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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

I Sverige och övriga världen ökar antalet människor som är koloniserade av bakterierna 

Meticillin resistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Staphylococcus aureus (S.aureus) är en 

typ av bakterie som finns naturligt i vår omgivning och cirka 50 procent av alla människor är 

koloniserade i näshålan. Men bland annat på grund av överanvändning av antibiotika och 

otillräckliga doseringar har S. aureus utvecklat resistens mot de vanligaste antibiotika som 

används för att behandla infektioner orsakade av bakterierna. Bakterierna ger därmed upphov 

till mycket svårbehandlade infektioner. Dessutom orsakar bakterierna stora vårdhygieniska 

problem då de kan vara svåra att bli av med när de väl fått fäste på sjukhus. Studier har visat 

att det idag finns stora brister i omhändertagandet av MRSA-patienter på sjukhus. Bland annat 

råder det en brist på enkelsalar och i många fall efterföljs inte kohortvården. Sjuksköterskor 

kommer i sitt yrkesutövande i kontakt med patienter som är koloniserade av MRSA.  

 

Syfte/ Metod 

Syftet var att beskriva verksamma sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

Meticillin resistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Därför genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie. En halvstrukturerad frågeguide användes och sju sjuksköterskor inkluderades i 

studien. Urvalskriterierna var att sjuksköterskorna skulle arbeta på en kirurgavdelning och ha 

vårdat minst en patient med misstänkt eller konstaterad MRSA-infektion.   

 

Resultat 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever en ökad arbetsbelastning vid vård av MRSA-

patienter. Stress, avsaknad av resurser och en förändrad arbetsstruktur är några av orsakerna. 

Sjuksköterskor är mycket måna om att förhindra att MRSA sprids till andra patienter.  

Ett viktigt inslag i resultatet är att några sjuksköterskor nämner en oro för att själva bli 

koloniserade av MRSA och för att föra bakterierna vidare till andra patienter. De upplever att 

PM, riktlinjer och hygiensjuksköterskan är ett bra stöd i arbetet med MRSA 

 

Slutsats  

Hur sjuksköterskor upplever vården av MRSA-patienter är individuellt. Det tycks dock finnas 

en stor oro hos de allra flesta sjuksköterskor att sprida MRSA vidare till andra patienter.  

 

Nyckelord: MRSA, Upplevelser, Smittspridning, Hygienrutiner, Arbetssituation 
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BAKGRUND  

Historik  

1929 gjorde Alexander Flemming en upptäckt som senare kom att revolutionera medicinen 

och så småningom göra det möjligt att behandla infektioner som tidigare varit dödliga. 

Flemming gjorde denna upptäckt när han höll på att studera stafylokocker i sitt laboratorium. 

Han fann att några substratplattor där han odlade stafylokocker hade blivit kontaminerade av 

mögel. Stafylokockbakterierna undvek att växa i närheten av möglet och revolutionen var ett 

faktum. Flemming framställde utifrån denna upptäckt ett nytt läkemedel och kom att döpa 

detta läkemedel till penicillin efter mögelsvampens latinska namn – Penicillium notatum 

(Ericson & Ericson, 2009).  

 

På 1940-talet började pencillinet användas för att behandla infektioner och dödligheten i 

stafylokockrelaterade infektionssjukdomar gick ner (Chan, 2011). Penicillinet användes dock 

ofta i otillräcklig dos och på breda indikationer (Ericson & Ericson, 2009).  Knappt ett år efter 

att pencillinet började användas kliniskt kunde de första fallen av resistenta stafylokocker ses. 

Några år senare hade uppemot 50 procent av Staphylococcus aureus (S. Aureus) stammarna 

utvecklat resistens mot penicillinet (Chambers & DeLeo, 2009).   

 

Under 1960-talet började ett nytt antibiotika, Meticillin att användas kliniskt för att behandla 

infektioner. Några månader efter att läkemedlet introducerats började rapporter strömma till 

om att bakterierna utvecklat resistens. Resistenta stammar hade setts i Schweiz, Frankrike, 

Danmark, England, Australien och Indien. Fram till slutet på 1970-talet skedde en 

världsomspännande ökning av antalet fall av Meticillin resistenta S. aureus (MRSA). Sedan 

dess har antalet nyinsjukande fortsatt att stiga och idag är resistenta stafylokockstammar ett 

stort vårdhygieniskt problem (Grundmann, Aires-de-Sousa, Boyce & Tiemersma, 2006).  

 

Idag är det möjligt att behandla de allra flesta infektioner framgångsrikt vilket inte var fallet 

innan upptäckten av antibiotika. Dödligheten var då hög i exempelvis lunginflammationer och 

blodförgiftningar. I takt med den ökande resistensproblematiken som existerar inom dagens 

sjukvård så kan mortaliteten komma att öka och både sjukligheten och vårdtider förlängas. 

Risken finns att sjukvården återgår till samma position som den hade innan antibiotikan 

upptäcktes, det vill säga att människor dör i infektioner som med dagens mått räknas som 

lättbehandlade (Socialstyrelsen, 2011a). 

S. aureus, det gula varets bakterie  

S. aureus eller gula stafylokocker som de också kallas, är en av de vanligaste bakteriertyperna 

i vår omgivning. De allra flesta människor är periodvis bärare av dessa bakterier och 

vanligtvis återfinns dessa bakterier främst i näsan, i svalget, på huden och i perineum. 

Perineum är området mellan könsorganet och analöppningen (Smittskyddsinstitutet, 2010b). 

Ericson och Ericson (2009) menar att andra områden som bakterierna kan kolonisera utan att 

infektera är feces (avföringen), hårbottnen, axiller (armhålorna) samt vaginalslemhinnan.  

 

Minst 50 procent av alla friska individer är koloniserade av S. aureus i näsöppningen utan att 

bakterierna orsakar en infektion. Denna siffra är ännu högre bland sjukvårdspersonal. Trots att 

så många människor är koloniserade med S. aureus så tillhör inte bakterierna kroppens 

normalflora och närvaro av dem räknas alltid som en patogen förändring (sjuklig förändring). 

Risken för bärarskap av S.aureus är som allra störst vid sårskador och eksem på huden 

(Smittskyddsinstitutet, 2010b).  
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S. aureus har en stor förmåga att producera enzymer och toxiner som ökar dess patogenitet, 

vilket kan översättas till bakteriernas förmåga att orsaka en infektion. Infektionssymtom 

orsakade av bakterierna beror både på direkta skadeeffekter i vävnader och av 

immunförsvarets försök till att eliminera de angripande bakterierna. S. aureus effekt på 

vävnader är att den skadar epitelceller så att dessa nekrotiseras det vill säga cellerna dör och 

ger upphov till att en abcess bildas vilket är synonymt med en lokal varansamling. Vävnadens 

svar på bakterieangreppet är att starta en inflammatorisk process som ger sig till känna genom 

rodnad, svullnad, värmeökning och smärta. Det är bakteriernas varbildande förmåga som givit 

S. aureus dess smeknamn ”det gyllene varets bakterie” (Ericson & Ericson, 2009).  

 

Klevens et al. (2007) beskriver att S. aureus kan orsaka pneumoni, sepsis och är förknippad 

med ökad mortalitet. Ericson och Ericson (2009) påtalar vidare att S. aureus bland annat kan 

ge upphov till abcesser i hud och slemhinnor, impetigo (som är ytlig hudinfektion där sår, 

blåsor och krustor uppstår främst i ansiktet) och postoperativa sårinfektioner.  

Antibiotikaresistens och Meticillinresistena Staphylococcus aureus (MRSA)   

Bakterier är naturligt olika känsliga för antibiotika. Förvärvad resistens är ett begrepp som 

förekommer när det talas om resistenta bakterier. Begreppet syftar till att vissa bakterier har 

en förmåga att utveckla motståndskraft mot ett eller flera antibiotika som bakterierna normalt 

sett är känsliga för. Ökande resistensutveckling leder därmed till en minskad eller avsaknad 

möjlighet att behandla infektioner orsakade av resistenta bakterier (Socialstyrelsen, 2011a).  

 

Idag finns det stammar av S. aureus som har utvecklat resistens mot de vanligaste antibiotika 

som används för att behandla stafylokockinfektioner, penicilliner och 

betalaktamanantibiotika. Detta innebär således att bakterien inte är lika känslig för de 

antibiotika som brukar användas som förstahandsval i behandlingen vilket kan ge upphov till 

mer svårbehandlade infektioner (Smittskyddsinstitutet, 2010a; Socialstyrelsen, 2011a). 

Mekanismen bakom resistensen är att S. aureus har förmågan att producera enzymer som 

bryter ner penicillinet. Enzymet kallas penicillinas. Det beräknas att cirka 90 procent av alla S. 

aureus kan producera detta enzym (Ericson & Ericson, 2009).  

 

En anledning som nämns till den växande problematiken med antibiotikaresistens är den 

frikostiga antibiotikaförskrivningen på många håll i världen (Ericson & Ericson, 2009). 

Socialstyrelsen (2011a) menar också att en felaktig användning av antibiotika och en ökad 

rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor är en bidragande orsak.  

 

Resistensutvecklingen har gett upphov till att det finns få antibiotika kvar för att behandla 

svåra infektioner orsakade av MRSA. Ett av dessa antibiotika är Vancomycin. Från USA har 

det dock kommit rapporter som visat att det finns MRSA-stammar som utvecklat resistens 

även mot Vancomycin och kallas för Vancomycin resistenta staphylococcus aureus (VRSA) 

(Ericson & Ericson, 2009).  

Samhällsförvärvad MRSA  

MRSA är idag främst förknippat med äldreboenden och sjukhusvård, men har i allt större 

utsträckning börjat spridas utanför sjukvården vilket är ett mycket allvarligt problem (Klein, 

Smith & Laxminarayan, 2009). Samhällsförvärvad MRSA ses allt oftare även inom 

sjukvården och den orsakar främst infektioner i huden, inte sällan med abcessbildning som 

följd. Sedan 2006 har det blivit vanligare att människor smittas av den samhällsförvärvade 

typen av MRSA ute i samhället än den typ av MRSA som är associerad med hälso- och 

sjukvård (Struwe, 2008).  
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Samhällsförvärvad MRSA skiljer sig från den typ av MRSA som främst förekommer på 

sjukhus genom att bakterierna är mindre resistenta mot antibiotika men bildar istället en annan 

typ av toxin (Vandenesch et al. 2003). Toxinet kallas PVL (Panton-Valentine leukocidin) och 

är det toxin som främst förknippas med samhällsförvärvad MRSA. Hos MRSA-stammar som 

är förknippade med sjukhus förekommer detta toxin endast i fem procent av fallen. PVL-

toxinet är mycket potent och dess huvudsakliga effekt är att döda leukocyter. Abscesser i hud 

och mjukdelar samt snabbt progiderande nekrotiserande pneumoni, vilket innebär att 

lungvävnaden bryts ner, är två tillstånd som är förknippade med PVL (Chan, 2011).  

 

Studier av Klevens et al. (2007) och Chan (2011) visar att samhällsförvärvad MRSA har ökat 

starkt i hela världen de senaste åren och börjar bli ett stort problem. Många av de som drabbas 

av infektioner av samhällsförvärvad MRSA är barn och vuxna utan predisponerade faktorer 

som exempelvis sår, urinkatetrar och nedsatt immunförsvar (Vandenesch et al. 2003). De tre 

största riskfaktorerna för att själv drabbas av samhällsförvärvad MRSA är ändå enligt Chen, 

Chastain och Anderson (2011) dålig skötsel av den personliga hygienen, sår på händerna som 

inte sköts om och kontaminerade ytor i den omgivande miljön. Tillfälliga sexuella kontakter 

och sporter som innebär mycket bar hudkontakt har visat sig vara viktiga riskfaktorer.  

 

Samhällsförvärvad MRSA kan enligt Chen, Chastain och Anderson (2011) förebyggas genom 

att täcka öppna sår, sköta om sin personliga hygien och genom att undvika att dela personliga 

tillhörigheter med andra exempelvis handdukar vid dusch efter träning. Händerna bör spritas 

av efter träning på gym och efter deltagande i någon form av kontaktsport. Samhällsförvärvad 

MRSA kan dessutom förebyggas genom noggrann städning av hemmet och av 

träningsanläggningar.  

Prevalens - MRSA 

Sedan MRSA blev anmälningspliktig år 2000 har antalet smittade med MRSA ökat i Sverige 

och har nu blivit ett stort vårdhygieniskt problem (Smittskyddsinstitutet, 2010a). Det totala 

antalet smittade har under de senaste två åren ökat i genomsnitt med sju procent per år. År 

2009 rapporterades 1480 nya fall av MRSA. Av dessa hade 711 smittats i Sverige, 517 var 

smittade utomlands, för 221 var det oklart var de var smittade och i 31 fall saknades uppgift 

(Strama, 2010). År 2010 smittades 1580 personer (Smittskyddsinstitutet, 2010b).  

 

Ericson och Ericson (2009) menar att cirka 80 procent av alla invasiva S. aureus infektioner i 

Japan och Hongkong orsakas av MRSA. I Europa är cirka 10-50 procent av de invasiva S. 

aureus infektionerna orsakade av MRSA och i Sverige cirka en procent. Enligt FASS ordlista 

(2011) kan en invasiv infektion beskrivas som en infektion som tränger sig in i kroppen och 

sprider sig till omkringliggande vävnad. 

 

Numera återfinns MRSA som en del av ”normalfloran” på många sjukhus i Europa och andra 

delar av världen, mycket på grund av bristande hygienrutiner. Undantaget är de nordiska 

länderna och Holland som fortfarande har en relativt låg prevalens av MRSA, även om en 

årlig ökning ses (Smittskyddsinstitutet, 2010b). Enligt Mölnstad, Cars och Struwe (2008) så 

är Sverige ett av de länder med lägst antal MRSA-koloniserade personer. 

Svensk handlingsplan mot MRSA 

Som svar på den ökade antibiotikaresistensen som kunde ses i början på 1990-talet bildades 

1995 organisationen Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 

antibiotikaresistens). Organisationen började som ett frivilligt nätverk där experter från olika 



 

 4 
  

områden inom hälso- och sjukvård samlades för att diskutera det ökade hotet från 

antibiotikaresistenta bakterier (Struwe, 2008). Från och med 2006 erhöll Strama en instruktion 

från regeringen tillsammans med permanent finansiering där Strama erhåller tio miljoner 

kronor per år från regeringen. Sedan 2006 finns därmed Stramas uppgifter med i 

smittskyddsinstitutets instruktion från regeringen (Mölstad et al, 2008).  

 

Enligt förordningen med instruktion för Smittskyddsinstitutet (SFS, 2007:1215) är Stramas 

huvuduppgifter att arbeta för att studier genomförs som rör antibiotikaresistens, sammanställa 

och återinföra kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens, ta fram handlingsplaner på 

regional och lokal nivå samt medverka till att påverka attityder hos förskrivare av antibiotika. 

Vidare så har Strama även till uppgift att delta i internationellt arbete som rör 

antibiotikaresistens.  

 

Mölstad, Cars och Struwe hävdar i sin studie från 2008 att organisationen Strama och dess 

arbete har stor del i den fortfarande låga prevalensen av MRSA i Sverige. I samma studie 

kunde dock ses att antibiotikaförskrivningen börjat öka igen från att varit stadigt sjunkande 

sedan år 2000. Dessutom har det visat sig att det föreligger en ökning av resistensutvecklingen 

hos flera olika bakteriearter, däribland MRSA.  

Vårdrelaterade infektioner 

Tidigare omnämndes vårdrelaterade infektioner som nosokomiala infektioner eller 

sjukhusinfektioner. 1979 kom dock Socialstyrelsen med en definition (Socialstyrelsen, 2006) 

vilken fördes in i Socialstyrelsens termbank i ny form 2011. Enligt Socialstyrelsen (2011b) 

definieras vårdrelaterade infektioner som ”infektion som uppkommer hos person under sluten 

vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig 

vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av 

sin yrkesutövning”. I Sverige utgör idag dessa infektioner 30 procent av de skador som 

uppstår inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2011c). Enligt Socialstyrelsen (2006)  

hade tio procent av de inneliggande patienterna på sjukhus någon vårdrelaterad infektion och 

kostnaden för de vårdrelaterade skadorna uppgår till 3,7 miljarder kronor.  

 

De vårdrelaterade infektionerna (exempelvis urinvägsinfektion, pneumoni, MRSA etc.) kan 

till exempel spridas som indirekt kontaktsmitta via vårdpersonalens händer och kläder och 

som direkt kontaktsmitta där smittan förs över utan mellanled (Ericson & Ericson, 2009). 

Oftast uppkommer de vårdrelaterade infektionerna som enstaka fall men bland annat 

multiresistenta stafylokocker kan orsaka utbrott som kräver epidemiologisk utredning där man 

både kartlägger och beskriver smittspridningen (Ericson & Ericson, 2009). 

Hygienrutiner 

För att förebygga vårdrelaterade infektioner bör man tillämpa de basala hygienrutinerna. 

Socialstyrelsen (2011c) rapporterade dock stora brister vad gäller detta både på vårdcentraler 

och på sjukhus. Bland annat så rapporterades brister i kohortvården, brister i smittspårning 

och att för få enkelsalar finns tillgodo. Kohortvård innebär att den personal som vårdar 

MRSA-patienten inte får vårda några andra patienter under sitt arbetspass (Socialstyrelsen, 

2006). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2007:19) ska basala hygienrutiner tillämpas överallt där man bedriver hälso- och 

sjukvård och är tänkt att förhindra direkt och indirekt smitta. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

se till att de basala hygienrutinerna efterföljs.  
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Ett stort problem med MRSA är att när bakterierna väl fått fäste på ett sjukhus så kan dessa 

vara mycket svåra att bli av med. Omfattande hygienrutiner krävs då för att förhindra 

smittspridning till andra patienter och personal. MRSA omfattas därmed i allra högsta grad av 

de basala hygienrutinerna genom att bakterierna främst sprids genom kontaktsmitta via 

personalens kläder, händer, handskar och förorenade föremål (Smittskyddsinstitutet, 2010b). 

För att förhindra smittspridning ska enligt socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom 

hälso- och sjukvården (SOSFS, 2007:19) arbetskläderna ha korta ärmar och ska bytas 

dagligen samt när de blivit nedsmutsade. Händer och underarmar ska vara fria från smycken 

och armbandsur. Vidare så ska händerna desinfekteras med handsprit före och efter 

direktkontakt med patient samt både före och efter användning av handskar. Vid synligt 

smutsiga händer ska dessa först tvättas av med tvål och vatten innan de desinfekteras. 

Engångsförkläde av plast eller skyddsrock ska användas när det föreligger risk för att 

arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

Skyddshandskar ska användas vid kontakt med kroppsvätskor och dessa ska sedan tas av 

direkt efter arbetsmomentet samt bytas ut mellan olika moment i arbete (SOSFS, 2007:19).  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att när MRSA föreligger hos en patient ska, 

förutom att basala hygienrutiner tillämpas, patienten även isoleras på enkelsal helst med egen 

dusch och toalett (Ericson & Ericson, 2009).  

 

I en av studie av Kampf och Kramer (2004) framgick att cirka 17 procent av 

sjukvårdspersonalen i Europa och USA var kontaminerade av MRSA på händerna. I samma 

studie kunde ses att handdesinfektion hade god effekt på att eliminera resistenta bakterier från 

händerna. Studien konstaterade även att regelbunden ytdesinfektion av patientnära ytor och 

noggrann städning när patienten lämnat sjukhuset är viktigt då MRSA kan överleva på ytor i 

upp till sju månader (Kampf & Kramer, 2004). Patientnära ytor kan definieras som områden 

där patienter och personal regelbundet rör med händerna. Dörrhandtag, sänggrindar, 

fjärrkontroller och sängbordet är några exempel.  

 

Förutom användandet av basala hygienrutiner så råder det idag ingen internationell konsensus 

om vilka åtgärder som är mest lämpade för att förhindra spridning av MRSA inom sjukvården 

(Strama, 2010). 

Sjuksköterskans roll vid vård av MRSA-koloniserade patienter  

Sjuksköterskor har en mycket viktig roll i omvårdnaden av patienter med MRSA. En stor del i 

arbetet mot antibiotikaresistens är att förebygga spridning inom alla former av vård och 

omvårdnad. Sjuksköterskorna utgör en grupp som riskerar att utsättas för smitta och att föra 

smitta vidare till vårdtagare (Socialstyrelsen, 2007). Vidare menar Almås (2002) att 

sjuksköterskan behöver ha en god kunskap om MRSA och hur MRSA smittar för att på ett 

adekvat sätt kunna informera patienten om varför denne blir isolerad och hur smittan ska 

hanteras utanför sjukhus. En studie av Skyman, Sjöström och Hellström (2010) har visat att 

isolering på enkelsal kan upplevas som en traumatisk upplevelse av patienterna som blir 

isolerade. För att lindra dessa traumatiska upplevelser av isoleringen har sjuksköterskan en 

viktig roll att stötta och informera patienten om vad som gäller kring MRSA.  

 

För att kunna förebygga spridning av MRSA krävs att sjuksköterskan har en god kunskap om 

förebyggande åtgärder och att dessa efterföljs. Risken är annars att smittan förs vidare till 

patienter via händer och arbetskläder (Morrow, Griffiths, Gopal Rao & Flaxman, 2011). I en 

studie av Andersson, Fossum och Lindholm (2011) har deltagarna sett att sjukvårdspersonalen 

saknar korrekt kunskap om hur MRSA sprids, hur de ska skydda sig och om existerade 

rutiner. Detta faktum stärks av Skyman et al (2010) som menar att sjukvårdspersonalens 
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kunskap om MRSA måste förbättras. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår bland 

annat att arbeta utifrån de principer och rutiner som gäller hygienrutiner (Socialstyrelsen, 

2005) och det är därför av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap hygien och 

smittförebyggande åtgärder.  

Problemformulering 

Sjuksköterskans förhållningsätt och tidigare erfarenheter av att vårda patienter med MRSA 

kan påverka utfallet av de smittförebyggande åtgärder som ska vidtas när en patient är 

koloniserad med MRSA (Wolf, Lewis, Cochran & Richards, 2008). Henderson (2006) menar 

att bristande smittförebyggande åtgärder kan medföra att vårdpersonal för MRSA vidare till 

andra patienter via händer och kläder. Sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande (ICN, 2008). Genom att förhindra smittspridning så främjas hälsa, sjukdom förebyggs 

och lidande som skulle kunnat uppstå förhindras.  

 

Idag finns studier som beskriver hur patienter med MRSA upplever sig bemötta av 

vårdpersonal. Bland annat Andersson et al (2011) och Hamour, O’Bichere, Peters & 

McDonald (2003) tar upp detta. Efter att författarna gjort provsökningar efter artiklar så har 

nästan inga studier som tar upp hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda MRSA-

patienter funnits. 

 

SYFTE 

 

Att beskriva verksamma sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Meticillin 

resistenta Staphylococcus aureus (MRSA).  

Frågeställningar  

 

Hur upplever sjuksköterskor omvårdnaden vid vård av MRSA-koloniserade patienter? 

 

Hur upplever sjuksköterskan sin arbetssituation vid vård av MRSA-koloniserade patienter? 

 

Hur beskriver sjuksköterskan sin arbetsmiljö vid vård av MRSA-koloniserade patienter? 

 

METOD  

Val av metod 

Eftersom författarna valt att studera sjuksköterskors upplevelser valdes en kvalitativ 

intervjustudie som metod. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) söker den kvalitativa 

forskningsintervjun att förstå världen ur de intervjuades synvinkel, att undersöka deras 

erfarenheter och upplevelser före de vetenskapliga förklaringarna. Genom samtal med andra 

människor lär vi känna dessa och vi får veta något om deras liv. Det kan vara erfarenheter, 

känslor, drömmar och förhoppningar om den värld de lever i.  

 

Författarna har valt att använda sig av en halvstrukturerad frågeguide under intervjuerna då de 

ansåg att denna typ av intervjuguide var bäst lämpad för det valda ämnet. Det innebär att 

intervjuguiden innehöll en översikt över de ämnen som intervjun skulle täcka samt förslag på 

frågor som kunde ställas (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Urvalskriterier och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen som valdes ut för studien var yrkesverksamma sjuksköterskor som 

arbetar på kirurgavdelningar på sjukhus i Stockholmsområdet. Urvalskriterierna var att 

sjuksköterskorna skulle arbeta på en kirurgavdelning och skulle ha vårdat patienter med 

bekräftad eller misstänkt MRSA-infektion.  

 

Ofta inkluderas för få eller för många personer i kvalitativa intervjustudier (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med tanke på studiens omfattning samt den begränsade tiden som fanns 

till förfogande inkluderades därför sju sjuksköterskor i studien. Inget bortfall av informanter 

skedde under studiens genomförande.  

 

Sjuksköterskorna hade arbetat mellan sju månader och 28 år som sjuksköterskor och hade 

arbetat på sin nuvarande avdelning i mellan ett till 28 år. En av sjuksköterskorna hade arbetat 

på sin avdelning som undersköterska i några år innan hon utbildade sig till sjuksköterska.  

Sjuksköterskorna hade vårdat mellan en till 100 patienter med konstaterad eller misstänkt 

MRSA. Sjuksköterskorna arbetade på kirurgiska avdelningar där buk- och thoraxkirurgi 

bedrivs.  

Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mail till verksamhetschefen vid kirurgkliniken 

på ett sjukhus i Stockholmsregionen med förfrågan om att få genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor på klinikens kirurgavdelningar. I mailet ingick även information om studiens 

syfte och upplägg (Bilaga I). Verksamhetschefen godkände att studien genomfördes och 

skickade informationen vidare till klinikens chefssjuksköterskor som därefter valde ut 

sjuksköterskor som var lämpliga för deltagande i studien utifrån ställda inklusionskriterier. 

Chefssjuksköterskorna kontaktades per telefon för vidare information om studien samt för att 

boka in tider för intervjuer. Några intervjuer bokades in via mailkorrespondens och de övriga 

per telefon. En av chefssjuksköterskorna som kontaktades avböjde avdelningens medverkan i 

studien då hon ansåg att sjuksköterskorna på avdelningen inte kunde uppfylla studiens 

inklusionskriterier.  

 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden (Bilaga II) utformades för att svara på studiens syfte och frågeställningar och 

skapades enligt Kvale och Brinkmann (2009). Detta innebar att tre huvudfrågor utformades 

som skulle täcka in omvårdnad, arbetssituation och arbetsmiljö samt ett antal förslag på 

följdfrågor. Vid varje intervju skulle de tre huvudfrågorna tas upp varvid följdfrågorna 

användes i den mån de behövdes. Intervjuarna följde informanternas svar i fråga om 

ordningsföljd och huruvida följdfrågorna skulle användas.  

 

Pilotintervju 

Innan de faktiska intervjuerna genomförs är det av betydelse att göra en pilotintervju (Lantz, 

2007). Tanken med att genomföra en pilotintervju är att testa att frågorna som ställs ger svar 

på syfte och frågeställningar och testa inspelningsmaterial samt intervjuteknik. Personer som 

används för detta bör vara inom samma kategori som informanterna och författarna valde 

därför ut personen till pilotintervjun på samma sätt som de övriga informanterna. 

 

Då pilotintervjun genomförs är det av vikt att upplysa informanten om att syftet är att granska 

upplägg och tillförlitlighet och gärna uppmuntra till kritik av både innehåll och upplägg 

(Lantz, 2007). När intervjun var avslutad efterfrågades därför informantens åsikt om hur 

intervjun hade genomförts. Intervjuguiden ansågs ge svar på studiens syfte och därmed 
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gjordes inga ändringar i guiden. Hela intervjun transkriberades och efter genomläsning 

bedömdes den tillräckligt bra genomförd för att inkluderas i studien. Enligt Trost (2010) kan 

pilotintervjun användas i studien om den är bra genomförd. 

 

Intervjuerna 

Författarna har intervjuat sju sjuksköterskor inklusive pilotintervjun. Enligt Trost (2010) bör 

intervjun genomföras i avskildhet och på en plats där den intervjuade känner sig trygg. 

Genomförandet av intervjuerna skedde därför på de aktuella kirurgavdelningarna i ett avskilt 

rum som sjuksköterskorna valde ut. Båda författare deltog vid intervjuerna. Det finns risk att 

informanten hamnar i underläge då två personer intervjuar (Trost, 2010) och därför valde 

författarna att ha huvudansvaret vid varannan intervju medan den andra satt som tyst 

observatör. Författarna tänkte dessutom på hur de satt i förhållande till informanten och på att 

observatören skulle fokusera på intervjuguiden så att informanten inte skulle känna sig 

granskad.  

 

Intervjuerna inleddes med att information om studiens syfte och upplägg presenterades. 

Därefter gavs information om att deltagande i studien var helt frivilligt och att medverkan när 

som helst kunde avböjas (Kvale och Brinkmann, 2009). Informanternas konfidentialitet 

försäkrades genom att ge information om att enbart författarna skulle ha tillgång till de data 

som framkom under intervjun och att de data som kan avslöja informantens identitet skulle 

komma att avidentifieras (Kvale & Brinkmann, 2009). De informanter som frågat om de hade 

möjlighet att få ta del av studien när den är färdigställd gavs information om att de har 

möjlighet till detta genom att det färdigställda materialet skickas ut till chefssjuksköterskorna 

på berörda avdelningar (Trost, 2010). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon efter att informanten givit sitt samtycke. 

Enligt Trost (2010) är det ett bra val att spela in sina intervjuer då författarna kan lyssna på 

tonfall och ordval efteråt och dessutom får möjligheten att skriva ut intervjun i sin helhet. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar även att när intervjun spelas in så ges en frihet att kunna 

lägga mer fokus på samtalet i intervjun.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren som hade 

huvudansvaret för intervjun fick ansvaret att transkribera. Det är av vikt att på förhand 

bestämma huruvida tonfall, känslouttryck, pauser och så vidare skulle tas med då flera 

personer transkriberar då det annars försvårar språkliga jämförelser (Kvale & Brinkmann, 

2009). Författarna valde att ta med pauser och känslouttryck i transkriberingen då detta ansågs 

fördjupa analysen. Därefter lyssnade den andra författaren igenom intervjun och läste 

transkriberingen för att fånga upp viktiga delar som annars kunde ha missats.  

 

Då transkriberingen var slutförd genomfördes kvalitativ innehållsanalys vilket handlar om 

tolkning av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys 

innebär att texten först delas in i meningsenheter vilket kan vara ord, meningar eller stycken 

som hör ihop gällande sammanhang och innehåll. För att göra arbetet mer överskådligt 

skapades en matris där varje meningsenhet som bedöms svara på syftet klipptes in (se tabell 

1). Meningsenheterna gjordes sedan om till kondenserade meningsenheter där texten gjordes 

kortare och mer lätthanterlig utan att förlora det centrala innehållet. Därefter omvandlades 

dessa till koder det vill säga etiketter som beskriver innehållet i den kondenserade 

meningsenheten kortfattat. Utifrån koderna identifierades sedan kategorier vilket är koder 
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med liknande innehåll. När kategorierna var identifierade delades dessa upp i underkategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Trovärdighet  

Trost (2010) menar att som forskare måste resultaten och metoder för insamlande av data 

kunna redovisas på ett sådant sätt att de är trovärdiga utifrån det aktuella syftet. Därför bör en 

bedömning av studiens trovärdighet göras. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) utgår 

ifrån tre huvudbegrepp för att redogöra för en studies trovärdighet: giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Då Kvale och Brinkmann (2009) istället utgår ifrån begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet som är mer förknippade med kvantitativa metoder enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) har författarna valt att utgå från de förstnämndas 

tre huvudbegrepp.  

 

Genom en noggrann beskrivning av urval och analysarbete kan en läsare ges möjlighet att 

bedöma giltigheten i tolkningarna som gjorts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Men 

detta är även möjligt genom att presentera citat från intervjuer, vilket författarna till denna 

studie gör i resultatdelen. Även tillförlitligheten kräver en noggrann beskrivning av 

analysarbetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har valt att genomföra en 

pilotintervju vilket kan höja studiens tillförlitlighet genom att frågorna som kommer att ställas 

under kommande intervjuer har testats. Genom att författarna genomfört en pilotintervju och 

testat intervjuguiden och intervjutekniken kan studiens tillförlitlighet stärkas. Författarna har 

försökt att öka överförbarheten genom att sjuksköterskor med olika yrkeserfarenhet har 

intervjuats men det är läsaren som bedömer om resultaten är överförbara till andra grupper. 

Forskningsetiska överväganden  

Informanterna fick utförlig och tydlig information innan intervjun där studiens syfte och 

upplägg presenterades. Denna skall helst ges både skriftligt och muntligt (F.d. Medicinska 

forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Iinformationen gavs skriftligt via mailet 

som skickades ut till verksamhetschefen vid kirurgkliniken och muntligt till de sjuksköterskor 

som intervjuades innan intervjusessionen. Informationen gavs i form av att studiens syfte, 

upplägg och vad medverkan innebar presenterades. Enligt Helgesson (2006) är en 

förutsättning för en etisk hantering av deltagande i forskningsstudier att informerat samtycke 

föreligger. Författarna gav informanterna information om att deltagande var frivilligt och att 

de när som helst kunde dra sig ur eller välja att inte svara på en fråga. Helgesson (2006) 

menar att informerat samtycke alltid ska föreligga även om det är till nackdel för studien.  

 

Anonymitet och konfidentialitet är enligt Vetenskapsrådet (2011) två viktiga komponenter i 

etisk forskning och därmed har författarna valt att ta hänsyn till detta. Anonymitet innebär att 

information som kan härleda till en av deltagarna i forskningsstudien avidentifieras eller 

klipps bort så att varken obehöriga eller forskargruppen kan härleda informationen tillbaka till 

personen. Vetenskapsrådet (2011) menar vidare att konfidentialiteten innebär att forskarna 

skyddar sin information från att obehöriga tar del av den. I det här fallet innebär detta att 

författarna efter att studien genomförts raderar allt inspelat material, namn, uttalanden och 

samtliga utskrifter som kan identifiera personen. Enbart författarna har haft tillgång till 

inspelningar och utskrifter under arbetets gång för att säkerställa konfidentialiteten. 
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RESULTAT  

 

Under analysprocessen identifierades fem huvudkategorier. Dessa var ökad arbetsbelastning, 

extra noggrannhet med hygienrutiner, olikheter i MRSA-vården, trygghet i arbetet samt 

rädsla. Resultatet presenteras utifrån de fem huvudkategorierna som nämns ovan med 

respektive underkategorier som rubriker. Citat används för att illustrera resultatet. Citaten är 

utskrivna som kursiverad text med indrag för att särskilja från den övriga texten. Tre på 

varandra efterföljande punkter betyder att författarna har tagit bort text emellan och 

sammanfogat citatet. Citatets ursprungliga mening har inte förvanskats i processen. 

Informanterna presenteras som sjuksköterskor. Nedan presenteras en del av den matris som 

skapades under analysprocessen.  

 

Tabell 1.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att det 
kanske va så här att 
man att man 
skyddar sig så pass 
mycket att man blir 
en stel varelse. Som 
inte vågar ta, på 
patienten. 

Jag tror att man 
skyddar sig så 
mycket att man blir 
en stel varelse som 
inte vågar ta på 
patienten. 

Gömma sig 
bakom skydden, 
vågar ej röra 
patienten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oro för 
smittspridning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rädsla 
 
 
 

Känslan var väl lite 
att bara jag inte 
negligerar 
patienten för 
mycket, för att jag 
inte vill gå in där för 
mycket, för vi 
riskerar att sprida 
det vidare 

Bara jag inte 
negligerar 
patienten för 
mycket, vill inte gå 
in där för mycket 
för att inte riskera 
att sprida det 
vidare. 

Negligera för att 
undvika 
smittspridning. 

Sen är det ju olika 
också, om det är en 
patient med MRSA 
som kräver 
helskötsel så är det 
ju så tycker jag 
personligen att 
man kan tycka att 
det är lite jobbigare 
omvårdnadsmässigt 
för då får man vara 
så himla nära hela 
tiden än nån som 
skulle vara 
uppegående och så 
så skulle det nog 
ändå kännas lite 
bättre. 

Jobbigare 
omvårdnadsmässigt 
med en patient 
med MRSA som 
kräver helskötsel då 
man måste vara så 
nära hela tiden, en 
uppegående 
patient skulle 
kännas bättre. 

Jobbigt att vara 
nära patienten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oro för egen 
smitta 
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Ökad arbetsbelastning  

Sjuksköterskorna upplevde att deras arbetssituation påverkades när de vårdar en patient med 

MRSA. Stress kunde medföra smittspridning och ett försämrat bemötande av patienten. 

Sjuksköterskorna menade på att när det kommer en MRSA-patient till avdelningen så leder 

detta till en ökad arbetsbelastning då det krävs extra personal som inte finns att tillgå och inte 

tillräckligt med enkelsalar. Dessutom krävs en noggrannare planering och ett annat upplägg 

av arbetet för att vården kring MRSA patienten ska fungera. 

 

Stress i arbetet 

I de inledande frågorna vid intervjun framkommer det att de flesta sjuksköterskor upplevde 

arbetssituationen på kirurgavdelningen som stressig och krävande. Flertalet sjuksköterskor 

menade på att vid vård av MRSA-infekterade patienter är det viktigt att stressa av och inte 

göra något förhastat. Sjuksköterskorna menade att stress kan leda till att viktiga delar i vården 

glöms bort och att det slarvas med hygienrutinerna. Därigenom kan detta faktum föranleda en 

smittspridning och att patienterna får sämre vård.  

 

”Så man tar ett djupt andetag och vet att här måste jag sitta kvar för att 

ingenting får bli stressigt i det momentet så att man inte, så att man glömmer 

bort att tänka…” 

 

En sjuksköterska påpekade dessutom att en stressig arbetssituation kan medföra att 

bemötandet av patienterna som vårdas på avdelningen kan försämras. Därigenom kan 

bemötande av MRSA-patienten försämras. 

 

”Lika väl vara så att det är en stressig dag på avdelningen och man inte har tid 

att prata med patienten oavsett vad de har för diagnos. Så att förhoppningsvis 

märker de inte det men det gör de säkert.” 

 

En sjuksköterska påpekade även att det kan vara ett stressmoment att bara veta att det kommer 

en patient med MRSA till avdelningen då detta ofta kräver att en enkelsal måste frigöras och 

mer personal behöver ringas in. Sjuksköterskan förklarade dock att bra kommunikation och 

samarbete med arbetskamraterna minskar stressen.  

 

Några sjuksköterskor påpekade dock att stress inte nödvändigtvis uppstår till följd av vård av 

en MRSA-infekterad patient. Det som främst avgör om situationen blir stressig eller ej är hur 

arbetssituationen ser ut på avdelningen i stort.  

 

Avsaknad av resurser 

Den ökande arbetsbelastningen berodde enligt sjuksköterskorna främst på att det inte finns 

tillräckligt med personal för att kunna vårda patienten utifrån de riktlinjer som finns. 

Därigenom måste sjuksköterskorna vårda flera andra patienter samtidigt som de har hand om 

en MRSA-patient. Ett fåtal sjuksköterskor konstaterade även att det råder en brist på 

enkelsalar och att det inte alltid är lätt att frigöra en enkelsal när det kommer en MRSA-

patient till avdelningen.  

 

”Finns inte personal att avsätta till en patient… då behöver man vara en 

sjuksköterska på 22 patienter.” 

 

Flertalet sjuksköterskor menade på att kohortvården inte efterföljs på grund av personalbristen 

och avsaknad av enkelsalar och som en följd av detta uppkommer en ökad arbetsbelastning på 



 

 12 
  

grund av en oro att föra smittan vidare till andra patienter som sjuksköterskan samtidigt har 

hand om.  

 

”För det var på en helg och vi hade inte hunnit ringa in någon extra personal så 

då fick jag vara där i alla fall. Så det blev inte kohortvård då. Då blir man ju 

ändå så här fundersam själv…för att jag vill inte gå in där för mycket för vi 

riskerar att sprida det vidare…” 

 

En av sjuksköterskorna upplevde en ökad arbetsbelastning på grund av att när en MRSA-

patient skrivits ut ska samtliga patienter på avdelningen utskrivningsodlas i en veckas tid. 

Detta skapade enligt sjuksköterskan ett extra moment i arbetet som därigenom blev mer 

krävande. 

 

Förändrad arbetsstruktur 

Sjuksköterskorna förklarade att de måste planera sitt arbete noggrannare när de arbetar med 

MRSA-patienten för att motverka smittspridning. De menade på att det krävs mer struktur och 

tankeverksamhet än vid vård av patienter som inte är MRSA-infekterade. Två av 

sjuksköterskorna berättade dessutom att detta medför att patienten med MRSA prioriteras sist.  

 

”Och det, vi har ju väldigt mycket, vi har ju mycket operationssår och väldigt 

mycket sånt så att man gör ingenting utan att tänka sig för.” 

 

”Så att man tar oftast de patienterna när man vet att nu har jag tid. Eller så tar 

man det när allt annat är klart. Så tar man den patienten sen…” 

 

Enligt en av sjuksköterskorna kunde det faktum att arbetet med MRSA-patienten kräver mer 

struktur medföra att det blev mer omständligt att vårda MRSA-patienter utan att det borde 

behöva vara det.  

 

”På grund av att man kan tänka sig för en gång till innan man går in. Att man 

kan känna att det blir lite mer omständligt utan att det behöver vara mer 

omständligt.” 

Extra noggrannhet med hygienrutiner 

Sjuksköterskorna upplevde att hygienarbetet blir extra viktigt när de vårdar en MRSA-patient, 

framförallt när kohortvården inte fungerar och de vårdar flera andra patienter samtidigt som 

MRSA-patienten. Sjuksköterskorna menade på att de tänker mer på de basala hygienrutinerna 

och i större utsträckning använder sig av handskar, förkläde samt att de tvättar och spritar 

händerna extra noga efter patientkontakt. Sjuksköterskorna kände att genom att de är extra 

noga med hygienrutinerna kan de förebygga att MRSA sprids till andra patienter på 

vårdavdelningen.  

 

Skydda andra patienter från MRSA 

Sjuksköterskorna upplevde att de blir mycket mer noggranna med hygienen när de vårdar en 

MRSA-infekterad patient samtidigt som de har hand om flera andra patienter. Detta grundar 

sig på sjuksköterskornas uppfattning att det finns en risk att i omvårdnadsarbetet föra över 

MRSA till de andra patienterna. En sjuksköterska menade på att det är extra noga med 

hygienrutiner kring en MRSA-patient som vårdas på en kirurgavdelning på grund av att det 

vårdas många patienter med operationssår på avdelningen.  
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”…även om man självklart skyddar sig ännu mer med handskar och förkläden 

om man går in till en MRSA-patient men... Det är framförallt alla andra man 

tänker på...” 

 

”Det är patienterna som också ska skyddas. Och det, vi har ju väldigt mycket, vi 

har ju mycket operationssår och väldigt mycket sånt.” 

 

Viktigt med arbetsledning 

En sjuksköterska berättade även att hon förmedlar vikten av de basala hygienrutinerna i högre 

grad till sina undersköterskor vid vård av MRSA-patienter.  

 

”…alltså det är att man tänker att man är noga med skydd, handsprit och  

handskar. Alltså att man tänker på den här basala hygienen väldigt mycket. Det 

är det man måste tänka på det är det man måste säga också till sina 

undersköterskor att tänk på den basala hygienen.” 

 

Ett fåtal sjuksköterskor påpekade även vikten av att vara noga med de basala hygienrutinerna 

för att skydda sig själv från att smittas med MRSA.  

 

Enklare vård på enkelsal 

Två sjuksköterskor upplevde att det är mycket lättare att sköta om en MRSA-patientens 

omvårdnad när patienten vårdas på enkelsal. En av dessa sjuksköterskor påpekade att det blir 

lättare på grund av att då finns allt material till hands på rummet. Den andra sjuksköterskan 

menade istället på att vården förbättras i och med att en patient vårdas under kohortvård. 

Sjuksköterskan vårdar då enbart en patient och kan lägga all sin energi på dennes omvårdnad. 

Dessutom kan patienten få hjälp direkt och behöver inte vänta någon längre stund.  

 

”Då hade jag ju bara haft en patient vilket är att jag hade kunnat lägga all eller 

alltså den hade ju kunnat få hjälp direkt på ett annat sätt, hade inte behövt 

vänta, de hade varit väldigt mycket bra vård tror jag” 

 

Risker 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att det finns fler olika riskfaktorer i omvårdnadsarbetet 

som kan föranleda en spridning av MRSA till andra patienter. De riskfaktorer som 

identifierades är omläggning av MRSA-infekterat sår, patienter med många in- och utfarter, 

att opererade patienter har nedsatt immunförsvar, att kohortvården inte efterföljs, att patienten 

inte vårdas på enkelsal och att samma arbetskläder som används hos MRSA-patienten 

används även hos andra patienter.  

 

”…men den största risken måste nog vara om man inte har tillgång till ett 

enkelrum tror jag.” 

 

”…utan att man samtidigt som man har den här patienten som vårdas på en 

enkelsal så har man fyra fem stycken andra patienter. Som man då måste gå 

emellan och man har samma arbetskläder…” 

 

En sjuksköterska poängterade att det alltid finns en smittorisk oavsett om en MRSA-patient 

återfinns på avdelningen eller inte. Hon menade på att det finns så mycket andra bakterier 

som kan orsaka sjukdom och lidande hos patienten att dessa ovan nämnda risker alltid 

existerar oavsett patient och diagnos.  
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”Risken är ju, alltså det finns ju en smittorisk mot andra. Men det finns en 

smittorisk att de andra ska få en, ja, en urinvägsinfektion eller vad som helst. 

Det är ju så oerhört mycket bakterier och så som finns på sjukhuset.” 

Olikheter i MRSA-vården 

När sjuksköterskorna talade om omvårdnaden kring MRSA-patienten menade de att den kan 

bli mer krävande på grund av att de måste tänka till en gång extra och planera sitt arbete 

noggrannare. Samtidigt poängterade sjuksköterskorna att alla patienter ska vårdas lika oavsett 

diagnos. Resultatet visar dock att patientens MRSA-infektion påverkade bemötandet från 

sjuksköterskan.  

 

Krävande vård 

Några sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden av MRSA-infekterade patienter är mer 

krävande än omvårdanden av patienter som inte är infekterade med MRSA. Sjuksköterskorna 

menade på att omvårdanden kräver mer i tanke och förarbete. En sjuksköterska menade på att 

dessa krav medför att de andra patienternas omvårdnad blir lidande. Hon menade på att 

omvårdanden kring MRSA-patienten tar längre tid och medförde att hon måste stanna där en 

stund.  

 

”Då vet man att man fastnar där och då blir det ju automatiskt så att de andra, 

deras omvårdnad hänger inte med riktigt.” 

 

Vårda alla lika 

Sjuksköterskorna påpekade att alla patienter bör vårdas utifrån att de har någon form av smitta 

fastän de inte är diagnosticerade med det. Sjuksköterskorna menade även på att de alltid bör 

vara lika noggranna med hygienrutiner som de är vid vård av MRSA-patienter för att 

förebygga smittspridning. Några sjuksköterskor hävdade att omvårdnaden av MRSA-patienter 

är densamma som omvårdnaden av andra patienter och att MRSA i sig inte påverkade 

omvårdanden.  

 

”När man säger att alltså vi har inga MRSA-patienter på avdelningen för att det 

vet vi ju aldrig. Det kan ju vara vem som helst som bara inte är diagnostiserad 

med det.” 

 

”Annars är det ju samma omvårdnad den får alltså den behöver ju samma 

omvårdnad som nån annan med samma diagnos.” 

Trygghet i arbetet 

Sjuksköterskorna tog upp olika delar som ger dem trygghet i arbetet med MRSA-patienterna. 

Stöd av PM och riktlinjer samt tillgång till hygiensjuksköterskan tycks ha en betydelsefull roll 

för tryggheten. Även det stöd sjuksköterskorna kan få från sina kollegor genom att de kan 

diskutera och ventilera med dem är något som tas upp. Slutligen finner sjuksköterskorna att de 

får kunskap och erfarenhet med tiden vilket bidrar till trygghet i arbetet med MRSA-patienter.   

 

Stöd av PM och riktlinjer 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att PM och riktlinjer för hur MRSA-patienter ska vårdas är 

en stor trygghet i deras arbete. Flera sjuksköterskor påtalade att det är svårt att komma ihåg 

exakt vilka hygienrutiner som gäller vid MRSA då de inte har MRSA-patienter så ofta på 

avdelningen. Samtliga sjuksköterskor kände att de får bra tips och stöd från PM och riktlinjer 
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och att detta hjälpte i arbetet för att förhindra smittspridning och upprätthålla en patientsäker 

vård.  

 

”Ja, riktlinjer är väl alltid bra. Få någonting som man kan stötta sig mot och gå 

tillbaka till. Och läsa på om det skulle vara så…” 

 

”Man måste hela tiden gå och dubbelkolla vad som är specifikt för de här 

patienterna... Med rengöring och sånt eftersom det. Vi inte har de här varje 

dag.” 

 

Två sjuksköterskor menade även på att hygiensjuksköterskan är ett bra stöd och en trygghet 

att ta till när osäkerhet kring hygienrutiner uppstod. En sjuksköterska berättade till och med 

att hygiensjuksköterskan är det bästa stödet och att hon alltid ringer dit när hon vårdar en 

MRSA-patient. 

 

”…så att man ringer till hygiensjuksköterskan och kollar vad skulle ni säga. Så, 

det är nog det som jag känner är bästa stödet att kunna ringa till henne.” 

 

Stöd från sina kollegor 

De flesta sjuksköterskor hävdade att kollegorna runt omkring är ett bra stöd i vården av 

MRSA-patienter. Sjuksköterskor kände att de kan diskutera hur de ska gå tillväga, ventilera 

sina funderingar och eventuell oro med sina kollegor. En sjuksköterska menade på att 

kollegorna kan användas för att bearbeta en jobbig situation som uppstått och en annan 

sjuksköterska påpekade att det inte är några problem att be om hjälp när det behövs.  

 

”Ja det är ju alltid bra att kunna ventilera saker med sina arbetskamrater. Det 

är ett sätt att hantera och bearbeta situationer och... saker som händer och så.” 

 

”Sen kan man ju alltid se vad kollegorna och bolla frågor och funderingar om 

det är nått man tänker på. Men då kan det ju också hända att funderar lite att, 

har vi tänkt rätt och hur blir det här och så.” 

 

En sjuksköterska uttryckte önskemål om att få ta del av erfarenheter från mer erfarna kollegor 

när det gäller vården kring MRSA patienter. Hon menade på att deras kunskap skulle kunna 

vara till gagn för hennes arbete.  

 

”Det hade varit intressant att diskutera de eftersom många har jobbat flera 

flera år och har en större kunskap…” 

 

Kunskap och erfarenhet med tiden 

Några sjuksköterskor upplevde att de fått en ökad trygghet i att vårda patienter med MRSA på 

grund av den erfarenhet de förvärvat genom mötet med MRSA-patienter. De menade på att 

med erfarenheten har de fått de en ökad kunskap om hur de ska hantera MRSA. En 

sjuksköterska påpekade att det handlar om en grundkunskap som befästs med tiden. 

 

”Alltså det handlar ju om en grundkunskap som man hade redan då. Och ja och 

den blir ju bara befäst för att man gör det ju fortfarande, samma saker i mångt 

och mycket.” 
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Rädsla 

Sjuksköterskorna överlag upplevde inte att vård av MRSA-patienter framkallade känslor av 

rädsla eller oro. Ett fåtal sjuksköterskor tog dock upp en osäkerhet i samband med att de är 

ovana att arbeta med patienter med MRSA. Vissa sjuksköterskor tog upp att de måste kunna 

hantera sina känslor kring MRSA-patienten medan andra menade på att det finns en oro vid 

konstaterade MRSA-fall som främst rör risken att föra MRSA vidare till andra patienter. 

 

Ovana 

Några sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet på grund av de inte vårdar MRSA-patienter 

regelbundet. Det skapade en fundersamhet och oro hos sjuksköterskorna över att göra rätt 

vilket skapade en rädsla att sprida MRSA vidare till andra patienter.  

 

”…då blir man väldigt fundersam att man verkligen att man verkligen har rätt 

utrustning på sig och man har så man spritar händerna på rätt sätt och så innan 

man går vidare till andra patienter.” 

 

En sjuksköterska hävdade att hon upplevde att hon kände en rädsla och oro för att vårda en 

MRSA-patient när hon var sjuksköterskestuderande och ännu inte vårdat någon MRSA-

patient. När hon väl ställdes inför det faktum att hon skulle vårda en MRSA-patient som 

utbildad sjuksköterska och därigenom hade en annan kunskap, så försvann känslorna av rädsla 

och oro. 

 

”Jag tror lite det, att det är att när man ställs inför att vårda så släpper lite av 

rädslan eller oron.” 

 

”…det jag kände som student att jag å gud vad jobbigt det kommer bli, vill jag 

vara i närheten av MRSA, ungefär, så känner jag ju inte nu. Men den, det har 

jag släppt.” 

 

Att kunna hantera sina känslor 

En sjuksköterska menade på att i omvårdnadsarbetet är smittsamma sjukdomar en del av 

vardagen. Hon påpekade att det inte skulle fungera att arbeta om rädslor att själv smittas 

genomsyrade hela arbetet. Sjuksköterskor måste lära sig att hantera sina känslor inför olika 

sjukdomar och bakterier de kan komma att stöta på.  

 

”…alltså man kan inte gå runt och vara rädd för allting. För att då kan man ju 

inte jobba här alltså. Vi stöter på så oerhört mycket varje dag alltså så det. Då 

skulle man vara rädd för allting.” 

 

Några andra sjuksköterskor sa rakt ut att MRSA inte på något sätt skulle vara läskigt eller 

otäckt.  

 

Oro för smittspridning 

En sjuksköterska menade på att MRSA medför att omvårdnaden påverkas negativt i den nära 

kontakten med patienten. Hon menade på att en viktig del i omvårdnaden är att beröra och ta i 

patienten bland annat för att kunna uttrycka sitt stöd. Men i och med att patienten bär på 

MRSA så upplevde sjuksköterskan att hon undviker detta och tar inte i patienten i onödan för 

att undvika att bli kontaminerad. Genom detta menade hon på att risken minskar att hon för 

smittan vidare till andra patienter.  
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”Det är ju svårt för det är våran omvårdnad består väldigt mycket av att ha en 

slags nära kontakt och ta i hand och beröra.” 

 

”Jag tror att man skyddar sig så mycket att man blir en stel varelse som inte 

vågar ta på patienten.” 

 

En annan sjuksköterska upplevde en oro att negligera patienten på grund av att MRSA-

infektionen medför att hon inte vill vistas inne på patientens sal för mycket. Därmed undvek 

hon att gå in till patienten i den mån det går. Hon uttryckte även en oro att missa något hos 

patienten eftersom att hon inte ville vistas där så mycket på grund av smittorisken.  

 

”Känslan var väl lite att bara jag inte negligerar patienten för mycket för att jag 

inte vill gå in där för mycket för vi riskerar att sprida det vidare.” 

 

En sjuksköterska upplevde det som annorlunda att vårda en patient med smitta på enkelsal. 

Hon menade på att patientens smitta skapar en form av hinder i kommunikationen då smittan 

kan göra hela situationen mer omständlig. Sjuksköterskan tänkte mer innan hon går in på 

salen och var mycket mer noggrann med hygienen och därigenom blir mötet med patienten 

krystat. 

 

”Men jag tror det blir naturligare kanske att prata på en sal med en patient som 

inte har en smitta. Dessvärre är det nog så.” 

 

Oro för egen smitta 

Ett fåtal sjuksköterskor uttryckte en rädsla att själv smittas av MRSA i sitt arbete. Men 

sjuksköterskorna menade på att detta enbart gäller vården av konstaterade MRSA-fall och inte 

när det enbart föreligger en misstanke om MRSA-infektion. En sjuksköterska uttryckte en 

ökad oro för att själv bli smittad när det är en patient som kräver mycket nära omvårdnad. 

Hon hävdade vidare att en patient som klarar sig till största delen själv och inte behöver så 

mycket nära omvårdnad inte skapar dessa oroskänslor.  

 

”Sen är det ju olika också, om det är en patient med MRSA som kräver 

helskötsel så tycker jag personligen att man kan tycka att det är lite jobbigare 

omvårdnadsmässigt för då får man vara så himla nära hela tiden än nån som 

skulle vara uppegående och så skulle det nog ändå kännas lite bättre.” 

 

”Ja, man aktar sig. Man har ju jättenoga med att ha handskar på sig och att 

man kastar alla grejer inne på rummet i säckar.” 

 

Två sjuksköterskor uttryckte en oro för att smittas av MRSA i sitt arbete när de har sår på 

händerna eller underarmarna. Men samtidigt poängterade de båda vikten av att vara försiktig 

och extra observant när sår på händer och underarmar väl förekommer. När såren inte 

förekommer menar sjuksköterskorna att ingen oro för att själv smittas av MRSA föreligger. 

 

”Det är inte så att jag går till jobbet och är rädd varje dag för att jag ska få 

MRSA. Dom gånger man blir lite mer observant än vad man är i vanliga fall är 

om man skulle ha något sår som sitter lite längre ner, armarna händerna.” 
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METODDISKUSSION  

  

Det är lämpligt att överväga de olika metoderna för att finna vilken som är den mest lämpade 

till att svara på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan val av metod gjordes en 

provsökning i databasen PubMed. Då detta resulterade i alltför få artiklar baserade på syftet 

valdes litteraturöversikt bort. Även kvantitativ metod som kan innefatta strukturerade 

frågeformulär valdes bort (Lundman & Graneheim, 2008) då denna främst fokuserar på 

objektiva, kvantifierbara resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ metod är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) lämpligare då författarna avsåg att beskriva sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda patienter med MRSA.  

 

Till denna studie valde författarna att intervjua sjuksköterskor på kirurgavdelningar. 

Författarna visste att patienter med MRSA mest vårdas på infektionskliniken men att dessa 

patienter även vårdas på kirurgen ibland. Utgångspunkten var att det är svårt och en extra 

arbetsbelastning för personalen på en kirurgavdelning att tillsammans med alla nyopererade 

patienter vårda patienter med MRSA. I efterhand upplever författarna att valet att begränsa sig 

till enbart sjuksköterskor på kirurgavdelningar kan ha varit onödigt. Författarna känner att 

urvalet hade kunnat utvidgas till andra avdelningar som medicinska och ortopediska 

avdelningar då dessa också tar emot MRSA-patienter med jämna mellanrum. Detta för att få 

en bredare urvalsgrupp och för att förbättra studiens överförbarhet. Resultatet speglar hur 

sjuksköterskor upplever vården av MRSA patienter på kirurgavdelningar och inte hur det ser 

ut på andra typer av avdelningar.  

 

Samtliga informanter var kvinnor vilket skulle kunna påverka resultatet av studien genom att 

inkluderande av manliga informanter kanske hade resulterat i andra svar. Men författarna 

anser ändå att undersökningsgruppen inte påverkar resultatet i detta fall. Att samtliga 

informanter var kvinnor representerar samtidigt verkligheten på de avdelningar som deltog i 

studien.  

 

För att få en så innehållsrik intervju som möjligt bör enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

informanter väljas ut utifrån sina erfarenheter inom området som ska studeras. Författarna har 

vid några intervjutillfällen fått uppfattningen av att chefssjuksköterskan på avdelningen har 

valt ut vilka sjuksköterskor som ska bli intervjuade. Risken med denna form av urval anser 

författarna vara att vissa sjuksköterskor kanske inte deltar helt frivilligt vilket i sådant fall går 

emot de etiska principerna kring informerat samtycke. Chefssjuksköterskan kan även ha valt 

ut vissa sjuksköterskor utifrån den erfarenhet hon tror att de har och därmed kan andra 

sjuksköterskor som har varit med om mer gå förlorade. 

 

En av chefssjuksköterskorna på de avdelningar som författarna kontaktade efter godkännande 

från sjukhusets verksamhetschef avböjde medverkan i studien med hänvisning till att 

avdelningens sjuksköterskor inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Författarna upplever 

att de genom detta kan ha gått miste om viktig erfarenhet som sjuksköterskorna kan ha med 

sig. Anledningen var främst att de inte hade patienter med MRSA på avdelningen, men det 

utesluter inte automatiskt att sjuksköterskorna inte har erfarenhet av att vårda MRSA-patienter 

anser författarna. Det kan även ha berott på otydlig information om studiens syfte och upplägg 

från författarnas sida vilket föranledde chefssjuksköterskans tolkning av att inga 

sjuksköterskor kunde uppfylla inklusionskriterierna.  

 

Författarna upplever att antalet intervjupersoner som har inkluderats i studien har varit 

tillfredställande.  Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapar ett för litet antal intervjupersoner 
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svårigheter med att göra jämförelser gällande skillnader och likheter. Ett för stort antal gör det 

svårt att bearbeta materialet och en alltför ytlig analys riskeras. Antalet sjuksköterskor som 

inkluderades i studien har givit tillräckligt med material för att kunna uppnå ett godtagbart 

resultat och materialet har inte varit så stort att en ytlig analys riskerats.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) innehöll författarnas intevjuguide en översikt 

över de ämnen som skulle täckas med tillhörande förslag på frågor som kunde ställas under 

intervjuns gång. De tre huvudfrågorna som frågeguiden innehåller ställdes vid samtliga 

intervjuer. De resterande följdfrågorna ställdes beroende på hur intervjun utvecklades. Om 

informanten var pratsam så behövdes sällan alla frågor ställas. Vid andra intervjuer med 

mindre pratsamma informanten krävdes betydligt fler frågor för att få svar. Intervjuerna 

resulterade därför i att innehållet var av mycket olika omfattning. I slutet av varje intervju 

ställdes frågan om informanten hade något mer att tillägga vilket vid några tillfällen gav nya 

resultat.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna diskuterade författarna sinsemellan om hur intervjuerna 

skulle genomföras och då upptäcktes att båda författarna upplevde en oro för att intervjua 

sjuksköterskor på deras arbetstid. Oron bottnade i att om sjuksköterskorna var stressade under 

intervjuerna så kunde det eventuellt påverka hur innehållsrik intervjun skulle bli. I några 

intervjuer infriades denna oro. Några sjuksköterskor upplevdes som stressade och lite ovilliga 

att delta vilket kan påverka hur innehållsrika dessa intervjuer kom att bli. Författarna tror även 

att det faktum att de båda är ovana intervjuare kan ha påverkat utfallet av intervjuerna och 

därmed resultatet.  

 

Giltighet bedöms genom att reflektera huruvida resultaten är sanna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna åstadkom detta genom att gemensamt diskutera vad var och en 

av de sju intervjuerna handlade om. Här är det av vikt att studien verkligen svarar på det som 

avsågs att undersökas och därför har författarna fokuserat på delar som svarar på studiens 

syfte. För att ytterligare förstärka giltigheten har författarna diskuterat vad meningsenheterna 

handlar om för att motverka förvanskning av vad som framkom i intervjuerna.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebär tillförlitlighet att man verifierar sina 

ställningstaganden under hela analysprocessen. För att eftersträva detta har båda författare läst 

samtliga intervjuer. I det första skedet har författarna analyserat intervjuerna samt delat upp 

dem i meningsenheter självständigt för att därefter mötas upp och gemensamt diskuterat fram 

koder och kategorier. Detta har medfört att båda författare fått möjlighet att delge sin syn på 

intervjuerna vilket ökar tillförlitligheten. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att 

detta förfarande leder till att koder och kategorier blivit mer stringenta på grund av 

diskussioner och reflektioner som uppstår i tolkningen av analysmaterialet. För att underlätta 

för läsarna att bedöma studiens överförbarhet har författarna i metoddelen beskrivit 

urvalskriterier, datainsamling, analys samt övriga aspekter som ligger till grund för studien. 

 

RESULTATDISKUSSION 

 

I studien har det framgått att sjuksköterskor upplever vården av MRSA-patienter på mycket 

olika sätt. Några sjuksköterskor uttrycker en oro för att själv bli smittade med MRSA när de 

vårdar en patient som är MRSA-infekterad. I en studie av da Silva et al. (2010) uttryckte 

92,8% av de tillfrågade sjuksköterskorna en oro för att infekteras av MRSA i vården av en 

MRSA-patient. Studien gjordes dock i en del av Sydamerika och författarna tror att 

kunskapen om MRSA inte är lika stor där, men att resultaten kan jämföras i alla fall. I denna 
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studie konstateras att det således finns en rädsla att vårda MRSA-patienter som dessutom 

stärks i tidigare forskning.  

 

I denna studie framkommer att rädslan bland annat kan kopplas till en ovana att vårda 

patienter med MRSA. Kirurgavdelningarna som intervjuerna skedde på hade enbart några 

MRSA-patienter per år, uppskattningsvis fyra till sex stycken. I resultatet framgår att 

sjuksköterskorna upplever att då de vårdar MRSA-patienter på en mycket oregelbunden basis 

så blir de osäkra på hur de ska göra när de väl får in en patient med MRSA på avdelningen. 

Sjuksköterskorna blir rädda för att göra fel och riskera att föra smittan vidare eller att själva 

smittas av MRSA. Ovana eller brist på kunskap skulle därmed kunna förklara en del av oron 

som vissa sjuksköterskor upplever.  

 

Resultatet från denna studie visar dock att majoriteten av sjuksköterskorna inte är oroliga för 

att vårda patienter med MRSA av rädsla att smittas själv utan snarare för att de känner sig 

oroliga för att föra smittan vidare till andra patienter. Det samma konstaterar Wolf et al. 

(2008) i sin studie. Författarna kan konstatera att oron kring MRSA i första hand kretsar kring 

risken att föra smittan vidare till andra patienter bland de intervjuade sjuksköterskorna. da 

Silva et al. (2010) konstaterar också att sjuksköterskor uttrycker en rädsla att föra smittan med 

sig hem till sin familj. I resultatet av denna studie framgår dock inte att sjuksköterskor är 

oroliga för att föra med sig MRSA hem men det är en intressant aspekt att ha i åtanke. 

 

Smittspridning är ett återkommande ämne genom hela resultatet. Sjuksköterskorna återger 

flera olika exempel på faktorer som skulle kunna medföra smittspridning i deras arbete som 

de oroar sig över. Bland annat framgår det i resultatet att de flesta sjuksköterskorna upplever 

att kohortvården som ska tillämpas vid vård av MRSA patienter många gånger brister. Detta 

tvingar sjuksköterskan att vårda flera andra patienter samtidigt viket strider mot föreskrifterna 

i SOSFS 2007:19 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården). 

Socialstyrelsen (2011c) konstaterar i sin rapport att det råder stora brister i hygienrutinerna på 

sjukhus och vårdcentraler. Att kohortvården inte efterföljs nämns som en stor riskfaktor att 

kunna medföra smittspridning. Dessutom råder det en brist på enkelsalar vilket 

sjuksköterskorna i studien tar upp som en viktig riskfaktor. Geva et al. (2008) hävdar i sin 

studie att när kohortvården inte följs och samma sjuksköterska har hand om patienter som inte 

har MRSA ökar risken att föra MRSA vidare kraftigt. Struwe (2008) stärker detta påstående 

genom att hävda att enkelsalar eller isoleringsrum är en viktig del i att förhindra utbrott av 

MRSA på sjukhus.  

 

Forskningen understryker med andra ord att kohortvården bör upprätthållas och att enkelsalar 

är ett måste i kampen mot MRSA. I resultatet framgår det av sjuksköterskorna att en viktig 

anledning till att kohortvården inte kan efterföljas beror på att det inte finns tillräckligt med 

personal. På en avdelning där det råder ett högt tryck och det redan också är för lite personal 

kan därför inte kohortvården upprätthållas på ett effektivt sätt. I en norsk studie från 2011 av 

Thorstad, Sie och Andersen konstateras att vårdpersonal upplever att personalbristen leder till 

att det inte går att upprätthålla en konkret hygienisk standard. Forskarna menar även att 

personalbristen leder till en ökad risk för spridning av MRSA. En stor brist i sjuksköterskans 

arbetssituation har därmed identifierats i studien vilket de är väl medvetna om och vållar 

bekymmer i det dagliga arbetet.  

  

Wolf et al. (2008) och Hendersson (2006) tar upp att en bristande infektionskontroll riskerar 

att resultera i smittspridning. Hendersson (2006) menar bland annat att otillräcklig kontroll 

kan medföra att MRSA sprids via personalens händer och kläder till andra patienter. Även 
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Morrow et al. (2011) tar upp samma ämne i sin artikel. Sjuksköterskorna i denna studie menar 

att de själva är en stor riskfaktor för att föra MRSA vidare till andra patienter. En stor risk 

som nämns är det faktum att när kohortvården inte efterföljs måste sjuksköterskan springa 

mellan en MRSA-patient och flera andra patienter som inte är MRSA-infekterade med samma 

arbetskläder. Därmed riskerar sjuksköterskorna att föra smittan vidare vilket också orsakar en 

oro hos sjuksköterskorna. Studiens resultat går därför i linje med tidigare presenterad 

forskning.   

 

I resultatet kunde författarna även se att sjuksköterskorna upplever att en stressig 

arbetssituation riskerar att medföra spridning av MRSA. Sinkowitz-Cochran et al. (2011) 

konstaterar att stress är en bidragande orsak till dålig handhygien och lågt användande av 

förkläden vid kontakt med MRSA-patienter. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien inom hälso- och sjukvården (2007:19) ska basala hygienrutiner alltid tillämpas. 

Innebörden blir att händerna desinfekteras före och efter patientkontakt och skyddsförkläde 

användas vid kontakt med kroppsvätskor eller biologiskt material. Stressen som 

sjuksköterskorna upplever resulterar i att de basala hygienrutinerna riskerar brista och tillåta 

att smittspridning sker.  

 

Stressen som några av sjuksköterskorna beskriver har även visat sig kunna påverka 

bemötandet av patienten. Om sjuksköterskan vårdar flera patienter samtidigt som MRSA-

patienten och har en stressig dag på jobbet så kan detta resultera i att MRSA-patienten inte får 

lika mycket uppmärksamhet som de andra patienterna. Andersson et al. (2011) menar i en 

studie att vårdpersonalens bemötande och beteende av MRSA-patienten påverkar patientens 

upplevelser av vården. I resultatet har författarna funnit att sjuksköterskor bland annat är 

rädda för att negligera patienten. Samtidigt upplever de att det som jobbigt att vara på samma 

sal som MRSA-patienten och att nära omvårdnad upplevs som jobbigt och oroskapande. Oron 

att negligera patienten bygger i författarnas resultat på stress, men vad som orsakar det övriga 

beteendet är oklart.  

 

Andersson et al. (2011) identifierade att vårdpersonalen ibland brister i de basala 

hygienrutinerna innan det är bekräftat huruvida MRSA-smitta förekommer. När patienten 

sedan fått en konstaterad MRSA-diagnos så förändras vårdpersonalens hygienarbete till att bli 

mer noggrant. Denna studies resultat kan tolkas på ett liknande sätt. Samtliga sjuksköterskor 

har upplevt att vård av MRSA patienter innebär att det blir extra viktigt med hygienrutinerna 

runt omkring patienten. En viktig fråga i studien blir därmed varför sjuksköterskorna upplever 

detta. Strama (2010) konstaterar i sin rapport att i dagens läge är den mest lämpade insatsen 

för att förhindra spridning av MRSA att använda sig av basala hygienrutiner. Basala 

hygienrutiner ska alltid gälla, oavsett vilken smitta eller diagnos som patienten är 

inneliggande för (Socialstyrelsen, 2011c). Därmed kan författarna påstå att de basala 

hygienrutinerna inte alltid efterföljs i den grad de borde i vården av patienter som inte har en 

konstaterad MRSA. Men bara för att patienten inte har en konstaterad MRSA så kan patienten 

ändå vara koloniserad av bakterierna och brister i basala hygienrutiner riskerar därmed att 

orsaka en smittspridning. Morrow et al. (2011) har i sin studie sett att vårdpersonal uppskattar 

förekomsten av MRSA hos patienterna som lägre på den egna avdelningen än på andra 

avdelningar med liknande förhållanden.  

 

Resultatet i denna studie pekar på att sjuksköterskor upplever att PM, riktlinjer, 

hygiensjuksköterskan samt vetskapen att det går bra att ventilera med sina arbetskamrater 

skapar en trygghet i arbetet med MRSA patienter. Wolf et al (2008) menar i sin studie att 

sjuksköterskor ser hygiensjuksköterskan som en stor källa till kunskap och att hon bidrar till 
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stöd och hjälp. Morrow et al. (2011) fortsätter på samma spår och hävdar att personalen 

uppmuntrar och guidar varandra vid vård av MRSA-patienter. Att dessa sätt att införskaffa 

kunskap skulle leda till trygghet framgår inte av studierna men är något som visats i denna 

studies resultat. Men med tanke på att sjuksköterskor använder PM, riktlinjer med mera för att 

ta del kunskap som ska underlätta deras arbete vid vård av MRSA patienter menar författarna 

att detta skänker en trygghet. Detta faktum speglar återigen vikten av att basala hygienrutiner 

efterföljs även om patienten inte har en MRSA-diagnos. Exempelvis menar Kampf och 

Kramer (2004) att en förebyggande åtgärd som att alltid desinfektera händerna före och efter 

patientnära arbete har mycket god effekt på att eliminera resistenta bakterier från händerna. 

En sådan enkel åtgärd kan förhindra flera fall av spridning av MRSA från sjukvårdspersonal 

till patienter. 

Slutsats  

Hur sjuksköterskor upplever vården av patienter med MRSA är individuellt. En stor oro finns 

dock hos de allra flesta sjuksköterskor att sprida MRSA vidare till andra patienter. Studien 

visar att sjuksköterskor tycker att det är mycket viktigt att följa de basala hygienrutinerna men 

att det finns brister i hygienarbetet såväl vid vård av patienter med MRSA som av en patient 

utan MRSA.   

Vidare forskning 

Eftersom att denna studie fokuserade på sjuksköterskor som arbetar på kirurgavdelningar vore 

det intressant att studera hur sjuksköterskor på andra avdelningar upplever att det är att vårda 

patienter med MRSA för att undersöka om olika patientgrupper kan bidra till olika syn på 

vårdarbetet kring MRSA. En studie som omfattade flera olika typer av avdelningar skulle 

även ge ett material som är mer applicerbart inom vården mer generellt. Dessutom vore det 

intressant att jämföra vanliga vårdavdelningar gentemot en infektionsavdelning när det gäller 

vården av MRSA patienter för att se om någon skillnad föreligger. Ytterligare en intressant 

vinkling skulle vara att undersöka vilken kunskap sjuksköterskor har kring MRSA. Slutligen 

vore det intressant att göra en studie om hur annan vårdpersonal upplever vården av MRSA-

patienter och därmed inkludera fler yrkeskategorier än enbart sjuksköterskor för att få en 

bredare bild av ämnet.  
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Till verksamhetschef  

Xxx Xxx  

Kirurgkliniken, XX sjukhus  

 

Hej! 

 

Vi heter Alexander Lundell och Kristina Johansson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. 

 

Vi skall denna termin genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (en 

kandidatuppsats).  

 

Området som vi vill studera berör verksamma sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

att vårda patienter med Meticillin resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), (sammanfattning 

av studiens innehåll och uppläggning finns som bifogad bilaga). Det finns väldigt lite forskning 

publicerat angående detta ämne. 

 

Vi har valt sjuksköterskor från kirurgkliniken för att vi tror att dessa sjuksköterskor har tillräckliga 

erfarenheter av att vårda MRSA patienter för att kunna ge adekvata svar på studiens 

frågeställningar. Vi vet att patienter med MRSA mest vårdas på infektionskliniken men att 

dessa patienter även vårdas på kirurgen ibland. Vi har en tro att detta är svårt och en extra 

arbetsbelastning för personalen på en kirurgavdelning tillsammans med alla nyopererade 

patienter och därför valde vi just sjuksköterskor på kirurgkliniken. Sjuksköterskorna som väljs 

ut bör ha vårdat patienter med konstaterad MRSA eller patienter med misstänkt MRSA.  
 

Därför är vi mycket intresserade av få genomföra arbetet vid kirurgkliniken, Danderyds sjukhus.  

Vi har tänkt oss att om vi får ditt godkännande att genomföra studien, kontaktar vi 

chefssjuksköterskorna på respektive avdelning för hjälp att få kontakt med sjuksköterskor som är 

villiga att ställa upp för en intervju. 

 

Tiden är lite knapp för oss så om Du godkänner att studien genomförs vid kirurgkliniken, är vi 

tacksamma för tillåtelse så snabbt som möjligt via mail.  

 

Finns frågor eller tveksamheter så kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Alexander Lundell (alexander.lundell@xxx.xxx, 073-xxxxxxx) 

Kristina Johansson (kristina.johansson@xxx.xxx, 073-xxxxxxx) 

Kurs 36 Sophiahemmet Högskola HT-11 

 

Handledare:  

Helene Andersson 

Sophiahemmet Högskola 

(helene.andersson@xxx.xxx, 070-xxxxxxx) 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning av ARBETETS innehåll och upplägg  BILAGA I 2(2) 

 

Prel. Titel: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter Meticillin 

resistenta Staphylococcus aureus – En kvalitativ intervjustudie. 

 

Problemområdet: I Sverige och övriga världen ökar antalet människor som är koloniserade 

av bakterien Meticillin resistenta Staphylococcus aureus (i dagligt tal kallad MRSA). 

Staphylococcus aureus är en bakterie som finns naturligt i vår omgivning och ca 50 procent 

av alla människor är bärare av koloniserade i näshålan. Men bland annat på grund av 

överanvändning av antibiotika och otillräckliga doseringar har S. aureus utvecklat resistens 

mot de vanligaste antibiotika som används för att behandla infektioner orsakade av denna 

bakterie. Detta ger upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Dessutom orsakar 

bakterien stora vårdhygieniska problem då den kan vara svår att bli av med när den väl fått 

fäste på sjukhus. Sjuksköterskor kommer i sitt yrkesutövande i kontakt med patienter som är 

koloniserade av MRSA. Därmed behöver sjuksköterskan ha god kunskap om hur 

smittspridning ska förebyggas för att inte föra smittan vidare till andra patienter och personal. 

Få studier har gjorts för att undersöka hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda patienter 

som är bärare av MRSA.  

 

Syfte: Att beskriva verksamma sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med Meticillin resistenta Staphylococcus aureus (MRSA).  

 

Specifika frågeställningar:  

 

Hur upplever sjuksköterskan sin arbetssituation vid vård av MRSA-infekterade patienter? 

 

Hur upplever sjuksköterskor att omvårdnaden är för MRSA-infekterade patienter? 

 

Vad i sjuksköterskans arbetsmiljö skulle kunna medföra att spridning av MRSA sker? 

 

Arbetets design och metod för datainsamling: Tänkt upplägg,  
En kvalitativ intervjustudie ska genomföras med 6-8 yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar 

på kirurgkliniken. Sjuksköterskorna ska ah vårdat minst en patient med misstänkt MRSA eller 

konstaterad MRSA. En provintervju genomförs för att testa studiens upplägg och tillförlitlighet. 

Intervjuerna spelas in på band och transkriberas ordagrant. Detta material kommer enbart vara 

tillgängligt för författarna. Efter att projektet är genomförts kommer inspelningarna och 

utskrifterna raderas. Dessutom kommer alla namn och personliga benämningar att avkodas så att 

sjuksköterskorna inte kan identifieras. Deltagande i studien kommer att informeras om att studien 

är frivillig och att alla har rätten dra sig ur när som helst. Intervjuerna hålls i ett avskilt rum. 

 

Tidslängd för arbetet: Vi önskar att få börja intervjua v. 37 och absolut senast v. 38-43. 

Senare är inte möjligt på grund av deadline för arbetet.  

  



 

 

Intervjuguide  BILAGA II 1(1) 

 

Innan vi börjar intervjun vill vi ge dig lite information. Intervjun är inget kunskapsprov där vi 

testar dina kunskaper utan ett tillfälle att få ta del av dina upplevelser och erfarenheter. 

Deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Informationen som framkommer i intervjun kommer enbart vi ha tillgång till och alla data 

som skulle kunna avslöja dig kommer avidentifieras. Efter avslutad studie kommer 

intervjuerna och utskrifterna att raderas.  

 

Introduktion 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

Hur är arbetssituationen på avdelningen? 

Har ni någon patient med MRSA på avdelningen nu? 

Uppskattningsvis, hur många MRSA patienter har du vårdat? 

Uppskattningsvis, hur ofta har ni patienter med MRSA på avdelningen? 

 

Omvårdnaden 
Hur upplever du att det är att vårda MRSA-patienter? 

- Hur upplever du omvårdnaden av att MRSA-patienter? 

- Berätta om senaste gången du vårdade en patient med MRSA 

- Beskriv dina känslor i omvårdnadssituationen 

 

Arbetssituation 

Hur upplever du din arbetssituation vid vård av MRSA-patienter? 

- Hur upplever du risken att själv bli smittad när du vårdar en patient med 

MRSA? 

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

- När ni har en patient med MRSA på avdelningen, hur upplevs detta bland 

personalen? 

 

Arbetsmiljön 
Beskriv din arbetsmiljö vid vård av MRSA patienter. 

- Hur upplever du arbetsmiljön på avdelningen vid vård av MRSA-patienter? 

- Vad i din arbetsmiljö skulle kunna medföra spridning av MRSA? 

- Beskriv hur du arbetar för att förhindra smittspridning. 

- Beskriv de rutiner som finns på din avdelning runt hantering av MRSA. 

 

Avslutning 

Finns det något mer du vill säga/tillägga? 

 


