet av att 

vårda en patient med ESBL på intensivvårdsavdelningar och är skickliga i sitt yrke enligt 

Benners teori Förslag på vidare forskning: Denna studie skulle kunna ligga till grund för 

enkätstudie om intensivvårdssjuksköterskans kunskap, kompetens, attityder och upplevda 

hinder för att bedriva vård enligt riktlinjer och föreskrifter. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ESBL, erfarenhet, intensivvård, Patricia Benner, innehållsanalys och 

hygienriktlinjer. 

 



 

II 

ABSTRACT 

Background: Intestinal bacteria capable of producing the enzyme Extended Spectrum Beta 

Lactamase (ESBL) has been known in health care since the 1980s. There is limited research 

about the intensive care nurses experience of ESBL while ESBL represents one of the greatest 

threats to human health. Purpose: The aim of the study was to examine intensive care nurses' 

experiences of care for patients with ESBL. Method: The study design used was an interview 

study with qualitative content analysis. Semi-structured interview questions were asked to 

eight intensive care nurses from two university hospitals in middle part of Sweden. Results: 

Four main categories were identified: experience of ESBL, experience of routines for 

infectious diseases, experience the difficulty to follow hygiene and experience to impart 

knowledge. Conclusion: Intensive care nurse have experience of caring for a patient with 

ESBL in intensive care and are proficient according to Benners theory. Suggestions for 

further research: This study could form the basis for the survey study of intensive care 

nurses' knowledge, skills, attitudes and perceived obstacles to providing care according to the 

guidelines and regulations. 
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INLEDNING 
Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) är enzymer i tarmbakterier som bryter ner 

antibiotika som penicilliner och cefalosporiner. Bärarskap av ESBL skapar inga symtom. Det 

är först när patienten drabbas av infektion med behov av antibiotika som antibiotikaresistens 

kan försvåra behandlingen. Smittan överförs fekalt, oralt, via händer men också från vatten 

och livsmedel. Basala hygienrutiner inom vården skall alltid tillämpas med syfte att förhindra 

smittspridning. Brister av basala hygienrutiner hos vårdpersonal kan föra smittan vidare med 

förorenade händer, kläder och utrustning från en patient till en annan. Författarna till detta 

examensarbete är intresserade att undersöka intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter med ESBL. Detta i en intensivvårdsmiljö då akutomhändertagande av 

patienter möjligtvis skulle kunna försvåra rutiner och leda till ökad smittspridning.  
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BAKGRUND 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är smittspridning av ESBL ett av de största hoten 

mot människors hälsa. Det finns risk för att antibiotika mister sin förmåga att bekämpa 

bakterieinfektioner. Detta på grund av utvecklad antibiotikaresistens hos bakterier (WHO, 

2001). Störst förekomst av ESBL finns i Asien, Sydamerika och Stillahavsområdet. I Europa 

förekommer ESBL mest i södra och östra delarna som Italien och Grekland (Internetmedicin, 

2016). I Sverige har multiresistenta tarmbakterier på kort tid blivit ett bekymmersamt problem 

med mindre utbrott inom vården (ibid). Prevalensen av ESBL har ökat med 545 fall från år 

2007 till 2614 fall år 2015, enligt smittskydd Stockholms i Stockholm (A. Hammarin, 

personlig kommunikation, 13 april 2016). 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 
Infektioner med ESBL innebär stora utmaningar för vården då det krävs särskilt handhavande 

gällande behandling och vård. Vårdtider blir längre och användning av fler olika sorters 

antibiotika bidrar till högre kostnader (Datta et al., 2015 & Folkhälsomyndigheten, 2014). 

ESBL är en anmälningspliktig sjukdom och skriftlig anmälan till Folkhälsomyndigheten skall 

göras av personal på laboratoriet där ESBL konstaterats (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Gramnegativa tarmbakterier som utvecklat förmåga till att bilda enzymet ESBL har varit känt 

inom vården sedan 1980-talet. ESBL klassas som en multiresistent bakterie (MRB) (Ericson 

& Ericson, 2009). ESBL är en resistensutveckling som innebär att bakterier har förmåga att 

utveckla ett utvidgat betalaktamas som skadar betalaktanringen hos penicilliner och 

cefalosporiner (Ericson & Ericson, 2009 & Lautenback & Polk, 2007 ).  

Enligt Ericson & Ericson (2009) återfinns gramnegativa bakterier i tarmfloran av två sorter, 

Escherichia coli (E. Coli) och Klebsiella pneumoniae (Klebsiella) och är de främsta 

bakterierna för att kunna förvärva resistens. Vidare fortsätter Ericson & Ericson (2009) att 

resistensutvecklingen uppkommit av bakteriers gener som genomgått flera mutationer. 

Bakterierna lär sig överleva i vårdmiljöer där långvarig antibiotikaanvändning förekommer. 

Detta leder till att bakterierna utvecklar resistens mot viss typ av antibiotika och olika sorters 

antibiotika måste användas för att bota infektion (ibid). Smittspridning av ESBL kan 

preventivt förebyggas av en restriktiv användning och förskrivning av antibiotika (Essack, 

2006). Mikrobiologiskt svar inhämtas innan antibiotika administreras och har visat sig minska 

resistensutveckling av ESBL. Patienten erhåller då antibiotika med korrekt spektra från start i 

behandlingen (Kuster et al., 2010). ESBL smittar både fekalt och oralt 
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(Folkhälsomyndigheten, 2014). Smittvägarna sker både direkt (smittöverföring utan 

mellanled, exempelvis mellan person till person) och indirekt (smittöverföring via mellanled, 

exempelvis av kontaminerat föremål som kommer i kontakt med person) (ibid). 

Smittöverföring av ESBL förekommer både inom vårdinrättningar samt ute i samhället genom 

exempelvis livsmedel (ibid). Ett flertal studier utförda på intensivvårdsavdelningar har visat 

att tillämpning av korrekt utförd handhygien är en preventiv åtgärd för att motverka 

smittspridning av ESBL (Adebola et al., 2013; Ellingson et al., 2014 & Xiaojun et al., 2015). 

Kunskap om följsamhet gällande basal hygienrutin, hygienriktlinjer samt korrekt utförd 

handhygien är områden som tidigare forskning identifierat som viktiga faktorer för att 

undvika smittspridning av ESBL (Andersson et al., 2012; Bisse, 2007; Gould, 2009; 

Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2010; Murphy, 2012 & Willemsen, 

2015). Isolerat vårdutrymme och god hygienisk standard av vårdlokaler är ytterliggare 

åtgärder för att motverka potentiella smittspridningsvägar av ESBL (Cochard, Aubier, 

Quentin & van der Mee-Marquet, 2014; Gerlich, et al., 2015; Savard, Carroll, Wilson & Perl, 

2013 & Xiaojun et al., 2015).  

Tidigare erfarenhet av att vårda patienter med ESBL 
Forskning om smittspridning av ESBL har bedrivits aktivt sedan början av 2000-talet. Fokus 

har varit kring riskfaktorer och hur smittspridning kan förebyggas (Andersson et al., 2012 & 

Trick et al., 2004). Intensivvårdspatienter har fler riskfaktorer i form av infarter, drän och 

katetrar och är mer utsatta för kontaminering av bakterier (A. Hammarin, personlig 

kommunikation, 13 april 2016). Sjuksköterskor ansvarar för hur patienter med ESBL ska 

vårdas för att en säker vård ska uppnås (Andersson et al., 2012; Bisse, 2007 & Gould, 2009). 

En studie gjord inom primärvård visade att sjuksköterskor som kände till ESBL-bärarskap i 

början av vårdtillfället visade större kunskap i att utföra ett korrekt arbetssätt än 

sjuksköterskor som inte var informerade om att patienten bar på ESBL (Mamhidir et al., 

2010). Det visade sig att bristande kunskap bidrog till ett otillräckligt hygieniskt handhavande 

i det patientnära arbetet. Detta ökade risken för smittspridning av ESBL (ibid). Tidigare 

forskning har visat vikten av kunskap och medvetenhet kring smittspridning. ESBL ställer 

högre kunskapskrav hos vårdpersonal för att minska smittspridning (Gould, 2009 & Rupp & 

Fey, 2003). Fler studier visade även att vårdpersonalens kunskap om ESBL minskade 

smittspridning (Gould, 2009; Rupp & Fey, 2003 & Trick et al., 2004). Studier utförda både på 

intensivvårdsavdelning och på vårdavdelning har även identifierat bristande tillämpning av 
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hygienrutiner, uppsatt hår, kortärmad arbetsdräkt och korrekt utförd handdesinfektion, i stor 

utsträckning inte efterföljdes av vårdpersonal. Detta då deras upplevelse var att de saknade 

tillräcklig information om hur vård skulle bedrivas patientsäkert för att motverka 

smittspridning av ESBL (Johansson, Phuong, Walther & Hanberger, 2011 & Moura & Gir, 

2007). 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 
En intensivvårdssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som genomgått 

specialistutbildning inom intensivvård (Stubberud, 2009). På en intensivvårdsavdelning 

vårdas de allra sjukaste patienterna med risk för eller har utvecklat svikt i vitala 

organfunktioner. Det krävs resurser för att vårda dessa patienter och behandlingarna är ofta 

komplicerade. Behandling av akut sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning försvåras av 

kapacitetsproblem genom brist på exempelvis sängplatser (ibid). Som 

intensivvårdssjuksköterska ställs olika krav på kompetens för att möta patienters olika behov. 

Tempot är ofta högt och beroende på situation behöver intensivvårdssjuksköterskan göra 

kliniska bedömningar och fatta kliniska beslut (ibid). Patienter inom intensivvård är mer 

utsatta för infektioner än på en vanlig vårdavdelning. Intensivvårdsavdelningar har ofta en 

stor patientomsättning, kritiskt sjuka patienter, många snabba åtgärder, pressad personal, dålig 

hygien, ändamålsenliga lokaler, flera patienter som delar sal och brist på enkel- samt 

isoleringssalar (ibid).  

Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan belyser kunskap och kompetens att 

identifiera smittfarliga sjukdomar, kunskap om vårdrelaterade infektioner, tillämpa basala 

hygienrutiner och förhindra spridning enligt rutiner och smittskyddslag (Aniva, 2016).  

”Från novis till expert” 
Benners (1993) teori är en process där sjuksköterskan går från att vara ”novis” till ”expert” 

inom sitt verksamhetsområde. Första delen i processen är novis, nybörjaren som saknar 

erfarenheten inom sitt yrke och verksamhetsområde. För att utvecklas som novis behöver 

novisen undervisning för att kunna få erfarenheter. Vägen från novis till expert kantas av 

utvecklingsstadier i sökandet efter mer kunskap och kompetens (Benner, 1993). Efter novis 

kommer andra stadiet avancerad nybörjare, ett stadie som kantas av att sjuksköterskan erhållit 

sig något mer kunskap gällande sitt yrke och innehar lite mer kunskap än som novis (ibid). 

Tredje stadiet beskriver Benner (1993) som kompetentstadiet. Då har sjuksköterskan arbetat 
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inom samma omständigheter i minst tre år. Stadiet kompetent är nivån av kunskap märkbart 

högre än i både novis och avancerad nybörjare. I det stadiet börjar sjuksköterskan kunna 

applicera sin kunskap in i en helhets kontext, vilket är möjligt på grund av de fler erfarenheter 

som sjuksköterskan erfarit genom sitt yrkesliv (ibid). 

Stadie fyra är skicklig. Då sjuksköterskan är skicklig i sitt yrke visar sjuksköterskan större 

kompetens inom sitt verksamhetsområde och är även mer säker på sitt arbete. Från skicklig 

går sjuksköterskan sedan till det femte och sista stadiet som är expert. Som expert har 

sjuksköterskan mer erfarenhet, kunskap och kompetens inom yrket och de delar som berörs i 

verksamheten samtidigt som sjuksköterskan innehar större självkännedom i vad hen kan eller 

inte kan (Benner, 1993). 

Vidare menar Benner (1993) att kunskap följer med erfarenhet men belyser även att 

sjuksköterskan trots sin expertis, ständigt behöver öka sin teoretiska bas for att kunna 

upprätthålla och förbättra sin erfarenhet inom berört område. Oavsett ifall sjuksköterskan är 

på novisstadie alternativt på expertnivå behöver sjuksköterskan alltid eftersöka mer kunskap 

för att utveckla en djupare kompetens. En intensivvårdssjuksköterska ska utföra sitt arbete 

som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). 

PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning gällande ESBL har främst varit inriktat mot primärvård samt även 

vårdavdelningar och forskning inom intensivvård är lite utforskat. Resultat av dessa studier 

visar att sjuksköterskor saknade information om att vårda patienter med ESBL. 

Intensivvårdspatienter är genom fler riskfaktorer mer utsatta för infektioner. En 

intensivvårdssjuksköterska ställs inför olika krav på kompetens för att möta patienters olika 

behov. Smittsamma bakterier som ESBL är idag vanligt förekommande inom svensk sjukvård 

och riktlinjer finns som ska bidra till mindre smittspridning inom vården. Samtidigt ökar 

prevalensen av ESBL ständigt varje år. Därför behövs denna studie för ge större kännedom 

om intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med ESBL inom 

intensivvård 
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter vid vård av 

patienter med ESBL. 
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METOD 

Design 
Studiedesignen som användes var en empirisk intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys 

(Patel och Davidson, 2011). Semistrukturerade öppna frågor användes från en intervjuguide 

(bilaga II) inom området. Detta för att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av att 

vårda patienter med ESBL. Detta gav deltagarna stor frihet att utforma sina svar (ibid). Valet 

av metod skedde i förbindelse med vald teoretisk förankring och frågeställning. Detta gav 

författarna möjlighet att tolka verkligheten ur ett teoretiskt perspektiv (Trost, 2010).  

Urval 
Vid minst tre års arbetslivserfarenhet har intensivvårdssjuksköterskan nått stadiet kompetent 

och erhållit erfarenhet (Benner, 1993). Intensivvårdssjuksköterskan kan även haft möjlighet 

att utveckla sig till skicklig eller expert efter detta (ibid). Som inklusionskriterier valdes 

intensivvårdssjuksköterskor med minst fem års erfarenhet inom intensivvård. Deltagarna 

skulle vårdat patienter med ESBL på intensivvårdsavdelning, samt inneha god kunskap och 

förståelse i svenska språket. Datainsamlingen pågick under mars månad 2016. Författarna fick 

assistans av gatekeepers på respektive avdelning för att få tillgång till deltagare i studien. Polit 

och Beck (2012) förklarar att en gatekeeper fungerar som en person som kan förmedla 

information och kan assistera forskaren med att välja ut ett urval.  

Datainsamlingsmetod 
Skriftlig kontakt togs initialt med verksamhetschefer för att informera och få ett skriftligt 

godkännande för studien, (Bilaga, I). Vid förberedelse av intervjuerna eftersträvades öppna 

frågor med låg grad av standardisering som alla berörde samma tema, detta för att underlätta 

för intervjudeltagarna att prata fritt om berört ämne (Patel & Davidsson, 2011). Insamling av 

data genomfördes genom 15-40 minuter långa intervjuer baserade på sju frågor från en 

intervjuguide, (Bilaga, II) utformad efter tidigare forskning (Adebola et al., 2013; Andersson 

et al., 2012; Benner, 1993; Bisse, 2007; Cochard, Aubier, Quentin & van der Mee-Marquet, 

2014; Datta et al., 2015; Ellingson et al., 2014; Ericson & Ericson, 2009; Essack, 2006; 

Folkhälsomyndigheten, 2014; Gerlich, et al., 2015; Gould, 2009; Hammarin, 2016; 

Johansson, Phuong, Walther & Hanberger, 2011; Kuster et al., 2010; Lautenback & Polk, 

2007; Mamhidir et al., 2010; Moura & Gir, 2007; Murphy, 2012; Rupp & Fey, 2003; Savard, 

Carroll, Wilson & Perl, 2013; Trick et al., 2004; Willemsen, 2015 & Xiaojun et al., 2015).  
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Åtta deltagare deltog av tio tillfrågade. Sex av deltagarna valdes ut av gatekeepers på 

respektive klinik utifrån urvalskriterierna av detta examensarbete. Två av deltagarna valdes ut 

av ena författaren då två deltagare avböjde medverkan och gatekeeper inte fanns tillgänglig 

vid intervjutillfället. Författarna försåg deltagarna med informerat samtycke, (Bilaga, III) om 

studien innan intervjuerna inleddes. Intervjuerna genomfördes på intensivvårdsavdelningar 

vid två universitetssjukhus i mellan Sverige. Intensivvårdsavdelningarna hade åtta respektive 

sex ordinarie öppna intensivvårdsplatser och två enkelsalar vardera. Bemanningen såg lika ut 

på respektive avdelning med en intensivvårdssjuksköterska i parvård med en undersköterska 

för en eller max två patienter. Författarna gjorde fyra intervjuer vardera. Intervjuerna 

genomfördes i enskilda rum på deltagarnas arbetsplats och spelades in på mobiltelefoner och 

diktafon. Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med kvalitativ intervju att utforska och 

identifiera egenskaper eller uppfattning om ett fenomen. Kvalitativa intervjuer har enligt Patel 

och Davidson (2011) en låg nivå av strukturering, vilket skapade utrymme för deltagarna att 

besvara ställda frågor med egna ord. Identifieringen av egenskaper och uppfattningar om ett 

fenomen erhölls då direkt utifrån deltagarnas svar. Frågorna berörde samma tema, var 

utformade som öppna och skapades efter att författarna studerat tidigare forskning(ibid). 

Frågorna ställdes i en redan bestämd ordning, vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär 

att ställa frågor med en låg grad av standardisering. Detta hjälpte deltagarna att följa en röd 

tråd genom intervjun. Vidare uppmanades deltagarna att i ett större sammanhang beskriva 

fenomenet erfarenhet. Även följdfrågor krävdes då det uppstod behov av stöd i samtalet. 

Följdfrågorna ställdes enbart i de intervjuer där författarna av detta examensarbete bedömde 

att det behövdes. Patel och Davidson (2011) menar att följdfrågor endast ska användas då 

behov föreligger och att intervjuaren inte får avbryta deltagarna för att ställa följdfrågor. 

Dataanalys 
Manifest innehållsanalys användes för att urskilja och systematisera 

intensivvårdssjuksköterskans uttalade erfarenhet av att vårda patienter med ESBL (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012). Manifest innehållsanalys fokuserar på det uppenbara och 

synliga i texten. Dataanalysen började med att transkribera ljudinspelningarna till text. All 

relevant text togs till vara som hörde till studiens syfte. Författarna läste texten tillsammans 

och enskilt vid ett flertal tillfällen. Meningsenheterna kondenserades för att göra texten mer 

lätthanterlig och urskilja textens centrala innehåll. Texten abstraherades och utformades till 
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koder, innehållet fick då en högre logisk nivå. Koderna leder till förlängd reflektion som 

sedan utformades till underkategorier och kategorier (ibid). (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Kategori 

Det finns ju generella 

rutiner på intranätet 

som är 

sjukhusövergripande 

som vi följer 

Följsamhet av 

lokala rutiner 

 

Rutiner för 

ESBL 

Omvårdnadsrutiner 

 

Rutiner 

 

 

     

 

Etiska aspekter 
Studien godkändes av verksamhetscheferna vid respektive intensivvårdsavdelning. 

Intervjuerna genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens riktlinjer kring medicinsk 

forskning som inkluderar människor. Författarna värnade om att skydda deltagarnas liv, hälsa 

och värdighet. Deltagandet var frivilligt och deltagarna i aktuell studie var välinformerade om 

studiens syfte och hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

genomförande. Deltagarinformtionen innehöll information om syfte och aktuell metod 

(Declaration of Helsinki, 2014 ). Författarna tog hänsyn till de fyra grundläggande 

forskningsetiska principerna. Dit räknas autonomprincipen, göra gott principen, inte skada 

principen samt rättviseprincipen (Källström, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) finns en risk 

att känslor som ångest och rädsla uppstår i samband vid kvalitativa intervjuer. Detta togs i 

beaktning då deltagarna intervjuades i en igenkännlig miljö på sin arbetsplats för att skapa 

trygghet. Ljudinspelningarna har raderats efter transkribering till text. Den transkriberade 

texten har sparats på USB-minne som kommer att hållas inlåst. Resultatet kan komma att få 

betydelse för intensivvårdssjuksköterskor vid båda intensivvårdsavdelningarna. Nyttan ansågs 

överväga eventuella påfrestningar som deltagandet skulle kunna innebära.   
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier och åtta underkategorier (Tabell 2) som 

beskriver intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet vid vård av patienter med ESBL. Denna 

studie innefattade åtta stycken intensivvårdssjuksköterskor på två universitetssjukhus i mellan 

Sverige. Dessa åtta deltagare var både män och kvinnor med erfarenhet som 

intensivvårdssjuksköterska mellan sju till trettiotvå år.  

 

Tabell 2. Redovisning av underkategorier och kategorier 

Underkategorier  Kategorier  

Resistent bakterie 

Basalvårdhygien 

 Kunskap av ESBL   

    

Omvårdnadsrutiner 

Riktlinjer 

 Rutiner  

 

 

    

Smittspridning 

Platsbrist 

 Svårigheter 

 

 

    

Kännedom 

Självinsikt  

 Kommunikation 

 

 

 

 

 

Kunskap av ESBL   
Deltagarna fick beskriva sin kunskap om ESBL som sjukdom. Deltagarna svarade att de hade 

erfarenhet av att vårda patienter med ESBL på intensivvårdsavdelning. Det beskrevs att det 

har blivit mer förekommande och att de vårdade ESBL patienter ett par gånger i månaden. 

Det kunde även vara samma patienter som återkom. 
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Resistent bakterie 

ESBL beskrevs som en samhällsfarlig tarmbakterie vars enzym skapar resistens mot 

antibiotika.  

”Det är bakterier som har ett enzym som förmår att bryta ner antibiotika. Så skulle jag, tror 

att jag att det ligger till.” (Intervju 2) 

Patienter smittas via födoämnen och blir bärare. Smittan förekommer mest i asiatiska länder. 

Basal vårdhygien 

Deltagarna fick beskriva den största skillnaden mellan att vårda en patient med ESBL och en 

patient med en icke smittsam sjukdom på en intensivvårdsavdelning.  

”Att man spritar sig extra bara för man vet.” (Intervju 3) 

Genom denna fråga uppkom en oklarhet om barriärvård. Alltifrån att det krävdes högre 

barriärvård, eller noggrannare barriärvård till normal barriärvård. Handhygien utfördes med 

mer sprit, mekanisk rengöring utfördes mer noggrant vid städning och avföring från patienter 

hanterades med försiktighet. 

”Vid nedre hygien så brukar jag ha dubbla handskar på mig som extra säkerhet.” (Intervju 8) 

”Vi har ju alltid förkläde och handskar.” (Intervju 5) 

Det beskrevs också att vissa deltagare behandlade alla patienter som att de har ESBL, medan 

vissa ansåg ESBL som något sekundärt till övriga intensivvårdsdiagnoser.  

”(…)Jag vet inte, är det någon skillnad? (skratt)” (Intervju 8) 

Det beskrevs en utmaning att avgränsa personal på salen. Detta så att personal inte springer 

runt till andra patienter. Önskning var att vårda dessa patienter på enkelsal, men blev svårt 

eftersom det fanns ont om enkelsalar. 

Rutiner 
Deltagarna fick berätta om deras erfarenheter och rutiner på deras intensivvårdsavdelning. 

”Alltså det finns rutiner det tror jag nog man kan säga, men jag tror nog inte kanske alltid att 

dom efterföljs.” (Intervju 2) 
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De berättade att rutiner och lathundar fanns tillgängliga för denna patientgrupp både lokalt på 

avdelningarna och på sjukhusens intranät. De fick även beskriva hur omvårdnaden såg ut runt 

en patient med ESBL. 

Omvårdnadsrutiner 

Det uttrycktes att det uppkommit situationer då vård av ESBL patienter skett på vårdsal där 

fler än en patient vårdats. Det som ansågs problematiskt var bristande information från akuten 

om ESBL-bärarskap. Detta framkom inte vid rapportering av ny patient. Det rådde en 

osäkerhet bland deltagarna om det var en skyldighet att vårda patienterna på enkelsal. Odling 

skedde av patienter som hade vårdats i samma vårdsal med ESBL patienter som rutin. Risk 

för bärarskap av ESBL beskrevs finnas i ankomstbedömningen som sökord. En rutin var att 

tömma vårdsalen på arbetsmaterial och bara föra in saker som var nödvändigt. Det framkom 

att förkläden inte användes i tillräcklig utsträckning, kanske inte bland läkare. 

”Det blir överdramatiserat (…) man ser inte viktigaste i det hela och det är faktiskt 

rengöringen efteråt.” (Intervju 6) 

Det viktigaste i omvårdnadsrutinen beskrevs som rengöring av vårdytan. 

Riktlinjer 

Sjukhusövergripande riktlinjer beskrevs finnas tillgängliga på intranätet och som lathundar 

utplacerade på avdelningen. Dessa uppfattades av vissa deltagare som användbara, 

lättillgängliga och överskådliga men av vissa även som röriga. 

”Jag tycker det känns rörigt, vad det är som gäller. Det finns så många om och men.” 

(Intervju 3) 

Det uppgavs att det även fanns en välfungerande hygiengrupp som skriver PM och utformar 

rutiner.  

Svårigheter 
Deltagarna hade alla erfarenheter av att vårda patienter med ESBL där det inte gått att följa 

hygienrutiner. De fick beskriva händelser då rutiner inte kunde efterlevas. Där återkom 

lokalanpassning med för få enkelrum, ovetskap om att patienten bar på ESBL, platsbrist samt 

för lite personal. 
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Smittspridning 

Oro över att vårda en patient med ESBL för att sedan vårda sin andra patient utan ESBL, 

beskrevs som problematiskt.  

”Hålla på med avföring hos ESBL-patienten o sen hålla på med kateter eller något sånt hos 

den andra patienten... Då tänker jag att det inte känns hygieniskt o jag undrar ifall jag 

sprider något vidare.” (Intervju 8) 

Deltagarna upplevde att det då fanns risk att föra ESBL vidare. Det uttrycktes även oro över 

att själv, som intensivvårdsjuksköterska bli smittad av ESBL.  

”Rent teoretiskt är man inte rädd för att bli smittad, men det är inte lika roligt att utsätta sig 

för dom riskerna, ändå.” (intervju 4) 

”Uskan fick ta hand om sprutpumpar o byta läkemedel för att jag inte skulle kontamineras 

och inte kunna vårda den andra patienten…det är inte okej, patientsäkerheten rubbas.” 

(Intervju 7). 

För att förhindra smittspridning av ESBL uttrycktes även åtgärder som upplevdes som en fara 

för patientsäkerheten, men som tagits till på grund av personalbrist. 

Platsbrist 

Det uttrycktes att det fanns för få enkelrum på avdelningen. 

”Ibland räcker inte alla enkelsalar till för alla smittor liksom.” (Intervju 5) 

”Jag vet vid nåt tillfälle så har vi haft två ESBL-patienter på samma sal. Att man löst det på 

det sättet.” (Intervju 1) 

Vilket beskrevs som en orsak till platsbrist och till att det ibland var svårt att vårda patienter 

med ESBL på enkelrum. Det uppgavs att intensivvårdsavdelningarna där deltagarna arbetar 

endast hade 2 enkelrum på avdelningen, vilket uttrycktes som för få. En erfarenhet var att två 

patienter med ESBL hade fått dela rum då det inte fanns lediga enkelrum.  
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Kommunikation 
Deltagarna hade erfarenhet av att få förmedla kunskap om ESBL till nyexamninerade 

kollegor. Kunskap fanns vilken sorts skyddsutrustning som ska användas och vilka 

hygienriktlinjer som ska efterföljas. De upplevde även att de hade erfarenhet av att berätta och 

ge förslag var de nyexaminerade kunde hitta information om ESBL.  

Kännedom 

Deltagarna fick berätta hur de finner och tar till sig nya kunskaper om ESBL. Deras 

kännedom om ESBL var god. Det beskrevs att ESBL var allt mer vanligt förekommande nu 

än tidigare. Tanken om potentiellt ESBL-bärarskap hos patienter, främst hos de som vårdats 

utomlands, var vanligt.  

”Men nu så är det väldigt vanligt förekommande och speciellt för de som vårdats utomlands 

förstås.” (Intervju 5) 

Deltagarna upplevde att de hade mer kännedom om ESBL nu och mer insatta i sjukdomen än 

vad de gjort tidigare i sitt yrkesliv. 

Självinsikt 

Deltagarna fick beskriva vilka råd de skulle ge till en ny kollega. Erfarenheten av att förmedla 

egen kunskap om hur handhavande av patienter med ESBL går till upplevdes vara relativt 

god. Deltagarnas erfarenhet var att de innehar kunskaper både gällande rådande 

hygienriktlinjer men även mer generellt.  

”Att man tänker till och tar eget ansvar, kanske inte så mycket frågar kollegor då, eller att 

man kollar, för jag tycker det uppdateras ganska ofta, att man uppdaterar sig och vad det är 

för förhållningsregler.” (Intervju 4) 

”Ja men det här basala vårdhygienreglerna. Eh och ah tänka på vad man gör(….)inte är 

smutsigt och sådär.” (Intervju 1) 

Deltagarna med sina mångåriga kliniska verksamhetsår i yrket upplevde att de hade den 

kliniska erfarenheten av att vårda patienter med ESBL. Till viss del kunde de uttrycka att de 

inte kunde de allra senaste råden gällande riktlinjer, hygienprinciper samt senaste 

rekommendationer som föreligger. 
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”Då skulle jag snarare tro att den ny-exxade har en bättre kunskap efter som den nyligen läst 

detta i sin utbildning, den andra bygger det mer på klinisk erfarenhet och har lärt sig en rutin 

i samband med sitt arbete.” (Intervju 6) 

”För min erfarenhet är att de nya har mer kunskap som stämmer överens med den verklighet 

vi befinner oss i.” (Intervju 6) 

”Jag tror snarare att en nyexxad är mer uppdaterad än vad jag är.” (Intervju 5) 

”Så nån som kommer direkt från skolan vet nog mer än vi som jobbat ett tag, de har ju 

färskaste infon om det.” (Intervju 8) 

För att få veta den senaste informationen om ESBL, var deltagarna öppna för att i större mån 

fråga en nyexaminerad intensivvårdssjuksköterska istället för en kollega med längre klinisk 

erfarenhet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden som användes var en empirisk intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer som enligt Trost (2010) är att föredra. Detta upplevdes som en 

styrka för att fler intervjuer kan leda till att materialet blir för stort och mer komplext att 

bearbeta. Intervjufrågorna var baserade på tidigare forskning vilket styrkte frågornas relevans. 

Enligt Patel och Davidson (2011) hjälper en lägre grad av standardisering deltagarna att hålla 

en röd tråd genom intervjun. Vidare upplevde författarna till detta examensarbete att 

standardiseringen underlättade intervjutekniken så fokus följde forskningsämnet genom hela 

intervjun. Totalt sju stycken huvudfrågor utformades med tillhörande följdfrågor. Styrkan 

med följdfrågorna var att hjälpa deltagarna att besvara huvudfrågorna. Intervjuerna med enkla 

frågor sågs som en styrka då de gav innehållsrika svar (Trost, 2010). Aktuellt 

forskningsområdet som detta examensarbete berör är begränsat. Författarna till 

examensarbetet upplevde att frågorna som ställdes behövde vara tydligt karakteristiska för 

ämnet. Detta för att erhålla grundliga och detaljerade svar. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

kunde vissa frågor upplevas som skrivna mer på skriftspråk än i talspråk, detta upplevdes som 

en svaghet. Författarna kunde under intervjun korrigerade muntligt till ett mer anpassat 

talspråk. Behovet av följdfrågor blev således aktuellt då vissa huvudfrågor kändes mer 

abstrakta än konkreta. En svaghet i studien var att intervjufrågorna inte pilot testades före 

intervjuerna. Detta hade kunnat ge information om frågorna var av god kvalitet och 

deltagarnas förståelse inom det valda ämnet. Det skulle kunnat visa om frågorna var 

svårbesvarade (Patel & Davidsson, 2011). Författarna upplevde inte att det påverkade 

resultatet då intervjuerna gav tillräcklig med information och upplevdes lätta att genomföra. 

En annan styrka i studien var att spridningen och erfarenhet av antal år i yrket mellan 

deltagarna var varierande. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en spridning i 

deltagarnas erfarenhet att giltighet ökar. Författarna till detta examensarbete använde sig av 

gatekeepers från respektive intensivvårdsavdelning för att erhålla ett urval utfrån sudiens 

syfte. Enligt Polit och Beck (2012) är det till fördel för forskaren att använda sig av 

gatekeepers för att på ett enkelt sätt få tillgång till det område som önskas utforskas.  

En styrka med kvalitativ manifest innehållsanalys, gör att texten får tala för sig själv, 

författarna har inte lagt in några egna tolkningar av resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Inom denna omvårdnadsforskning var detta användbart för att granska utskrift av texter från 

de inspelade intervjuerna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna transkriberade 

intervjuerna enskilt och läste data enskilt och tillsammans för att få en helhet möjlighet för 

diskussion. Författarnas styrka var en samstämmighet om analysprocessen och kodningen 

som sedan utformades till underkategorier och kategorier. Tillförlitligheten bygger på hur 

kategorierna överensstämmer och att bara betydelsefull data tas med i studien. Författarna 

valde i resultatet att presentera citat från originaltexterna, detta för att stärka studiens giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). En nackdel som möjligtvis skulle kunna påverka resultatet är 

den begränsade tiden för att skriva detta examensarbete. Fler och längre intervjuer skulle 

eventuellt tillföra mer till resultatet. Ett alternativ skulle kunnat vara en enkätstudie för att nå 

fler deltagare. Insamlad data gav dock författarna ett tillräckligt resultat.  

Författarna har upplevt en styrka av att arbeta tillsammans i analysprocessen. Författarna 

kunde diskutera resultatet strukturerat, påminna varandra om examensarbetets syfte för att 

kunna besvara fenomenet erfarenhet. Vårt ansvar som författare är att ge läsaren tillräcklig 

med beskrivande data. Utifrån detta är det upp till läsaren att utvärdera överförbarheten till 

andra sammanhang av detta examensarbete (Polit & Beck, 2012). Författarna valde att 

tillägna två veckor till analysen efter att datainsamling. Trost (2010) rekommenderar inte att 

utföra analysarbete i direkt anslutning till intervjuerna. Detta för att skapa en distans och vara 

avslappnad inför analysarbetet.  

Enligt Patel och Davidson (2011) bör hänsyn till deltagarnas integritet bejakas då urvalet till 

forskning beskrivs. Detta för att respektera och skydda deltagarna från att bli onödigt 

exponerade, något som författarna till detta examensarbete valt att göra för att värna och 

skydda deltagarna i aktuell studie. Enligt Declaration of Helsinki (2014) har deltagare i 

forskningsprojekt rättigheten att avbryta sitt deltagande i studier utan förklaring. Två stycken 

deltagare valde att inte medverka i berörd studie, vilket författarna tog hänsyn till utan vidare 

diskussion. Vidare menar Declaration of Helsinki (2014) att forskaren har skyldighet att se till 

att deltagarna är välinformerade innan aktuellt forskningsprojekt påbörjas. Författarna till 

denna studie tog hänsyn till det genom att alla deltagarna erhöll muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och metod innan forskningsarbetet påbörjades. Författarna 

visade även hänsyn till att aktivt tillämpa de fyra grundläggande etiska forskningsprinciperna, 

detta genom att intervjuerna utfördes i en lugn och hemvan miljö på deltagarnas avdelningar. 

Avsatt tid öppnade upp ett lugn under intervjuerna samt att författarna hade en förförståelse 
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av att vara sjuksköterskor på deltagarnas avdelning. Enligt Patel och Davidson (2011) är 

förförståelse till forskarens fördel och kan fördjupa forskarens kunskap om området som 

studeras. På detta sätt kunde författarna visualisera den faktiska miljön som deltagarna 

berättade om i intervjuerna. Trost (2010) menar att trovärdigheten är ett stort problem inom 

kvalitativa intervjuer. Det är viktigt att data är insamlat på ett seriöst sätt för den angelägna 

problemställningen och reflektion av etiska aspekter. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visade att samtliga deltagare hade god erfarenhet och kunskap av 

att vårda patienter med ESBL på en intensivvårdsavdelning. Det uppgav svårigheter att följa 

hygienrutiner och minska smittspridning på grund av platsbrist, personalbrist och för få 

enkelsalar. Deltagarna var öppna att ta hjälp av nyexaminerade kollegor för att uppdatera sig 

om de senaste riktlinjerna kring ESBL. Ambitionen av detta examensarbete är att belysa 

fenomenet intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med ESBL på en 

intensivvårdsavdelning. Detta diskuteras med Benners (1993) teori från novis till expert.  

Kunskap av ESBL 

Resultatet visade att deltagarna hade erfarenhet av ESBL. De beskrev att smittan ökar i 

världen som stämmer överens med den ökade prevalensen (Hammarin, 2015). ESBL-patienter 

har blivit mer förekommande inom intensivvård i Sverige. Deltagarna beskrev att de vårdar 

patienter med ESBL varje månad. Kunskapen om ESBL som en multiresistent bakterie var 

god. Deltagarna ansågs därför inte enligt Benner (1993) som noviser av att vårda patienter 

med ESBL på en intensivvårdsavdelning. Det fanns dock en tveksamhet över hur dessa 

patienters vårdhygien skiljer sig mot patienter som inte bär på någon smitta. Benner (1993) 

menar att en skicklig sjuksköterska har större kompetens och mer säker i sitt arbete. Vissa 

deltagare beskrev att de behandlade alla patienter som att de har ESBL för att öka sin säkerhet 

och vissa ställde sig frågan om det var någon skillnad. Mamhidir et al., (2010) menar att 

bristande kunskap bidrar till ett otillräckligt handhavande i det patientnära arbetet. Detta kan 

resultera till ökad smittspridning.  

Rutiner 
Inom vården har multiresistenta bakterier blivit ett bekymmersamt problem (Internetmedicin, 

2016). Deltagarna kunde beskriva situationer där rapportering brister och information 

saknades om ESBL-bärarskap. Vidare rådde en osäkerhet om ESBL-patienter skulle vårdas på 
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enkelsal. Enligt Mamhidir et al., (2010) kunde sjuksköterskor som kände till ESBL-bärarskap 

visa större kunskap och utföra korrekt arbetssätt. För att motverka smittspridningsvägar av 

ESBL har flera forskare påvisat att möjlighet till isolerat vårdutrymme bör finnas med god 

hygienisk standard (Cochard, Aubier, Quentin & van der Mee-Marquet, 2014, Gerlich, et al., 

2015, Savard, Carroll, Wilson & Perl, 2013 & Xiaojun et al., 2015). Resultatet i denna studie 

visar att det fanns rutiner kring patienter med ESBL, men att dessa rutiner kanske inte alltid 

efterföljdes. Det kunde även uppfatta rutinerna som röriga att förstå. Enligt Smittskyddslagen 

(SFS, 2004:168) har sjuksköterskan ett ansvar att arbeta förebyggande ur ESBL patienters 

perspektiv men också för att skydda övriga patienter mot smitta.  

Svårigheter 

Benner (1993) menar att sjuksköterskor behöver mer utbildning för att behärska 

administrativa krav, såsom platsbrist och personalbrist. Vidare menar Benner (1993) att en 

sjuksköterskas erfarenhet inom dessa områden beror på i vilken utvecklingsordning som hen 

befinner sig i spannet mellan novis till expert. I det sista utvecklingssteget, expert, har 

sjuksköterskor erfarenhet av hur verksamheten bedrivs i jämförelse med en novis. Benner 

(1993) betonar dock att den teoretiska erfarenhet som erfarna respektive oerfarna 

sjuksköterskor innehar ständigt behöver utvecklas för att mer erfarenhet inom olika områden 

ska uppnås. Sjuksköterskor behöver mer utbildning i hur administrativa uppgifter samt i 

områden som rör organisation. Sjuksköterskors huvudområde är omvårdnad och inte praktiska 

lösningar som rör planering och hur arbetsformen på sjukhus ska vara (ibid). Resultatet i 

föreliggande studie visade att deltagarna hade erfarenheter av situationer där det inte gått att 

följa hygienrutiner. De kunde alla inringa och ge förslag på anledningar och orsaker till att 

hygienrutiner inte efterföljdes på korrekt sätt. Orsaker till bristfällig hygienrutin berodde på 

ovetskap om ESBL-bärarskap, få enkelsalar och för lite personal. Deltagarna sågs alla som 

skickliga inom nämnt område, men saknande erfarenhet av att kunna påverka logistiska 

orsaker, så som för få enkelsalar och för lite personal.  

 

Berörd studies resultat gällande orsaker till bristande hygienrutin återfinns även i tidigare 

forskning. Detta då brist på lämpligt utrymme samt för lite personal var en utmaning för att på 

sjukhus kunna erbjuda enkelrum då behov förelåg. Brister i hygienrutinerna förekom lättare 

till följd av den ökade arbetsbelastningen (Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & 

Christensson, 2011 & Thorstad, Sie & Andersen, 2011). Möjlighet till isolerat vårdutrymme 
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och god hygienisk standard av vårdlokaler har i tidigare studier belyst som de främsta 

åtgärderna för att motverka smittspridning av ESBL (Cochard, Aubier, Quentin & van der 

Mee-Marquet, 2014, Gerlich, et al., 2015, Savard, Carroll, Wilson & Perl, 2013 & Xiaojun et 

al., 2015). Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att bristen på enkelsalar försvårade 

möjligheten till isolering. Vilket skulle kunna bidra till en ökad smittspridning av ESBL, 

något som även har diskuterats i tidigare forskning (Furlow, 2009). 

 

Enligt Benner, Hooper-Kyriakidis och Stannard (2011) innebär intensivvårdssjuksköterskans 

arbete att förebygga misstag som oftast sker i den fysiska vården. Benner (1993) betonar att 

en sjuksköterska som har en stor arbetsbörda måste göra en bedömning baserad på kunskap i 

vilka omvårdnadsuppgifter som är viktigast. Det krävs att kunskapen innefattar att kunna 

uppfatta den kliniska situationen, prioritera och ofta skifta prioriteringar för att vidbehålla 

patientsäkerheten. Det framkom i resultatet att patientsäkerheten kunde äventyras. Detta då 

arbetsuppgifter delegerades bort till ej förtrogen personal. Ett exempel var att en 

undersköterska fick uppdraget att byta läkemedel i sprutpump på grund av personalbrist och 

då berörd sjuksköterska inte ville riskera att kontaminera patienten med ESBL. Området 

gällande kunskap i hur smittspridning kan ske av ESBL har tidigare belysts i studier och i 

likhet med föreliggande studier kommit fram till vikten av kunskap och preventivt arbete. 

Gould (2009) respektive Rupp och Fey (2003) har i sin forskning visat att förebyggande 

åtgärder av smittspridning gällande ESBL ställer högre kunskapskrav hos vårdpersonal  

Kommunikation 

Benner (1993) menar att experter på kliniskt arbete fungerar som konsulter för andra 

sjuksköterskor. Resultatet beskrev att deltagarna hade den kliniska erfarenheten av att vårda 

patienter med ESBL. De beskrev även att en ny intensivvårdssjuksköterska har en bättre 

kunskap om ESBL. Detta skulle då bero på att denna precis läst sin utbildning, Som erfaren 

intensivvårdssjuksköterska arbetat i det kliniska och kanske inte kommit i kontakt med det 

senaste som uppdaterats för patienter med ESBL. Deltagarnas kännedom om ESBL visade sig 

vara god och var öppna att fråga en ny intensivvårdssjuksköterska i sitt eget lärande. Enligt 

Benner (1993) innebär erfarenhet inte antal år i yrket utan hur föreställningar och teorier 

förfinats genom flertal praktiska situationer. Som expertsjuksköterskan har du erhållit 

erfarenhet, kunskap och kompetens samt en större självkännedom (ibid). En studie av Ramvi 
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(2015) visade att sjuksköterskors förmåga till att utveckla sin självförståelse bidrar till 

professionell utveckling. 

Författarna av detta examensarbete upplever att erfarenhet är viktigt att kunna mäta som 

sjuksköterska. Detta för att utvecklas och upprätthålla kunskap. Erfarenhet räknas enligt 

Benner (1993) bara genom transaktioner som personen förfinar utifrån sina förutfattade 

förväntningar och föreställningar. Det är när teorin bekräftar eller motsäger kliniska bevis som 

erfarenhet erhålls. Alla deltagare i studien var kompetenta enligt Benner 1993) med hänsyn 

till antal verksamma år i yrket. Inga av deltagarna uppnådde femte stadiet expert. Författarna 

tolkade alla deltagarna som skickliga enligt Benner (1993).  

Slutsats 
Denna studie belyser intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 

ESBL på en intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att deltagarna är skickliga inom sitt 

yrke enligt Benner (1993). Som nyexaminerad intensivvårdssjuksköterska har du störst 

kunskap om ESBL enligt deltagarna. Författarna tolkar yttre faktorer som platsbrist, röriga 

rutiner och personalbrist som hinder till att utveckla erfarenhet. Detta skulle möjligen vara en 

orsak i denna studie till att deltagarna inte uppnåt Benners (1993) femte stadie expert. Där 

expertsjuksköterskan har större självkännedom mer erfarenhet, kompentens, och kunskap 

inom yrket och verksamheten (ibid). 

Klinisk betydelse 
Deltagarna beskriver flera hinder i sitt kliniska arbete men erhåller en skicklighet i sin 

kompetens om ESBL. Sjukhusorganisationer bör se över lokalanpassning och riktlinjer för att 

kunna erbjuda en patientsäkervård och på så sätt minska risken för smittspridning av ESBL. 

Deltagarnas erfarenhet av att vårda patienter med ESBL bör bejakas och användas för att 

kunna vidareutveckla omvårdnaden av patienter med ESBL inom intensivvård. 

Förslag på vidare forskning 
Detta examensarbete visar att kvalitativ forskning är värdefullt för att belysa fenomenet 

erfarenhet för intensivvårdssjuksköterskor. Liknande frågeställningar skulle kunna studeras 

utifrån denna studies resultat. Detta skulle kunna ligga till grund för enkätstudie om 

intensivvårdssjuksköterskans kunskap, kompetens, attityder och upplevda hinder för att 

bedriva vård enligt riktlinjer och föreskrifter. Eventuellt skulle detta leda till tydligare 

riktlinjer, minskad smittspridning av ESBL och ökad patientsäkerhet. Benners teori skulle 
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kunna användas som ett mätverktyg i fortsättningen för att mäta kunskap och erfarenhet i 

framtida studier. 
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Bilaga I. Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig 
studie. 
 

 

Till verksamhetschefen  
 
Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 
 
Vi, Emil Härenstam och Janni Plate är specialistsjuksköterskestudenter och studerar vid Röda Korsets 
Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Magisteruppsats) inom 
huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra 
en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: 
Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse att vårda patienter med ESBL. 
 
Studiens övergripande forskningsfråga är: Upplevelse att vårda ESBL-patienter på 
intensivvårdsavdelning.  
 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjustudie med öppna semistrukturella frågor. Vi 
önskar intervjua totalt 8 Intensivvårdssjuksköterskor. Samtliga respondenter har erfarenhet som 
intensivvårdssjuksköterska i minst 5 år samt vårdat minst 10 patienter med ESBL på 
intensivvårdsavdelning. Utifrån dessa kriterier utses respondenterna av klinikerna. 
 
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2016 02 08 och vara avslutad 2016 03 06. 
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 
förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade patienter 
alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån 
kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 
redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 
återrapporteras till berörda enheter.  
 
Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna. 
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Bilaga II. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

 

Inledning: 

 

Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

 

Har du vårdat patienter med ESBL-bäraskap? 

 

Huvudfrågor: 

 

Beskriv din kunskap om ESBL som sjukdom. 

 

Kan du beskriva den största skillnaden mellan att vårda en patient med ESBL och en patient 
med en icke smittsam sjukdom på en intensivvårdsavdelning? 

 

Vad är din erfarenhet av rutiner kring smittsamma sjukdomar på er intensivvårdsavdelning? 

 

Vilka råd skulle du som erfaren intensivvårdssjuksköterska ge till en ny kollega? Och då 
tänker vi att vårda en patient med ESBL på en intensivvårdsavdelning. 

 

Hur finner du och tar till dig nya kunskaper om patienter med ESBL-bärarskap? 

 

Berätta om en händelse med en patient med ESBL-bärarskap där det inte gick att följa 
hygienrutiner? 

 

Berätta hur omvårdanden ser ut kring en patient med ESBL-bärarskap. 
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Uppföljningsfrågor och följdfrågor för att utveckla svaren kan exempelvis vara: ”Hur menar 
du nu?” ”Hur tänkte du då?”, ”Kan du utveckla det?”, ”Skulle du vilja ge ett exempel?”, 
”Varför tror du det?”, ”Kan du sammanfatta det med egna ord?” 
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Bilaga III. Deltagarinformation  
 

 
 
Deltagarinformation  
 
Vi Emil Härenstam och Janni Plate är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med 
inriktning mot operation/anestesi/intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 
utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats 
om 15 högskolepoäng.  
 
Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 
Preliminärt namn på studien är: INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKANS 
UPPLEVELSE//ERFARENHET ATT VÅRDA PATIENTER MED ESBL INOM 
INTENSIVVVÅRD 

 
 
Området vi önskar studera är: ESBL på intensivvårdsavdelning.  
 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: 
Upplevelse//Erfarenhet att vårda patienter på intensivvårdsavdelning. 
   
Intervjun tar ca 45 minuter att genomföra. Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och 
redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. Intervjuerna spelas in på 
mobiltelefon som transkriberas på dator. Sammanställt material sparas sedan på USB-minne som 
hålls inlåst hos vår handledare Kerstin Sluys. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 
du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt 
framtida omhändertagande.  
 
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 
patientomhändertagande.  
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