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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Antibiotikaresistens ökar i världen och utgör ett hot mot global folkhälsa. Multiresistenta 

bakterier kan ge upphov till svåra ihållande infektioner på grund av att 

förstahandsvalpreparat inte längre fungerar som behandling eller profylax, vilket i sin tur 

leder till att infektioner blir svårare att kontrollera. Sjuksköterskan kärnkompetens är att 

bedriva personcentrerad omvårdnad, vilket betyder att patienten ses som en helhet, 

inkluderas i omvårdnaden samt ges makt att påverka dess utformning. Ett sätt att göra det 

är genom patientutbildning om smitta med multiresistenta bakterier där sjuksköterskan 

utgår ifrån patienternas individuella behov och preferenser. Genom skräddarsydda 

utbildningsinsatser kan sjuksköterskan värna om patienternas känsla av trygghet. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans information och 

patientutbildning gällande smitta med multiresistenta bakterier och smittprofylax. 

 

Metod  

Allmän litteraturöversikt valdes som metod lämpad för att basvara syftet. Databassökning 

gjordes i databaser PubMed och CINAHL. Tretton vetenskapliga artiklar, varav 11 

kvalitativa och två kvantitativa, inkluderades i studien.  

 

Resultat 

Arbete med dem inkluderade artiklarna resulterade i identifiering av tre huvudteman. De 

tre huvudteman var patienters negativa upplevelser, patientutbildningens positiva effekter 

och utbildningsstrategier. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan har en viktig roll att bedriva personcentrerad omvårdnad och värna om 

patienterna känsla av trygghet. Patienter smittade med multiresistenta bakterier erkänner 

sitt informationsbehov och upplever att det är viktigt att utbildas om smittan. Detta kan 

mildra deras negativa upplevelser av vården samt främja deras känslor av trygghet och 

egenmakt. Att ha med en närstående vid utbildningstillfälle och imitera sjuksköterskans 

agerande kring smittskyddsåtgärder framstår som framgångsrika utbildningsstrategier. 

  

Nyckelord: information, multiresistenta bakterier, personcentrerad omvårdnad, 

patientutbildning, trygghet 
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INLEDNING 

Antibiotikaresistens ökar i stora delar av världen och utgör ett allvarligt hot mot global 

folkhälsa (World Health Organisation [WHO], 2014). Multiresistenta bakterier kan ge 

upphov till svåra ihållande vårdrelaterade infektioner på grund av att etablerade 

antibiotikaalternativ inte längre fungerar som behandling eller profylax (Larsson & Åhrén, 

2014; Socialstyrelsen, 2006). Att informera och utbilda patienter om smitta med 

multiresistenta bakterier är sjuksköterskans arbetsuppgift och kärnkompetens (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Det är vetenskapligt bevisat att patientutbildningen bidrar 

till patienters välmående och positiva vårdutfall (Grohmann, Gucciardi & Espin, 2015; 

Knier, Stichler, Ferber & Catterall, 2015; Koutsopoulou, Papathanassoglou, Katapodi & 

Patiraki, 2010; Nilsson et al., 2015; Ross, Ohlsson, Blomberg & Gustafsson, 2015). 

Patientutbildning är en viktig komponent av person-centrerad omvårdnad. Personcentrerad 

omvårdnad är en inkluderande omvårdnad där människan betraktas som aktiv deltagare i 

vården och hens upplevelser och behov påverkar hur omvårdnaden och därmed 

patientutbildningen utformas (Kärner, 2009; Morgan & Yoder, 2012; Rankin, Stallings & 

London, 2005; Tingström, 2009). Genom skräddarsydda utbildningsinsatser kan 

sjuksköterskan värna om patientens känsla av trygghet (Söderlund, 1998). 

 

BAKGRUND 

 

Antibiotikaresistenta bakterier i världen och i Sverige  

Antibiotikaresistens ökar i alla delar av världen. Studier från Australien (Coombs et al., 

2009), USA (Klevens et al., 2007), Sydafrika (Perovic et al., 2006), Brasilien (Salomao et 

al., 2008), Japan (Izumida et al., 2007), Kina (Wang, Cao, Liu, Gu & Wang, 2009) och 

Europa (Tiemersma et al., 2005) bevisar hotande trender. Så många som 50 procent av alla 

isolerade Staphylococcus aureus stammar i Ryssland, Jordanien, Egypten och Cypern visar 

sig att ha utvecklad resistens mot methicillin, det förstahandsvalpreparat för 

stafylokockinfektioner (Baranovich et al., 2010; Borg et al., 2007). 

 

Sverige har ett relativt gynnsamt läge ur ett internationellt perspektiv gällande förekomst 

av multiresistenta bakterier enligt sjukdomsstasistiken från Folkhälsomyndigheten. Detta 

beror på effektiva strategier för att främja rationell antibiotikaanvändning och begränsa 

spridning av resistenta bakterier bland djur och människor, dock finns ogynnsamma 

tendenser (Folkhälsomyndigheten & Statens veterinärmedicinska anstalt, 2014) som att 

antalet fall infektioner med meticillin-resistenta Staphylococcus aureus [MRSA] har ökat 

från 2 921 år 2014 till 4 403 år 2016 (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

 

Normalflora och dess rubbningar 

I människans kropp är interna strukturer såsom blodkärl, hjärna, muskler sterila, fria från 

mikroorganismer. Däremot är huden och slemhinnor konstant koloniserade med olika 

mikroorganismer. Dessa mikroorganismer som utgör första linjens försvar i kroppen mot 

mikroorganismers intrång. Dessa mikroorganismer ingår i människans normalflora (Davis, 

1996). Bakterier i normalfloran är involverade i kroppens ämnesomsättning, påverkar 

upptaget av olika näringsämnen, förstör en del cancerframkallande ämnen och deltar i 

kroppens försvar mot sjukdomsframkallande mikroorganismer (Melhus, 2010). Olika 

bakterier är associerade till olika områden på kroppen och det beror på bakteriernas olika 

tillgång till näring (Davis, 1996). När balansen rubbas i vår normalflora uppstår olika typer 
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av infektioner. En infektion definieras som ett tillstånd då bakterierna invaderar 

vävnaderna och åstadkommer skador på vävnader och organ (Melhus, 2010). Påverkan på 

vävnaden som till exempel vid karies eller abscess leder oftast till infektioner med 

bakterier från normalfloran (Davis, 1996). Både bakterierna i normalfloran och också 

tillfälliga bakterier kan orsaka en infektion (Melhus, 2010). 

 

Bakterier är ständigt i förändring, och det finns flera genetiska orsaker till varför en 

bakterie plötsligt blir resistent eller okänslig för ett antibiotikum (Melhus, 2010). När 

bakteriens arvmassa förändras får bakterien nya egenskaper, resistensmekanismer, som 

motverkar antibiotikas effekt. Den resistenta bakterien bevarar sedan denna egenskap, som 

i sin tur överförs genom arv vid bakteriernas delning (Socialstyrelsen, 2006).Genom den 

påverkan som bakterier utsätts för kan vissa bakterier genom sin uppbyggnad bli resistenta 

mot ett eller flera antibiotika. De bakterierna kallas för multiresistenta bakterier vilka kan 

ge upphov till svåra, ihållande infektioner på grund av att färre behandlingsalternativ finns 

till förfogande. Det är bakgrunden till att dessa infektioner är svåra att behandla (Larsson 

& Åhrén, 2014; Socialstyrelsen, 2006).  

 

Förekomst av bakterier med allt högre grad av resistens mot existerande antibiotika ökar 

stadigt, samtidigt som läkemedelsindustrins satsning på utveckling av nya 

antibiotikaklasser nära nog avstannat. Det kan ha som orsak att utveckling tar lång tid och 

är mycket kostsam (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Infektioner är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. 

Vårdrelaterade infektioner är de infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av 

sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet 

tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården (Socialstyrelsen, 2006). Mest frekventa 

vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner och 

pneumonier. De patientgrupper som är mest utsatta för vårdrelaterade infektioner är de 

med nedsatt immunförsvar och personer med stort vårdbehov, såsom äldre, nyfödda barn 

och svårt sjuka patienter (Melhus, 2010). Risken att smittas med multiresistenta bakterier 

inom slutenvård är dessutom ökad på grund av riskfaktorer som generös 

antibiotikaanvändning, långa vårdtider samt patienters sjuklighet. Dessutom ökar risken för 

spridning av resistenta bakterier genom direkt och indirekt kontakt (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Multiresistenta bakterier kan ge upphov till svåra ihållande vårdrelaterade infektioner på 

grund av att etablerade antibiotikaalternativ inte längre fungerar som behandling eller 

profylax, vilket i sin tur leder till att infektioner blir svårare att ha kontroll över. Risken av 

att smitta och smittas ökar, sjukperioder och vårdtider blir längre, ekonomisk och social 

börda ökar och lidande ökar. Risken av att dö i en infektion orsakad av 

antibiotikaresistenta bakterier är dubbelt så hög som att dö i antibiotikakänslig infektion 

(WHO, 2014).  

 

Vårdhygien och smittprofylax 

Patienter som av någon anledning har smittats av multiresistenta bakterier finns överallt 

inom vården och även ute i samhället (Stockholms Läns Landsting [SLL], 2016). Rätten 

till hälsa är en fundamental rättighet för varje enskild individ (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det innebär att det ingår för sjuksköterskan att arbeta med 

denna patientgrupp oavsett vilken vårdform hen arbetar i. All personal inom hälso- och 
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sjukvård har enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) en plikt att arbeta 

förebyggande och med en god hygienisk standard. Arbetet som utförs för att hålla 

vårdrelaterade infektioner på en så låg nivå som möjligt kallas vårdhygien, och har en 

central roll för patientsäkerheten. Enhetliga, lokalt anpassade smittskyddsriktlinjer i en 

region ska finnas, som skall baseras på nationella riktlinjer för vård av patienter med 

multiresistenta bakterier (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Att tillämpa de basala hygienrutinerna är den viktigaste åtgärden för att förhindra 

smittspridning i vården. Dessa åtgärder ska konsekvent tillämpas av all vårdpersonal och 

innebär noggrann handhygien, bruk av handskar och användning av plastförkläde eller 

skyddsrock (Melhus, 2010). Vid vård av patienter som är koloniserade eller infekterade 

med multiresistenta bakterier ska särskilda faktorer beaktas, såsom öppna sår eller olika 

infarter (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Att förebygga smittspridning innebär insatser som skyddsisolering, kohortvård, 

smittspårning, kontroll av bärare, kontrollodling vid återinläggning med mera (Arjun, 

Matlakala & Mavundla, 2013; Chen et al. 2015; Larsson & Åhrén, 2014; SLL, 2016). 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterka (2017) ska sjuksköterskan ha 

handlingsberedskap för att kunna förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas 

av vårdrelaterade infektioner. Detta kan även innebära att hen genomför 

utbildningsinsatser med syfte att främja patienternas självbestämmande och delaktighet i 

säkerhetsarbete och förhindra ytterligare smittspridning. 

 

Av nya forskningsrön framgår det att patienter har ett informationsbehov om smitta med 

multiresistenta bakterier som ofta inte tillgodoses inom vård vilket kan tyda på att 

patientutbildningsinsatser brister och en mer personcentrerat förhållningssätt för 

utbildningsinsatser behövs (Dickmann, Wittgens, Keeping, Mischler & Heudorf, 2016). 

Att dela ut patientbroschyrer med information om multiresistenta bakterier är en vanlig 

utbildningsstrategi. Forskning har däremot påvisat att patientbroschyrer och liknande 

utbildningsmaterialer upplevs vara för ytliga och tillfredsställer inte patienters individuella 

informationsbehov (McBrien, Felizardo, Orr & Raymond, 2008; Zellmer, Zimdars, Parker 

& Safdar, 2015). Ett personcenterat förhållningssätt kan vara ett sätt för sjuksköterskan att 

bemöta patienten och den sjukdom som patienten drabbats av. Detta kan ske genom 

personcentrerad omvårdnad som kan innebära information om smittspridning (Edvardsson, 

2010). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett allmänt begrepp inom vård vars övergripande mål är ett 

samarbete medan vårdaren och patienten där patienten betraktas som en expert på sig och 

sin sjukdom (Ewing, Austen, Diffin & Grande, 2015). Att se patienten som person, 

bekräfta dennes upplevelser av sjukdom, utgå från dennes perspektiv och inkludera den i 

alla aspekter av vården är grundpelare av personcentrerad omvårdnad (Edvardsson, 2010). 

Att bedriva personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

I sin studie identifierar Morgan och Yoder (2012) att personcentrerad omvårdnad 

kännetecknas av att vara holistisk, individualiserad, respektfull samt främjande av 

egenmakt. Holistisk omvårdnad syftar till att se personen som en helhet av de biologiska, 

sociala, psykologiska och andliga dimensioner, samt att förstå hur sjukdomen påverkar 
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hela individen. Med individualiserad omvårdnad menas att patienternas individuella behov 

tillfredställs genom skräddarsydda insatser. Respekt för patienten är drivkraften bakom 

begreppet personcentrerad omvårdnad. Att bemötas med respekt innebär att individen ses 

som aktiv och kompetent att fatta egna beslut kring vårdens utformning gällande 

exempelvis besök eller måltider. Egenmakt betyder att individen blir involverad i sin vård. 

Genom bland annat vårdarens utbildningsinsatser stödjas individens rätt att göra aktiva val 

och uppmuntras till självständighet (Morgan & Yoder, 2012). Dessa egenskaper skiljer 

personcentrerad omvårdnad från biomedicinskt perspektiv som fokuserar på sjukdomens 

biologiska yttringar (Ewing et al., 2015). Däremot så skall personcentrerad vård samt 

biomedicinskt perspektiv bidra till att stödja vårdarens utbildningssatsningar. 

 

Information och patientutbildning  

Alla patienter har rätt till information om sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd och ska då få 

så mycket utbildning som behövs för att själv kunna ta ansvar och göra informerade val 

kring sin behandling och eventuella förändringar i livet som gynnar hälsa och 

välbefinnande. Under dem senaste åren har patientutbildning blivit erkänd som en del av 

professionellt yrkesutövande för alla kliniskt verksamma vårdare (Rankin et al., 2005). I 

bredare bemärkelse är utbildning en systematisk process som en individ genomgår i syfte 

att skaffa sig kunskaper och färdigheter (Tingström, 2009). Patientutbildning syftar till att 

påverka patientens beteende och framkalla förändringar i kunskap, inställningar och 

färdigheter som är av betydelse för att upprätthålla och förbättra hälsan (Rankin et al., 

2005). 

 

Utbildning av patienter innebär pedagogiska insatser som information, vägledning, 

rådgivning och undervisning. Dessa aktiviteter kan vara både formella och informella, 

planerade och spontana utifrån något patienten undrar över eller något vårdgivaren menar 

att patienten behöver veta (Kärner, 2009). Information är ett begrepp som avser både ett 

innehåll (fakta) och ett sätt att kommunicera (att ge information). Att ge information 

innebär i många fall en kortare presentation av fakta som ges med ett specifikt mål, till 

exempel innan en omvårdnadsåtgärd genomförs. Information kan vara ett led i 

utbildningsprocessen. Då syftar informationen till att återge fakta. För att informationen 

ska leda till en beteendeförändring, som är det slutliga målet med patientutbildning, 

behöver individen förstå varför den ges, värdera den samt att förstå vad den innebär för just 

hen. För att göra detta krävs möjlighet att ställa frågor, reflektera och diskutera med andra 

(Tingström, 2009), det vill säga att kommunikationen mellan utbildare och patient ska pågå 

fortlöpande. Att kommunicera betyder ”att göra gemensamt”, alltså att binda ihop 

människor i en gemensam situation. Kommunikation sker genom budskapsutbyte, till 

exempel genom media, talat språk eller kroppsspråk där återkoppling är en viktig del 

(Sandberg, 2014). 

 

Att stödja patientens lärande är en självklar uppgift för sjuksköterskan, där hen utgår från 

patienten i helheten. Helheten innebär patientens föreställningar om ohälsan och dess 

konsekvenser, och sättet att resonera för att möjliggöra bästa tänkbara lärprocess för just 

den individen. Det är flera dimensioner som ska beaktas i omvårdnaden av den lärande 

individen så att det individuella informationsbehovet ska tillfredställas (Kärner, 2009). 

Lärande definieras ofta som en process där upplevelser och erfarenheter leder till en 

förändrad uppfattning eller ett förändrat beteende (Tingström, 2009).  
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Omvårdnadsteoretiker som Florence Nightingale, Virginia Henderson och Dorothea Orem 

erkände vikten av sjuksköterskans kommunikation och patientutbildning för omvårdnaden 

av patienter (Rankin et al., 2005; Orem, Taylor & Renpenning, 2001). Patientutbildning är 

en grundläggande komponent av personcentrerad omvårdnad (Kärner, 2009). 

 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) är pedagogik en av kärnkompetenser för sjuksköterskor. 

Flera källor betonar vikten av att grunda en relation av partnerskap med patienter för att 

åstadkomma patientens följsamhet till behandling vilken är det slutliga målet med 

patientutbildningen (Campbell, 2014; Mahomed, St John & Patterson, 2012; Rankin et al., 

2005; Söderlund, 1998). Positiva effekter av sjuksköterskans patientutbildning är bland 

annat patientens tillfredställelse med vården, kostnadseffektivitet (Pyrek, 2014) samt 

patienters ökade delaktighet i vården (Tisinger; 2008; Pyrek, 2014). Att patienten är 

delaktig betyder patientens aktiva medverkan och inflytande på beslut om hens vård och 

behandling (Eldh, 2009).  

 

På grund av olika faktorer begränsas sjuksköterskans möjligheter att ägna sig åt 

patientutbildning. Dessa faktorer är till exempel avsaknad av ledningens stöd, där 

ledningen istället prioriterar kostnadseffektivitet (Bergh, Friberg, Persson & Dahlborg-

Lyckhage, 2015). Andra hinder utgörs av sjuksköterskans icke-stödjande tillvägagångssätt, 

patienternas oklara förväntningar kring patientutbildning och sjuksköterskans 

paternalistiska roll till följd av hennes bristfälliga kunskap om patienten (Tobiano, 

Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2015). Det kan även innebära att sjuksköterskans innehar 

svaga kommunikativa och pedagogiska färdigheter (O’Hagan et al., 2014).  

 

Sjuksköterskans ansvar att inge trygghet 

Enligt kapitel fem första paragrafen i HSL (SFS, 2017:30) ska "Hälso- och sjukvården 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att vården särskilt ska 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  

2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,".  

 

Enligt Segesten (1994) är begreppet trygghet omfattande och bygger på följande grunder: 

barndomsupplevelser, materiell välfärd, natur och kultur, personlig nätverk och kunskap 

om världen. Trygghetskänslan beskrivs som ett tillstånd av jämnvikt då individen står på 

en fast grund i relation till sig själv och till andra människor, företeelser, världen generellt, 

samt upplever självtillit och tillit för omgivningen. Inom vården kan individens känsla av 

trygghet rubbas på grund av hens upplevda underordnade position gentemot vårdaren eller 

på grund av det rådande biomedicinska perspektivet (Söderlund, 1998). 

 

Söderlund (1998) menar att god vård och patientens känsla av trygghet går hand i hand. 

Patienterna i studien beskriver betydelse av god vård såsom då de är bemötta i sin 

individuella identitet med ett äkta engagemang, och känner sig betrodda, förstådda och 

tagna på allvar. Vårdarna bryr sig om patienter, bekräftar deras lidande, tröstar dem, 

samtalar med dem och förmedlar på olika sätt hopp och tro till dem. Patienterna görs 

delaktiga i en vårdgemenskap och vården blir ett gemensamt ansvar och gemensam kamp.  

Av nya rön (Campbell, 2014; Mahomed et al., 2012) framgår det patienters känsla av 

trygghet främjas om en förtroenderelation mellan sjuksköterskan och patienten etableras. 

Patientutbildningen är en grundläggande komponent i den vårdrelationen. En 

relationsinriktad omvårdnad och patientutbildning bidrar till patientens följsamhet till 
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behandlingen, ökar patientens kunskap och delaktighet, minskar terapins negativa effekter 

vilket i sin tur leder till mer holistiskt vård och mer tillfredställande terapiutfall både för 

patienten och också för sjuksköterskan (Campbell, 2014). 

 

Ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning har visat positiva resultat inom 

flertalet vårdinriktningar såsom onkologi (Koutsopoulou et al., 2010), diabetesvård 

(Grohmann et al., 2015), obstetrik (Nilsson et al., 2015), kardiologi (Ross et al., 2015), 

rehabilitering (Knier et al., 2015). De positiva effekter som rapporterats är patienternas 

ökade förståelse av symtomkontroll (Koutsopoulou et al., 2010), ökad motivation, trygghet 

och kunskap om egenvård vid diabetes (Grohmann et al., 2015), upplevelser av god vård 

(Ross et al., 2015), med mera. Dock finns det inte anvisningar om patientutbildning för 

patienter bärande av antibiotikaresistenta bakterier i riktlinjer och handlingsprogram 

(Socialstyrelsen, 2006; SLL, 2016).  

 

Problemformulering 

Antibiotikaresistens ökar i stora delar av världen (WHO, 2014). Multiresistenta bakterier 

kan ge upphov till svåra ihållande vårdrelaterade infektioner på grund av att etablerade 

antibiotikaalternativ inte längre fungerar som behandling eller profylax (Socialstyrelsen, 

2006). Att informera och utbilda patienter om multiresistenta bakterier är sjuksköterskans 

arbetsuppgift och kärnkompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är 

vetenskapligt bevisat att patientutbildningen bidrar till patienters välmående och positiva 

vårdutfall (Grohmann et al., 2015; Knier et al., 2015; Koutsopoulou et al., 2010; Nilsson et 

al., 2015; Ross et al., 2015). Patientutbildning är en viktig komponent av personcentrerad 

omvårdnad (Morgan & Yoder, 2012). Genom skräddarsydda utbildningsinsatser samt 

etablering av en partnerskapsrelation med patienten kan sjuksköterskan värna om 

patientens känsla av trygghet (Campbell, 2014; Mahomed et al., 2012). Föreliggande 

litteraturöversikt ska förhoppningsvis leda till ökad kunskap om patienters upplevelser av 

information och patientutbildning kring smitta med multiresistenta bakterier samt 

smittprofylax hos sjuksköterskor samt vilken betydelse utbildningen kan ha för denna 

målgrupp. 

.
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans information och 

patientutbildning gällande smitta med multiresistenta bakterier och smittprofylax. 

 

METOD 

 

Val av Metod 

En allmän litteraturöversikt genomfördes för att besvara syftet. Meningen med att 

genomföra den litteraturöversikten var att sammanfatta den befintliga kunskapen inom det 

avgränsade området (Forsberg & Wengström, 2015) som gäller information och 

patientutbildning om multiresistenta bakterier. Litteraturöversikt är en kritisk 

sammanfattning av forskning inom ett område samt underlag för att kunna bedriva en 

evidensbaserad omvårdnad. Omvårdnadsforskning syftar till att besvara frågor och lösa 

problem som är relevanta för omvårdnaden och insamlade data underlättar för 

sjuksköterskor att få en strukturerad uppfattning och förståelse av vårdfenomen (Polit & 

Beck, 2012) såsom information och patientutbildning. 

 

Urval  

Inklusionskriterierna var att artiklarna besvarade syftet, var primärkällor, det vill säga 

skrivna av forskare som genomfört studien, publicerades mellan år 2007 och år 2017 för att 

återge det aktuella kunskapsläget. Andra inklusionskriterierna var att samtliga artiklar var 

peer-reviewed, alltså granskade av experter inom samma forskningsområde som forskaren 

(Polit & Beck, 2012), att patienters upplevelser av information och patientutbildning 

redovisades som en del av resultat. Litteraturöversiktens målgrupp var personer med 

erfarenhet av att vara smittade med multiresistenta bakterier samt av att få information och 

patientutbildning kring smittan, det vill säga patientperspektivet var siktat. Artiklar som 

handlade om såväl multiresistenta bakterier generellt som enstaka bakterier inkluderades. 

Språket var engelska. Artiklar som berörde patientutbildning av andra yrkesgrupper 

exkluderades.  

 

För att besvara syftet och få en nyanserad och bred överblick kring problemområdet har 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar av deskriptiv ansats inkluderats. Kvantitativa 

studier inkluderades då kvantitativ design betyder användning av någon form av 

strukturerade mätningar för att besvara studiens syfte och insamlade data presenteras i 

siffror i olika former (Billhult & Gunnarsson, 2012). Kvalitativ forskning har sitt ursprung 

i den holistiska traditionen och avser att studera personers levda erfarenheter av ett 

fenomen (Henricson & Bilhult, 2012).  

 

Kvalitetsgranskning och metodbestämning av funna artiklar genomfördes enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga A). Valda 

studier skulle dessutom ha erhållit tillstånd från etisk kommitté eller kunna presentera 

etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). 

 



 8     
 

Datainsamling  

Artikelsökningen utfördes i databaser CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) och PubMed (Medical Literature On-Line) eftersom dessa 

inriktar sig på omvårdnadsforskning och särskild användbara för omvårdnadsforskare 

(Polit & Beck, 2012). Sökningen genomfördes under perioden 2017-04-11 till 2017-06-07. 

Sökstrategin utarbetades i samråd med Sophiahemmet Högskolans bibliotekarie, som 

också givit förslag på lämpliga söktermer. Att använda lämpliga söktermer ökar 

litteraturöversiktens validitet (Polit & Beck, 2012). Efter omfattande mapping, 

databasverktyg som översätter nyckelord till söktermer (Polit & Beck, 2012) följande 

söktermer, MeSH-termer och CINAHL Headings i respektive databaser, användes för 

datainsamlingen ”patient education”, ”cross infection”, ”cross infection/prevention and 

control”, ”drug resistance, microbial”, ”bacterial infections”, ”anti-bacterial agents”, 

”methicillin-resistant staphylococcus aureus”, ”Vancomycin-Resistant Enterococci”, 

”Escherichia Coli”, ”Escherichia Coli Infections”, ”Gram-Negative Bacterial Infections+”, 

”Gram-Negative Bacteria+”, ”Infection Control+”. Det finns ingen fastställd definition på 

multiresistenta bakterier, men dit räknas i regel MRSA; VRE; multiresistenta gramnegativa 

bakterier, såsom E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Acinetobacter; Extended 

Spectrum Beta-Lactamase-bildande bakterier (ESBL, ESBLCARBA) (Larsson & Åhrén, 

2014; Socialstyrelsen, 2006). Söktermen ”Information” finns ej varken som MeSH-term 

eller CINAHL Heading. Ytterliggare sökning i CINAHL databas gjordes med söktermer 

”Teaching+ ”, ”Teaching Methods+”, ”Teaching Materials, Clinical”, ”Teaching 

Materials+” i kombination med ”Patient attitudes” istället för ”Patient Education”, men gav 

dubbletter eller irrelevanta för syftet artiklar. Ytterliggare sökning i PubMed databas 

gjordes med söktermer ”Teaching”, ”Models, educational” i kombination med ”Patient 

preferences”, ”Patient participation” istället för ”Patient Education”, men gav dubbletter 

eller irrelevanta för syftet artiklar. Söktermerna som inte hade motsvarande MeSH-termer 

och Cinahl Headings var Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Acinetobacter, ESBL och 

ESBLCARBA. Fritextsökning på dessa termer gav inga resultat som skulle ha varit 

värdefulla för att besvara syftet. 

 

Booleska fraser AND och OR användes extensivt för att begränsa och utvidga träfflistor. 

Resultat av databassökning redovisas i tabell 1. En annan sökstrategi som tillämpats var så 

kallad ancestry approach (Polit & Beck, 2012), vilket innebär att referenslistor till dem 

relevanta studier användes för att spåra tidigare forskning inom samma ämnesområde. 

Slutligen inkluderades 13 vetenskapliga artiklar i en matris (Bilaga B). 

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas 

Datum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2017-04-11 

Cross Infection+ 

AND 

Patient Education 

30 15 7 3 

CINAHL 

2017-04-11 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus 

AND 

Patient Education 

15 5 5 2 
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Databas 

Datum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2017-04-11 

Vancomycin Resistant 

Enterococci 

AND 

Patient Education 

1 1 0 0 

CINAHL 

2017-04-11 

Drug Resistance, Microbial 

AND 

Patient Education 

21 12 7 1 

PubMed 

2017-04-16 

Patient education as topic 

AND  

(drug resistance, microbial 

OR methicillin-resistant 

staphylococcus aureus OR 

bacterial infections OR anti-

bacterial agents OR cross 

infection) 

327 24 9 1 

CINAHL 

2017-04-20 

(Escherichia Coli OR 

Escherichia Coli Infections 

OR Gram-Negative Bacterial 

Infections+ OR Gram-

Negative Bacteria+ OR 

Gram-Negative Anaerobic 

Bacteria+ OR Gram-

Negative Aerobic Bacteria+ 

OR Actinobacteria OR Drug 

Resistance, Microbial+ OR 

Cross Infection+ OR 

Infection Control+) 

AND 

Patient Education+  

173 20 12 1 

CINAHL 

2017-06-07 

(Teaching+ OR Teaching 

Methods+ OR Teaching 

Materials, Clinical OR 

Teaching Materials+) 

AND 

Patient Attitudes 

AND 

Cross Infection 

7 5 5 0 
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Databas 

Datum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2017-06-07 

(Teaching+ OR Teaching 

Methods+ OR Teaching 

Materials, Clinical OR 

Teaching Materials+) 

AND 

Patient Attitudes 

AND 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus Aureus 

2 2 2 0 

CINAHL 

2017-06-07 

(Teaching+ OR Teaching 

Methods+ OR Teaching 

Materials, Clinical OR 

Teaching Materials+) 

AND 

Patient Attitudes 

AND 

Drug Resistance, Microbial+ 

5 3 0 0 

PubMed 

2017-06-07 

Patient participation  

AND  

Cross infection 

30 13 13 0 

PubMed 

2017-06-07 

 (Teaching OR Models, 

educational)  

AND  

(Patient preferences OR 

Patient participation) 

AND  

Cross infection 

30 15 15 0 

TOTALT  641 115 75 8 

 

Manuell sökning 

Genomsökning av referenslistor till redan funna artiklar utfördes och resulterade i fem 

inkluderade artiklar. 

 

Dataanalys  

Titlarna i träfflistor snabblästes och den första bedömningen avseende relevans för syftet 

gjordes. Artikelsammanfattningar vars titlar bedömdes ha en relevans för att besvara syftet 

samt termer artiklarna varit indexerade med lästes och vidaregranskades avseende syftet. 

Om abstrakt verkade intressanta så lästes hela artikel och då flera gånger för att förstå 

innehållet. Understryckningar i studiernas resultatdel gjordes vid läsning av artiklar. 

Förekommande teman noterades separat i ett anteckningsblock och markerades med 

författarnas namn. Likheter och skillnader mellan de olika studiernas presenterade resultat 

jämfördes. Data från inkluderade studiers resultatdel extraherades och beskrevs i en 

artikelmatris (Bilaga B). Därefter plockades återkommande teman ur och sammanfattades i 
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en integrerad text. Enligt Forsberg & Wengström (2015) innebär ett vetenskapligt 

analysarbete att dela upp det undersökta fenomenet i mindre bitar och undersöka dem 

enskilt. Därefter synteserades fynden så att en ny helhet kommit fram.  

 

Kvalitetsgranskning av dem inkluderade artiklarna genomfördes (Bilaga A) om igen för att 

säkerställa artiklarnas kvalitet. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Valda studier erhöll tillstånd från etisk kommitté eller presenterade etiska övervägande, 

samt blivit vetenskapligt granskade efter Sophiahemmets bedömningsunderlag (Bilaga A) 

samt enligt Forsberg och Wengström (2015). Detta säkerställer den goda kvaliteten på dem 

valda artiklarna samt styrker föreliggande litteraturöversiktens goda kvalitet.  

 

Etiska svårigheter i den föreliggande litteraturöversikt kan vara att göra korrekta 

bedömningar av artiklar, då det finns risk för språkmässiga feltolkningar (Kjellström, 

2012), då varken engelska eller svenska är modersmål för författaren. En begränsad 

kunskap gällande engelska och svenska gjorde därför att det fanns risk för feltolkning eller 

fel val av ord under den aktuella studiens gång, vilket reflekterades över. 

 

I och med att basen för det självständiga arbetet utgjordes av andras texter, angavs 

referenser noggrant så att ingen tvekan rådde vem som var upphovsman och vilken 

originaltexten var (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Avstånd från egen förförståelse togs i möjligaste mån i syftet att vara kritisk till förväntat 

resultat, eller önskningar om hur resultatet borde bli vilket stärker arbetets validitet och 

trovärdighet (Kjellström, 2012; Polit & Beck, 2012). Studierna huvudfynd presenterades 

kortfattat samt resultat avseende patienters upplevelser av sjuksköterskans information och 

patientutbildning beskrevs mer ingående i en artikelmatris (Bilaga B). Både negativa och 

positiva fynd presenterades i syftet att undvika alla former av vetenskaplig oredlighet 

(Forsberg & Wengström, 2015; Kjellström, 2012). Utifrån artikelmatrisens beskrivning av 

patienters upplevelser av sjuksköterskans information och patientutbildning analyserades 

och presenterades litteraturöversiktens resultat. Vetenskaplig oredlighet kan förhindras 

med att forskningspersoner som ingår i studie blir informerade om studier enligt 

forskningsetik. 

 

Forskningsetik finns till för att värna alla livsformer och försvara människors 

grundläggande värde och rättigheter i och med att det alltid finns fara att utnyttjas oskäligt 

för att få kunskap i samband med forskning. Forskningsetiken motiveras med att den bidrar 

till att skydda dem personer som medverkar i studier (Kjellström, 2012). Forskaren ska 

informera deltagarna om hela forskningsprocessen. Information ska vara tillräcklig så att 

en person ska kunna ta ställning till deltagande i ett forskningsprojekt 

(Etikprövningsnämnderna, u.å.). Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien har 

fått tillräcklig information om studien, förstår informationen och kan frivilligt tacka ja eller 

nej till deltagande samt att de får när som helst dra sig ur studien utan att ange orsaken 

(Polit & Beck, 2012). Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av 

uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Nyttjandekrav utgår ifrån att forskaren tar på sig 

ansvaret att minimera skador och maximera vinster i samband med forskning. Forskning 

ska vara till nytta för deltagare eller andra personer. Deltagarna ska inte utsättas för 

onödiga risker och med deras deltagande ska mål nås vilka inte kan nås på ett annat sätt. 
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Deltagare i studien kan inte utsättas för missgynnsam behandling eller skada på grund av 

sin deltagande. Forskaren har ansvaret försäkra deltagare att deras deltagande eller 

information de tillför ska inte användes till deras nackdel (Polit & Beck, 2012). 

 

Ett vetenskapligt arbete innebär att skapa kunskap som syftar till att öka förståelse för ett 

fenomen och därmed kunna förbättra individers liv och samhällets utveckling (Kjellström, 

2012).  

 



13 

RESULTAT  

 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans information och 

patientutbildning gällande smitta med multiresistenta bakterier och smittprofylax. Arbete 

med de inkluderade artiklarna resulterade i identifiering av tre huvudteman. De tre 

huvudteman presenteras nedan. De tre huvudteman var patienters negativa upplevelser, 

positiva effekter av patientutbildningens och utbildningsstrategier. 

 

Patienters negativa upplevelser  

Nio av 13 inkluderade studier uppmärksammade att deltagarna hade fått ingen eller 

bristfällig information om sitt tillstånd och dess konsekvenser, anledningen till varför 

smittskyddsåtgärder såsom isolering tagits samt vikten av att agera smittförebyggande 

(Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Burnett et al., 

2010; Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009; Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014; 

Ottum et al., 2013; Santiano, Caldwell, Ryan, Smuts & Schmidt, 2014; Skyman, Sjöström 

& Hellström, 2010; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Många 

gånger berodde det på att det var flera sjuksköterskor som utbildade dem, därmed 

upplevdes informationen vara motsägelseful (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2014; 

Wyer et al., 2015) vilket ledde till att deltagarna kände sig förvirrade och rädda (Andersson 

et al., 2011; Webber et al., 2012). På grund av att patientutbildningen upplevdes bristfällig 

hade sjuksköterskor som utbildade uppfattats av deltagarna som icke-kompetenta i frågan 

om multiresistenta bakterier eller smittskydd vilket ledde till att förtroende för dessa 

sjuksköterskor och vården allmänt minskat (Burnett et al., 2010; Lindberg et al., 2014) 

vilket påverkade vårdrelationen negativt (Andersson et al., 2011; Barratt et al., 2010; 

Lindberg et al., 2009; Lindberg et al., 2014). Skyman et al. (2010) beskrev att deltagarnas 

bristfälliga kunskap ledde till oförmågan att hantera diagnosen som upplevdes som en 

börda. 

 

Icke-personcentrerad patientutbildning om multiresistenta bakterier förstärker negativa 

effekter av smittskyddsåtgårder. Barratt et al. (2010) menade i sin studie att vårdas som 

MRSA-positiv var generellt en negativ upplevelse, där antal spontana besök från personal 

minskar, och vård nekas i vissa fall, och att det var ytterst viktigt att se en isolerad individ 

som en helhet och mildra hens känslor av stigmatisering. I samma studie framgick det även 

att deltagarna fick mindre besök av sina närstående, vilket förstärkte patienternas känslor 

av fångeskap och orenhet samt att kommunikationen mellan deltagare och deras närstående 

skulle främjas om närståendes rädslor att smittas mildrades genom information och 

utbildning. Lindberg et al. (2009) framhävde att den bristfälliga vägledningen från 

sjuksköterskor bidrog till patienters känslor av att vara invaderade, otrygga och ensamma 

på grund av att erhållen information varit otillräcklig, ytlig och motsägelseful. Lindberg et 

al. (2014) menade att deltagarna upplevde att sjuksköterskor som tillämpade basala 

hygienrutiner inkonsekvent i sitt patientnära arbete, hade bristfällig kunskap om MRSA, 

behövde vidareutbildning, och därmed inte kunde utbilda dem. Hade de kunnat förse 

deltagarna med information och patientutbildning skulle det kunna minska patienternas 

upplevelser av stigma. Santiano et al. (2014) upplyste i sin studie nästan hälften av 

deltagare rapporterade att informationen de fått om sin status var otillräcklig och 

otillfredsställande vilket blivit till en källa för ångest, ilska och sorg. Deltagarna visste inte 

om de borde göra livsstilsförändringar för att ingen berättade för dem. Att inte veta det 

orsakade förvirring och frustration. 
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Santiano et al. (2014) upptäckte även i sin studie att deltagarnas missuppfattningar kring 

sin status och dess konsekvenser innebar i vissa fall dålig följsamhet till 

smittskyddsåtgärder. När de svarade på frågan om smittskyddsåtgärder på hemmaplan, så 

sa de att de inte skulle ta några åtgärder, vilket betydde att de ansåg att sådana åtgärder 

som handhygien, städning och användning av ytdesinfektion inte behövdes för att 

förhindra smittspridning.  

 

Deltagarna i samtliga inkluderade studier erkände sitt informationsbehov, men upplevde 

svårigheter med att få tag på information om smittprofylax. En anledning till det var enligt 

Wyer et al. (2015) att kommunikationen brast på grund av att deltagarna upplevde sin 

position vara underordnad i relation till personalen och vården.  

 

Positiva effekter av patientutbildning 

I samtliga inkluderade studier framgick det att informationen om deltagarnas tillstånd och 

dess konsekvenser var ytterst viktigt att få. Av studiernas resultat (Andersson et al., 2011; 

Lindberg et al., 2009; Santiano et al., 2014; Skyman et al., 2010) framgick att deltagarna 

upplevde att få en diagnos om smittan varit en traumatisk upplevelse för dem. Individuellt 

anpassad information och patientutbildning skulle kunna vara ett effektivt sätt att 

avdramatisera deras negativa upplevelser gällande exempelvis användning av 

skyddsutrustning eller isolering (Barratt et al., 2010; Robinson, Edgley & Morrell, 2014; 

Webber et al., 2012).  

 

Patienter som hade fått individuellt anpassad information om multiresistenta bakterier 

upplevde att de fick psykologiskt stöd och var mer trygga i sin relation till sjuksköterskan 

(Burnett et al., 2010; Lindberg et al, 2014; Robinson et al., 2014; Rohde & Ross-Gordon, 

2012). I sin studie fastslog Burnett et al. (2010) att tillräcklig och utförlig information 

erhållen vid rätt tidpunkt skulle kunna främja deltagarnas fortroende för sjuksköterskor och 

annan personal. Deltagarna i en annan studie (Lindberg et al, 2014) menade att hade 

sjuksköterskan kunnat ge individuellt anpassad information om smittan skulle 

vårdrelationen gynnas. Enligt Robinson et al. (2014) hade deltagaren som hade fått utökad 

utbildning om MRSA dekoloniseringsbehandling bättre kunskap och förståelse av 

behandlingen samt uppskattade den mer än deltagaren som hade fått vanlig information. 

Utökad utbildning ledde till minskad upplevelse av ångesten relaterad till stigma, ökad 

förtroende för sjuksköterskan och vården, samt bättre följsamhet till behandlingen och 

därmed bättre behandlingsutfall. Rohde och Ross-Gordon (2012) belyste i sin studie att det 

var sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som initierade patienters lärande. 

Sjuksköterskor påverkade också deltagarnas tilltro och inställning till att lära sig. Tydlig 

och allsidig information erhållen från sjuksköterskor samt lugn och trevlig omgivning vid 

utbildningstillfällen skapade förtroende och hjälpte deltagarna adaptera till infektionen. 

Liknande upptäck gjordes av Barrat et al. (2010) då deltagarna uppskattade tydlig 

information som utökat deras kunskap och därmed hjälpt att bemästra deras situation.  

 

Välinformerade patienter kände att de har fått ökad kontroll över sin vård vilket främjade 

deras möjligheter att göra val som skulle gynna deras vårdutfall (Gudnadottir et al., 2013; 

Ottum et al., 2013; Wyer et al., 2015). Gudnadottir et al. (2013) belyste i sin studie att 

majoriteten av deltagare upplevde att informationen de fått, oavsett om den var muntlig, 

skriftlig eller webbaserad, var användbar och patientutbildning om multiresistenta bakterier 

var viktig och underlåtit för de att göra val som skulle förbättra deras vård. Individuellt 

anpassad utbildning gav dem makt att påverka omvårdnaden. Ottum et al. (2013) fastslog 
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att informationen om smittan borde vara allmäntillgänglig vilket skulle kunna öka 

patienters delaktighet i vården och underlätta för dem att ta bättre beslut gällande sin vård 

vilket ska eventuellt gynna deras närstående, medpatienter och samhället i allmänhet. Wyer 

et al. (2015) framförde att patientutbildning om smitta med multiresistenta bakterier lett till 

att patienter blivit aktivt delaktiga i upprätthållande av patientsäkerhet vilket i stort sett 

berodde på kvalité av relationer mellan sjuksköterskor och patienter, vilket i sin tur bidrog 

till utveckling av patienternas egenvårdsförmåga gällande smittprofylax. Deltagarnas 

ökade förståelse för multiresistenta bakterier och smittprofylax bidrog också till deras 

allmänna tillfredställelse med vården enligt Webber et al. (2012). 

 

Patienterna i följande studier erkände sitt ansvar att inte sprida multiresistenta bakterier till 

medpatienter och omgivning (Gudnadottir et al., 2013; Webber et al., 2012; Wyer et al., 

2015). Enligt Gudnadottir et al. (2013) var deltagarna i studien eniga om att patienterna 

spelade en viktig roll i smittprofylax och kunde bli aktiva deltagare i smittförebyggande 

arbete efter erhållen information och patientutbildning. Att få en klar uppfattning om 

smittan och smittprofylax genom att titta på videor där sjuksköterskor deltog i patientnära 

arbetet med MRSA-positiva patienter hade underlåtit för deltagare i studien av Wyer et al. 

(2015) att utveckla egna strategier för att förhindra smittspridning. 

 

Utbildningsstrategier 

Ämnesområde om multiresistenta bakterier är komplicerat dels på grund av bilden som 

skapats av media (Rohde & Ross-Gordon, 2012) och dels på grund av att sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal inte framför konsekvent information om smittan (Andersson et al., 

2011; Lindberg et al., 2014; Wyer et al., 2015). Deltagare i samtliga inkluderade studier 

uppgav att det var viktigt för dem att informeras och få mer kunskap om deras tillstånd. 

Deltagare i studierna ombads att ge förslag på utbildningsstrategier som skulle maximera 

deras lärande eller berättade på vilket sätt de inhämtat kunskap om sitt tillstånd och 

smittskydd (Gudnadottir et al., 2013; Robinson et al., 2014; Rohde & Ross-Gordon, 2012; 

Santiano et al., 2014; Wyer et al., 2015).  

 

Enligt Rohde och Ross-Gordon (2012) var det sjuksköterskan eller annan vårdspersonal 

som lade grunden för patienters fortsatta lärande och därefter var utbildningen självstyrd 

och informationen hämtades från olika källor, bland annat patient broschyrer och affischer, 

webbsidor om smittskydd och bloggar, TV och radio, eller kombinationer av dessa. Tydlig 

och allsidig information erhållen från sjuksköterskor samt lugn och trevlig omgivning vid 

utbildningstillfällen upplevdes vara ovärderlig resurs för deltagare.  

 

Gudnadottir et al. (2013) belyste att deltagarna var intresserade att engagera sig och bli 

aktiva deltagare i smittförebyggande arbete och uppskattade att ha tillgång till olika källor, 

såsom utbildningsvideor, skriftliga utbildningsmaterialler eller muntlig information, eller 

kombinationer av källor beroende på demografiska variabler såsom utbildningsnivå eller 

kön.  

 

Ottum et al. (2013) samt Rohde och Ross-Gordon (2012) betonade i sina studier vikten av 

närståendes närvaro under utbildningstillfällen, då skulle deltagare tillägna sig 

informationen bättre. Enligt Rohde och Ross-Gordon (2012) lärde deltagare sig om 

multiresistenta bakterier genom två kanaler – människor och media. Av människor spelade 

närstående en central roll i att hjälpa deltagare anskaffa värdefull information och främja 

deras lärande. I studien av Ottum et al. (2013) beskrevs ett bifynd om närståendes roll i 
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utbildningen trots att närståendes upplevelser inte varit syftade i studien. Närstående hade 

nämligen framfört synpunkter om att patienterna i studien inte alltid kunde förmå att ta till 

sig sjuksköterskans information och patientutbildning om sitt tillstånd, då kunde 

närstående som varit med under utbildningstillfälle agera som en länk i kommunikationen 

de emellan. 

 

Santiano et al. (2014) och Wyer et al. (2015) kom fram till liknande resultat avseende 

imiterande av sjuksköterskans agerande kring smittskyddsåtgärder som en strategi att 

förhindra smittspridning. Santiano et al. (2014) beskrev att deltagarna i studien började 

tvätta händerna med tvål och vatten samt använda handdesinfektion och handskar som 

resultat av att iakttaga hur sjuksköterskan tillämpat basala hygienrutiner. Patienterna i 

studien av Wyer et al. (2015) betraktade sjuksköterskor som rollfigurer när det gällde 

smittskydd därför imiterades sjuksköterskans tillvägagångssätt. Att titta på inspelade 

videor tillsammans med forskaren gjorde möjligt för deltagare att få en klar uppfattning om 

smittprofylax och smittskyddsåtgärder utifrån sjuksköterskors agerande. 

 

Slutligen betonades det i studierna av Gudnadottir et al. (2013), Ottum et al. (2013) samt 

Webber et al. (2012) att information om multiresistenta bakterier, smittspridning och 

smittprofylax borde vara lättillgänglig till alla som önskade ta del av den. Som effektiva 

utbildningsstrategier identifierades webbaserad utbildning och drop-in utbildningstillfälle 

för patienter, närstående, vårdpersonal samt allmänheten (Gudnadottir et al., 2013; Webber 

et al., 2012). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Nio av 13 analyserade artiklar rapporterade att sjuksköterskans information och 

patientutbildning om multiresistenta bakterier var bristande, det vill säga inte 

tillfredsställde patienternas individuella informationsbehov, vilket förstärkte deras negativa 

upplevelser kring diagnosen och vården. Detta var det mest centrala fyndet av den 

föreliggande litteraturöversikten som bekräftade resultat från tidigare forskning om att 

patientutbildningen som sjuksköterskans arbetsuppgift var lågprioriterad (Bergh et al., 

2015; O’Hagan et al., 2014; Tobiano et al., 2015) och att personcentrerad omvårdnad inte 

var det paradigmet som rådde i omvårdnaden av patienter smittade med multiresistenta 

bakterier. Upplevelser av bristande patientutbildning påverkade negativt patienters 

trygghetskänsla, som beskrivits av Söderlund (1998), och utmynnade i känslor av rädsla, 

uppgivenhet, osäkerhet, rädsla, sorg och förvirring. Sjuksköterskor upplevdes ofta som 

icke-kompetenta i frågor om multiresistenta bakterier och smittprofylax eftersom 

information de olika sjuksköterskorna tillfört var motsägelseful, vilket underminerade 

patienternas förtroende för vården och hindrade att förtroenderelationen mellan 

sjuksköterskorna och patienter etablerats. En förtroenderelation mellan sjuksköterskan och 

patienten är en förutsättning för att patientutbildning ska vara framgångsrik (Campbell, 

2014; Mahomed et al., 2012). En maktkamp mellan sjuksköterskan och patienten, då 

patienten hade ett informationsbehov, men inte tordes fråga, störde etablering av en 

partnerskap ytterligare, vilket var varken betryggande eller framstod som personcentrerad 

omvårdnad (Wyer et al., 2015). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade också att sjuksköterskans individuellt anpassade 

patientutbildning hade positiva effekter för patienter smittade med multiresistenta bakterier 

och deras omvårdnad, vilket bekräftades av tidigare omvårdnadsforskning från andra 

vårdinriktningar (Grohmann et al., 2015; Knier et al., 2015; Koutsopoulou et al., 2010; 

Nilsson et al., 2015; Ross et al., 2015). De betryggande effekterna av sjuksköterskans 

patientutbildning om multiresistenta bakterier var ökad upplevelse av egenmakt samt ökad 

förmåga till anpassning efter diagnosen och dess konsekvenser. Genom utbildningsinsatser 

inkluderade sjuksköterskor sina patienter i omvårdnaden, vilket är per definition 

personcentrerad omvårdnad samt avdramatiserade deras negativa upplevelser av vården 

och på det sättet värnade om patienters känsla av trygghet i enighet med Söderlund (1998). 

Resultatet visade också att individuellt anpassad patientutbildning fungerade som en 

effektiv strategi i det smittförebyggande arbetet till en viss grad. Patienter vars 

informationsbehov blivit tillfredställt var mer nöjda med vården som de erhållit, vilket 

bekräftats av Pyrek (2014) och förhoppningsvis skulle i framtiden underlätta för dessa 

patienter att lita på vården och ingå i en relation av partnerskap med sina vårdare. Dock 

leder patientutbildning om multiresistenta bakterier inte alltid till en beteendeförändring 

hos personer smittade med multiresistenta bakterier enligt Evans et al. (2014) och Hill et 

al. (2013). 

 

Personcentrerad omvårdnad är per definition en inkluderande omvårdnad där människan 

betraktas som aktiv deltagare i vården och hens upplevelser och behov påverkar hur 

omvårdnaden och därmed patientutbildningen utformas (Rankin et al., 2005; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Genom analysen av vissa inkluderade artiklar identifierades 

några utbildningsstrategier som deltagarna i studierna föredrog och använde sig av, bland 

annat att ha med en närstående vid utbildningstillfället och imitera sjuksköterskans insatser 
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kring förebyggande av smittspridning. Patienterna erhöll informationen initialt från 

sjuksköterskan och därefter uppskattade att ha tillgång till olika källor eller kombinationer 

av källor, både verbala och skriftliga, webbaserat material samt olika TV och radio 

program. Genom att ta hänsyn till patientens preferenser och behov möjliggör 

sjuksköterskan bästa tänkbara lärprocess för dessa individer, bedriver personcentrerad 

omvårdnad och värnar om deras känsla av trygghet i vården. 

 

Trots att både personcentrerad omvårdnad och patientutbildning är sjuksköterskans 

kärnkompetenser bedrivs de sällan i vården av patienter smittade med multiresistenta 

bakterier. Dessutom anser författaren till föreliggande litteraturöversikt att sjuksköterskor i 

många fall saknar kunskap om multiresistenta bakterier (Barrat et al, 2010; Lindberg et al., 

2009; Lindberg et al., 2014; Webber et al, 2012) och enas med Lee, Lee, Kang, Jeong och 

Lee (2015) och Hill et al. (2014) som menar att stor vikt ska läggas på att sjuksköterskor 

och annan hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt utbildas om antibiotikaresistens 

vilket kan underlätta för de att föra denna kunskap vidare till patienter. För att bedriva 

personcentrerad omvårdnad och förse patienter med skräddarsydda utbildningsinsatser 

måste förändringar på organisations- och politisk nivå ske vilket betonats av Bergh et al. 

(2015) och Burnett et al. (2010). 

 

Metoddiskussion 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod i det föreliggande arbetet med avsikt att 

besvara syftet, samt på grund av att Sophiahemmet Högskolan avrådde starkt från att 

genomföra en intervjustudie vilket motiverats med att skriva den typen av självständigt 

arbete var svårt och tidskrävande för en ensam författare. Att genomföra en intervjustudie 

är mer resurskrävande än att göra en litteraturöversikt. Det krävs att få tillstånd att 

genomföra intervjuer från avdelningschefer, sammanställa frågeformulär och hitta 

tillräckligt många deltagare, samt att studien är klar på 10 veckor. En systematisk 

litteraturöversikt bortvaldes som metod eftersom denna skulle innehålla allt relevant 

material för att besvara syftet (Rosén, 2012), vilket var svårt att fullfölja med den 

tidsbegränsning som förelegat. Vidare motiverades valet av metod med att en allmän 

litteraturgenomgång ändå skulle ha gjorts för en intervjustudie med samma syfte (Polit & 

Beck, 2012). Jag anser dock att en intervjustudie kunde besvara syftet i större utsträckning.  

 

En av metodologiska begränsningar som jag identifierat under arbetets gång var att det inte 

fanns angivet huruvida det förhåller sig vilka bakteriestammar som räknas som 

multiresistenta bakterier. Enligt Larsson och Åhrén (2014) och Socialstyrelsen (2006) är 

det MRSA, VRE, multiresistenta gramnegativa bakterier, såsom E. coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas, Acinetobacter, samt ESBL och ESBLCARBA. Enligt Melhus 

(2010) är Clostridium Difficile också en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika, 

denna kan orsaka svåra livshotande vårdrelaterade infektioner då samma 

smittförebyggande åtgärder som för övriga multiresistenta bakterier gäller. Jag valde att 

inkludera en artikel om denna bakteriestam i den föreliggande översikten. Det kunde ha 

påverkat resultatets trovärdighet och överförbarhet. En annan övervägande kring resultatets 

överförbarhet/generaliserbarhet var att de flesta inkluderade artiklar, nämligen nio av 13, 

var studier om MRSA, en studie gällde MRSA och Clostridium Difficile och två studier 

berörde ospecificerade multiresistenta bakterier, vilket kan innebära att en begränsning av 

överförbarhet föreligger. Överförbarhet avser om resultatet går att överföra till andra 

grupper eller situationer (Wallengren & Henricson, 2012). 
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En annan metodologisk svaghet var att majoriteten av dem inkluderade artiklarna, åtta av 

13, berörde patienters upplevelser av att vårdas där sjuksköterskans information och 

patientutbildning om multiresistenta bakterier var en del av studien, det vill säga att 

artiklarnas fokus låg vid sidan om området av intresse. 

 

En begränsning som upptäcktes tidigt under arbetets gång var den begränsade tiden på 10 

veckor. Denna tidsbegränsning tillät inte en mer omfattande litteratursökning och att byta 

fokus eller problemområde relaterat till att lite material varit publicerat inom det området 

av intresse (Henricson, 2012), vilket kunde sänka arbetets kvalitet. Ett annat tidsrelaterad 

övervägande var den av Sophiahemmet Högskola vedertagna 10-årsgräns vid urval av 

artiklar, vilket kan vara både styrka och svaghet. Det gällande urvalet återspeglade det 

aktuella läget inom området kring patientutbildning om multiresistenta bakterier, dock 

kunde värdefulla fynd undanhållas, vilket kunde påverka arbetets trovärdighet.  

 

Trovärdighet innebär giltighet och avser i vilken utsträckning fenomenet verkligen har 

blivit studerat (Henricson, 2012). Sökstrategin utarbetades i samråd med en bibliotekarie, 

som också givit förslag på några söktermer. Det kan bidra till en ökad trovärdighet när det 

gäller att finna artiklar med substantiellt innehåll relaterat till syftet. Söktermerna som inte 

föreslagits av bibliotekarien valdes utifrån definitionen av multiresistenta bakterier enligt 

Larsson och Åhrén (2014). Artikelsökningen genomfördes i databaser PubMed och 

CINAHL, som rekommenderas av Polit & Beck (2012) för att använda i 

omvårdnadsforskning. Att söka i flera databaser som har omvårdnadsfokus kan stärka 

arbetets trovärdighet då det ökar chansen att finna relevanta artiklar (Henricson, 2012). 

Bara MeSH-termer och CINAHL Headings användes vid datainsamlingen. Detta kunde 

påverka trovärdigheten, eftersom värdefulla artiklar kunde förbisetts.  

 

I litteraturöversikten inkluderades studier av olika design, nämligen nio kvalitativa 

intervjustudier, två deskriptiva enkätstudier, en aktionsforskning och en etnografisk 

observationsstudie, vilket kunde påverka trovärdigheten i negativ riktning då studier med 

samma design ökar trovärdigheten (Henricson, 2012). Att inkludera bara intervjustudier 

skulle ha varit önskvärt eftersom denna typ av design utgår ifrån en bred beskrivning av 

fenomen utifrån subjektiva patienters berättelser och förståelse (Polit & Beck, 2012). 

Studier inkluderade i litteraturöversikten bedömdes ha medel till hög kvalitet. En 

pilotstudie av låg kvalitet inkluderades eftersom den dels besvarade syftet och motsvarade 

de inklusionskriterierna som ingick, dels stärkte andra inkluderade studieresultat. 

Kvalitetssäkring av inkluderade artiklar gjordes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats för granskningen (Bilaga A). Valda studier erhöll 

dessutom tillstånd från etisk kommitté eller presenterade noggranna etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga inkluderade artiklar var peer-reviewed, vilket 

ökar arbetets trovärdighet. Arbetet granskades dessutom av gruppen vid flera 

handledartillfällen, vilket stärker såväl trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 2012). 

Inläsning av artiklar skedde kontinuerligt. Data från inkluderade studiers resultatdel 

sammanfattades i en artikelmatris (Bilaga B) och analyserades. Dessvärre kunde 

reliabiliteten av dataanalys sänkas eftersom jag utförde analysen på egen hand (Henricson, 

2012). 

 

Reliabilitet innebär litteraturöversiktens pålitlighet och möjlighet till reproducerbarhet 

vilken bedöms vara god om en utförlig redovisning av urval, sökord, datainsamling samt 

dataanalys har gjorts (Henricson, 2012). Pålitligheten kunde ha påverkats negativt av att 
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jag skrev arbetet på egen hand och inte var förtrogen med metoden (Kjellström, 2012). Att 

varken svenska eller engelska är mitt modersmål kan innebära en sänkning av arbetets 

kvalitet avseende förståelse eller rättvis bedömning av artiklar (Kjellström, 2012). Som 

resurs att öka pålitligheten lämnades arbetet för kamratgranskning inför handledning flera 

gånger (Henricson, 2012). Två enkätstudier ingick i litteraturöversikten. Frågorna i dessa 

studier var konstruerade utefter vetenskaplig litteratur och utbildningsmaterialer från 

riksorganisationer, granskades av sjukvårdspersonal samt validerades genom pilottester, 

vilket ökar artiklarnas pålitlighet (Henricson, 2012). Det finns dock en risk att frågorna i 

enkäterna uppfattades på olika sätt av olika deltagare beroende på demografiska variabler 

eller sjukdomsgrad.  

 

Avstånd från egen förförståelse togs i möjligaste mån i syftet att vara kritisk till förväntat 

resultat, eller önskningar om hur resultatet borde bli (Kjellström, 2012) vilket stärker 

arbetets trovärdighet och reliabilitet (Henricson, 2012; Polit & Beck, 2012). Innan arbetet 

med litteraturöversikten påbörjades antogs det att det var en självklarhet att sjuksköterskan 

utbildade patienter om smittan och smittprofylax i syftet att bedriva personcentrerad 

omvårdnad och värna om trygghet samt att det fanns starkt bevis att patientutbildning 

skulle fungera som effektiv smittförebyggande åtgärd. 

 

Artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten baserades på studier utförda i Europa, 

Nordamerika, samt Australien och Nya Zeeland. Vårdsystem skiljer sig från land till land 

och vård bedrivs på olika sätt, vilket leder till att misstolkning av resultat kan uppstå 

(Henricson, 2012). Dock så talar det för att informationsbehov är ett universellt drag hos 

alla patienter smittade med multiresistenta bakterier, därmed kan resultatet av studier om 

till exempel MRSA vara överförbart till patientgrupper med övriga multiresistenta 

bakterier.  

 

Slutsats 

Det finns många fördelar med att sjuksköterskan utbildar patienter smittade med 

multiresistenta bakterier om smittan och smittprofylax. Hen har en viktig roll att bedriva 

personcentrerad omvårdnad och värna om patienterna känsla av trygghet. Hen behöver 

dock ha en god kunskapsgrund avseende multiresistenta bakterier så att hen kan föra vidare 

sin kunskap till patienter. Patienter erkänner sitt informationsbehov och upplever att det är 

viktigt att utbildas om multiresistenta bakterier. Detta kan mildra deras negativa 

upplevelser kring smittförebyggande åtgärder såsom skyddsisolering eller användning av 

skyddsutrustning samt främja deras känslor av att ha kontroll över sin situation. Att ha med 

en närstående vid utbildningstillfälle och imitera sjuksköterskans agerande kring 

smittskyddsåtgärder framstår som framgångsrika utbildningsstrategier. Dock är 

patientutbildning lågprioriterad uppgift bland sjuksköterskor och förändringar på 

organisations- och politisk nivå måste ske för att sjuksköterskor ska kunna bedriva 

personcentrerad omvårdnad och förse patienter med skräddarsydda utbildningsinsatser. 

 

Fortsatta studier 

Arbete med den föreliggande litteraturöversikten ledde till reflektioner kring vikten av 

patientutbildning och personcentrerad omvårdnad för patienternas välmående. Eftersom 

syftet av litteraturöversikten inte kunde renodlas på grund av att dem flesta inkluderade 

artiklar berörde patientutbildningen om multiresistenta bakterier indirekt föreslår jag att 

patientupplevelser och sjuksköterskeupplevelser avseende patientutbildning om 
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multiresistenta bakterier utforskas med hjälp av andra metoder, till exempel genom 

intervjustudier eller interventionsstudier. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Ambitionen med den föreliggande litteraturöversikten är att främja sjuksköterskors 

personcentrerade förhållningssätt i omvårdnaden av patienter smittade med multiresistenta 

bakterier. Genom att sammanställa aktuell forskning som gäller patientutbildning har jag 

försökt att lyfta fram aspekter som är viktiga i omvårdnaden samt kan gynna 

behandlingsutfall för denna patientgrupp. Min förhoppning är att vårdpersonal kan 

använda arbetet som en teoretisk grund för diskussion och utvecklingsarbete. 
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BILAGA A 

I 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet 
II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 



 

II 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andersson, 

H., Lindholm, 

C. & Fossum, 

B.  

2011 

Sverige 

 

MRSA--global threat and 

personal disaster: patients’ 

experiences 

Att ta reda på och beskriva 

patienters kunskap, 

uppfattningar och 

erfarenheter av att vara 

smittad med MRSA 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor 

Transkriberad  

Kvalitativ innehållsanalys 

n=19 

(4) 

Resultatet av analysen blev tre kategorier:  

Förståelse och emotionella reaktioner,  

vårdpersonalens bemötande, konsekvenser och 

förväntningar med där tillhörande subkategorier. 

Studien har bekräftad att de flesta patienter  

smittade med MRSA upplever diagnosen som  

trauma och sjuksköterskor behöver vara väl- 

informerade om smittan och riktlinjer för att inge  

trygghet till dessa patienter. Deltagarna fick dålig 

information om MRSA och var förvirrade och  

rädda vilket ledde till besvikelse över vården. 

 

K 

I 

Barratt, R., 

Shaban, R., & 

Moyle, W. 

2010 

Nya Zeeland 

 

 

Behind barriers: patient’s 

perceptions of source 

isolation for Methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

Att utforska patienters 

erfarenheter av MRSA-

skyddsisolering på ett 

akutvårdssjukhus i Nya 

Zeeland 

 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

Transkriberad och verifierad 

av deltagarna 

Tolkande fenomenologisk 

metod 

n=10 Genom analysen identifierades tre huvudteman  

med subteman: Att vara MRSA-positiv (Stigma, 

psykologiska effekter, kunskap), Att vara med  

andra (socialt liv, oro för andra, relationer med 

vårdpersonal), Att leva instängt (fångeskap, ett  

rum med fönster). 

Deltagarna uttryckte ett behov av att få  

noggrann information om sin MRSA-status  

vilket skulle utöka deras kunskap om smittan och hjälpa att  

hantera negativa effekter av skyddsisolering. 

Alla deltagare tyckte att det var mycket viktigt att 

kunna och förstå smittförebyggande åtgärder.  

Men de har försetts med motsägelsefull  

information vilket resulterade i upplevelser av  

oro och farhågor. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

III 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Burnett, E., 

Lee, K., 

Rushmer, R., 

Ellis, M., 

Noble, M. & 

Davey, P. 

2010 

Storbritannien 

och 

Nordirland 

Healthcare-associated 

infection and the patient 

experience: a qualitative 

study using patient 

interviews 

Att jämföra berättelser av 

patienter diagnostiserade 

med blodinfektion orsakad 

av S. aureus och deras 

medpatienter 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

Inspelad och transkriberad 

Kvalitativ innehållsanalys 

n= 20 

(2) 

De övergripande teman som identifierats genom  

analysen var: Kommunikation och information,  

Patientdelaktighet, Förståelse av infektionens  

ursprung och konsekvenser. 

Deltagarna infekterade med MRSA fick inte  

tillräcklig information om sitt tillstånd trots att  

de gärna ville ha både muntlig och skriftlig  

information vilket skulle kunna främja deras  

förtroende för sjuksköterskor. Bristfällig  

information ledde till patienters förvirring. 

De flesta deltagare upplevde att de varit  

involverade i vården.  

Deltagarna hade varierande nivå av förtroende  

till vården. 

 

K 

II 

Gudnadottir, 

U., Fritz, J., 

Zerbel, S., 

Bernardo, A., 

Sethi, A. K. 

& Safdar, N. 

2013 

USA 

Reducing health care-

associated infections: 

patients want to be 

engaged and learn about 

infection prevention 

Att undersöka patienters 

benägenhet att lära sig om 

multiresistenta bakterier och 

vårdrelaterade infektioner 

samt vilka 

utbildningsstrategier de 

föredrar 

Konsekutivt urval 

Enkätintervjustudie 

Alla frågor ställdes muntligt 

och svar antecknades på fem-

gradig Likert-skala 

Data analyserades med hjälp 

av Excel och SPSS version 

20 

Binominal logistic regression 

analys 

n=109 

(9) 

Majoriteten av deltagare upplevde att 

informationen de fått, oavsett om den var muntlig,  

skriftlig eller webbaserad, var användbar och  

patientutbildning om multiresistenta bakterier  

var viktig och underlåtit för de att göra val som  

skulle förbättra deras vård. Deltagarna var eniga  

om att patienterna spelade en viktig roll i  

smittprofylax och individuellt anpassad  

utbildning gav dem makt att påverka  

omvårdnaden. De var intresserade att engagera  

sig i smittförebyggande arbete och uppskattade  

att ha tillgång till olika källor eller kombinationer 

av källor. Utbildningspreferenser varierade något 

beroende på demografiska variabler såsom  

utbildningsnivå eller kön. 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

IV 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Högman, M. 

& Skytt, B. 

2009 

Sverige 

Suffering from meticillin-

resistant Staphylococcus 

aureus: experiences and 

understandings of 

colonisation. 

Att utforska individers 

erfarenheter och 

uppfattningar av MRSA-

kolonisering 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

Inspelad och transkriberad 

Manifest och latent kvalitativ 

innehållsanalys 

n=26 

(13) 

Analysen resulterade i ett övergripande tema  

”Invaderade, otrygga och ensamma”, där tre  

subteman är Yttringar och uppfattningar;  

Spärr, ensamhet och oro samt Förändringar i  

kontakter med vården.  

Deltagarna har fått både muntlig och skriftlig  

information om MRSA. Informationen  

upplevdes vara otillräcklig, ytlig och  

motsägelsefull, och därmed var vägledningen  

från sjuksköterskan bristfällig.  

Detta ledde till att deltagarna kände sig  

invaderade, otrygga och ensamma. Deltagarna  

ville veta mer om MRSA. De upplevde att de  

inte fått stöd från sjuksköterskan. 

För att förebygga smittspridning hade vissa  

deltagare isolerat sig och sina familjer. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

V 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindberg, M., 

Carlsson, M. 

& Skytt, B. 

2014 

Sverige 

MRSA-colonized persons’ 

and healthcare personnel’s 

experiences of patient-

professional interactions in 

and responsibilities for 

infection prevention in 

Sweden 

Att utforska erfarenheter av 

patient-vårdare relationer 

bland hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

MRSA-positiva patienter 

gällande smittprofylax i 

vården av koloniserade 

patienter. 

 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor 

Digitalt inspelad och 

transkriberad 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

n pt=6 

(1) 

 

Analysen resulterade i ett övergripande tema:  

Koloniserade individernas och vårdpersonalens  

förståelse av MRSA avgör att personalens  

beteende uppfattas som rätt eller fel, där tre  

subteman lyder: MRSA är svårdefinierat hot,  

Ett ansvar som man bör ta på sig samt  

Följsamhet är försummad eller förhandlingsbar. 

Den delen av studien som berörde patienters  

upplevelser påvisade att patientdeltagarna menade 

att smittprofylax var ett gemensamt ansvar för  

patienter och personal, men också att  

sjuksköterskan har större ansvar att informera  

om smittprofylax. 

De upplevde att sjuksköterskor hade bristfällig  

kunskap om MRSA och behövde  

vidareutbildning. Detta skulle gynna  

patient-vårdare relationen i och med att  

sjuksköterskor skulle ge individuellt anpassad  

information. Patientutbildning skulle kunna  

minska patienternas upplevelser av stigma. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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AARTIKEL 



 

VI 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

   Ottum, A., 

 Sethi, A. K., 

   Jacobs, E., 

  Zerbel, S., 

Gaines, M. E. 

& Safdar, N. 

      2013 

      USA 

 

Engaging patients in the  

prevention of health  

care-associated infections:  

a survey of patients’  

awareness, knowledge, and 

perceptions regarding the 

 risks and consequences of 

 infection with  

methicillin-resistant  

Staphylococcus aureus and 

Clostridium difficile. 

Att undersöka patienters  

kännedom och förståelse av 

infektioner med  

Clostridium difficile och  

MRSA för att ta reda på om 

det finns möjligheter att  

engagera patienter i arbete  

med smittprofylax 

Enkätstudie 

Bekvämlighetsurval 

två unika enkäter med 

muntlig uppföljning kring 

förslag om förbättring av 

patientutbildning som 

registrerats på fem-gradig 

Likert-skala 

50 deltagare fyllde i varje 

enkät 

Data analyserats med 

statistisk mjukvara Stata 

version 12.0 

n=104 

(4) 

Patienter med tidigare erfarenheter av  

föreliggande eller andra vårdrelaterade  

infektioner hade bättre kunskap om smitta och  

smittprofylax. Patienter med risk  

att drabbas behöver mer och bättre utbildning.  

Patienters kunskapsnivå berodde inte på några  

demografiska variabler därför bör 

utbildningsinsatser riktas på alla patienter vilket 

skulle kunna öka deras deltagande i vården och  

underlätta för dem att ta bättre beslut gällande  

sin vård vilket ska eventuellt gynna deras  

närstående, medpatienter och samhället i  

allmänhet. 

Att informera patienten tillsammans med dess  

närstående om smitta framstod som en effektiv 

utbildningsstrategi. 

 

P 

II 

Robinson, J., 

Edgley, A. & 

Morrell, J. 

2014 

Storbritannien 

och 

Nordirland  

MRSA care in the 

community: why patient 

education matters. 

Att utvärdera effekten och 

lämplighet av utökad 

patientutbildning kring 

MRSA behandling 

Pilotstudie  

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer  

 

 

n=3 I resultatet ingår tre teman: Informationen,  

kunskap om förebyggande av smittan med  

MRSA, Att fråga om MRSA. Deltagaren som  

hade fått utökad utbildning om MRSA  

dekoloniseringsbehandling hade bättre kunskap  

och förståelse av behandlingen samt uppskattade  

den mer än deltagaren som hade fått vanlig  

information.  

Utökad utbildning ledde till minskad  

upplevelse av ångesten relaterad till stigma, 

ökad förtroende för sjuksköterskan och vården,  

samt bättre följsamhet och därmed bättre  

behandlingsutfall. 

 

K 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

VII 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rohde, R. E., 

& Ross-

Gordon, J. 

2012 

USA 

MRSA model of learning 

and adaptation: a 

qualitative study among 

the general public. 

Att utveckla en djupare och 

mer allsidig förståelse kring 

hur och varför människor lär 

sig om MRSA. 

Baserad på konstruktivist 

teori 

Strategiskt urval med 

påföljande nominerat urval 

av personer med erfarenhet 

av att vara smittad med 

MRSA 

Personliga och 

telefonintervjuer 

Inspelade och transkriberade 

Analyserats med hjälp av 

kors-referens matris för 

gemensamma 

meningsenheter 

 

n=10 Under intervjuer reflekterade deltagarna om deras 

erfarenheter av MRSA och hur smittan påverkat  

deras liv. Följande områden diskuterades under 

intervjufasen: lärande, erfarenheter med MRSA,  

vad lärts, hur det lärts, adaptation, tro på sig själv, 

förtroende för andra, MRSA reflektioner.  

Yngre deltagarna var mer passiva i sitt  

lärande än dem äldre som ingick i studien. Alla  

lärde sig om MRSA efter diagnosen, men hade  

fortfarande icke-detaljerad kunskap om smittan  

och dess faror. Källor som använts mest var  

internet och media. Lärandet var självstyrd,  

baserades på erfarenheter, var transformerande. 

Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal  

lade många gånger grunden för patienters  

fortsatta lärande, därefter är lärandet självstyrd. 

Sjuksköterskor påverkade också deltagarnas  

tilltro och inställning till att lära sig. 

Tydlig och allsidig information erhållen från  

sjuksköterskor samt lugn och trevlig omgivning  

vid utbildningstillfällen upplevdes vara ovärderlig 

resurs för deltagare, skapade förtroende och  

hjälpte deltagarna adaptera till infektionen. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

VIII 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Santiano, N., 

Caldwell, J., 

Ryan, E., 

Smuts, A. & 

Schmidt, H.-

M. 

2014 

Australien 

 

Knowledge and 

understanding of patients 

and health care workers 

about multi-resistant 

organisms. 

Att fastställa patienters och 

sjuksköterskors kunskap och 

förståelse av multiresistenta 

bakterier nämligen MRSA, 

VRE och ESBL 

Strategiskt urval av deltagare 

med tidigare eller nuvarande 

diagnos  

10 patienter med MRSA, 6 

patienter med VRE, 2 

patienter med MRSA+VRE, 

1 patient med ESBL 

Semistrukturerade intervjuer 

av patientdeltagare 

Transkriberade 

Framework approach 

användes för databearbetning 

Sjuksköterskor fyllde i enkät. 

n= 74 varav 

19 patienter 

Följande kategorier identifierades genom analys:  

Kunskap och förståelse om kolonisation och  

infektion med multiresistenta bakterier,  

Förändringar i det dagliga livet relaterade till  

smittan, sjuksköterskors smittförebyggande  

åtgärder, smittprofylax hemma.  

Delen av studien som berörde patienters  

upplevelser belyste att nästan hälften av 

patientdeltagare rapporterade att informationen  

de fått om sin status var otillräcklig och  

otillfredsställande vilket inte bara  

blivit till en källa för ångest, ilska och sorg men  

också lett till dålig följsamhet till  

basala smittskydds- och kontrollåtgärder.  

Deltagarna visste inte om de borde göra 

livsstilsförändringar för att ingen berättade för  

dem. Att inte veta det orsakade förvirring och  

frustration. 

Patienter betraktar sjuksköterskor som rollfigurer 

när det gäller smittskydd därför kan  

sjuksköterskans tillvägagångssätt kopieras eller  

imiteras hemma. 

  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

IX 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Skyman, E., 

Sjöström, H. 

T. & 

Hellström, L. 

2010 

Sverige 

Patients’ experiences of 

being infected with MRSA 

at a hospital and 

subsequently source 

isolated. 

Att få insikt i upplevelser av 

patienter som blivit smittade 

av MRSA på ett sjukhus och 

vårdats på infektionskliniken 

som följd 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade intervjuer 

Inspelade och transkriberade 

Inter-subjektiv 

analysapproach (texter 

analyserades av två författare 

separat) 

n= 6 Analysen av intervjuer gav 7 kategorier:  

Erfarenheter av isolering, Erfarenheter av hur de  

smittats med MRSA, Information, Trauma,  

Inställningar av närstående och vårdpersonal, Att  

vara smittbärare och MRSA-kort- frisk eller sjuk? 

Inga av deltagare kommer ihåg att de informerats 

om hur de smittats. Patienter hade fått bristfällig  

eller ingen information om smittan.  

Informationen de fått var motsägelsefull och  

förvirrande. Deltagarnas bristfälliga kunskap  

ledde till oförmågan att hantera diagnosen vilket  

upplevdes som en börda. Alla deltagare ville  

få mer information om MRSA, hur det var att  

vara bärare, och när de kunde friskförklaras. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

ARTIKELMATRIS BILAGA B 

AARTIKEL 



 

X 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Webber, K. 

L., 

Macpherson, 

S., Meagher, 

A., 

Hutchinson, 

S. & Lewis, 

B. 

2012 

Kanada 

 

The impact of strict 

isolation on MRSA 

positive patients: an 

action-based study 

undertaken in a 

rehabilitation center. 

Att få insikt i MRSA-positiva 

patienters upplevelser av 

rehabilitering och öka 

förståelsen för deras MRSA-

erfarenheter och 

skyddsisolering 

Kvalitativ aktionsforskning 

Semi-strukturerade intervjuer 

och påföljande fokusgrupper 

Inspelade och transkriberade 

Kvalitativ innehållsanalys av 

intervjuer 

Diskussioner i fokusgrupper 

blev underlag för åtta 

handlingsplaner 

  

n intervju=9 

n fokusgr=4 

Under intervjudelen identifierades 2 huvudtema: 

erfarenheter av MRSA och erfarenheter av  

skyddsisolering där patientutbildningen var ett  

subtema. De flesta deltagare tyckte att  

patientutbildning samt utbildning till vårdpersonal, 

närstående och besökare bör utökas. Teman från 

fokusgrupper var att utbildning om smitta skulle  

vara tillgänglig till alla, och att patienter behövde 

utbildas vidare om MRSA vid utskrivning.  

Studien visade att kommunikationen gällande  

deltagarnas smittstatus inte var tillfredställande, 

vilket bidrog till känslor av förvirring och  

overklighet. En patient tyckte att det inte skulle  

vara hen som skulle utbilda andra om MRSA.  

För att mildra dessa bekymmer var fyra  

handlingsplaner implementerade. Två av  

dessa planer berörde patientutbildning. Plan ett  

var att ta fram en utbildningsvideo om MRSA, 

där patientperspektiv integrerats. Plan två var  

webbaserad utbildning på rehabiliteringscenters  

webbsida. En plan att implementeras i framtiden  

var att organisera drop-in utbildningstillfällen för  

patienter, allmänhet, och vårdspersonal. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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AARTIKEL 



 

XI 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wyer, M., 

Jackson, D., 

Iedema, R., 

Hor, S.-Y., 

Gilbert, G. L., 

Jorm, C., 

Hooker, C., 

O’Sullivan, 

M. V. N. & 

Carroll, K. 

2015 

Australien 

 

Involving patients in 

understanding hospital 

infection control using 

visual methods. 

Att undersöka patienters 

insikter och upplevelser av 

infektion prevention och 

kontroll. 

Video-reflexiv etnografi 

Etnografiska observationer 

och videoinspelning 

Video visades för patienter 

och diskuterats i privata 

sessioner som också spelades 

in, sedan transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

Dedoose qualitative data 

analysis mjukvara 

Gemensam tolkning bland 

deltagarna och forskare 

n= 14 

(6) 

Följande teman och subteman identifierades:  

Att förstå smittprofylax från patientperspektivet 

(patienternas erfarenheter och förståelse av  

smittprofylax, utmaningar med att förstå  

smittprofylax, att gottgöra för utmaningar),  

samt Att förstå smittprofylax på ett nytt sätt  

(närmare granskning ger ny kunskap, ny kunskap 

 – nya strategier).  

Deltagarna uttryckte ett intresse i  

smitprofylaxåtgärder, dock var det svårt för dem 

att få tag på information. Kommunikation och  

relation upplevdes vara viktig att utveckla en  

förståelse av smittprofylax och patienters känsla  

av egenmakt. Brister i kommunikation var  

uppenbara. 

Patienter betraktade sjuksköterskor som  

rollfigurer när det gällde smittskydd därför  

imiterades sjuksköterskans tillvägagångssätt. 

Att titta på inspelade videor tillsammans med  

forskaren gjorde möjligt för deltagare att få en  

klar uppfattning om smittprofylax och  

smittskyddsåtgärder. Deltagare ville ta större del  

av vården, deras känsla av egenmakt ökade så 

de utvecklade egna smittskyddsstategier.  

Reflexiva sessioner verkade transformativt på  

deltagare. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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