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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
MRSA är ett växande problem i hela Europa. I Sverige rapporterades förra året 1 580 nya 

personer som smittats. MRSA är en bakterie som oftast finns i sår men även på hud och i 

slemhinnor. Förr räknades MRSA främst som en sjukhussjuka men på senare år har det 

blivit allt vanligare att folk smittas ute i samhället. Personer som drabbas av MRSA 

påverkas så att de inte längre kan leva ett normalt liv. Även deras vistelse på sjukhus blir 

annorlunda, de får ligga på isoleringssal och inte umgås med andra patienter vilket kan 

påverka deras sociala kontakter. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om 

MRSA så att de kan informera patienterna på ett bra sätt för att motverka vidare 

smittspridning.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur personer påverkas av att leva med MRSA. 

 

Metod 
Den metod som användes var litteraturstudie, en sammanställning av flera studier. 

Författarna har sökt i databaserna Pubmed och Cinahl samt utfört manuell sökning. För att 

få artiklar av kvalitet har inklusionskriteriet peer reviewed använts. Totalt hittade 

författarna 15 artiklar som sammanställts och analyserats till ett resultat. 

 

Resultat 
Resultatet visade att personer som är MRSA-bärare påverkas på olika sätt. För att 

underlätta förståelsen delades resultatet upp i fyra teman: Emotionella upplevelser till följd 

av diagnosen MRSA. Många patienter upplevde att det var ett jobbigt besked som gav stor 

ovisshet inför framtiden. Patienters upplevelse av information. Patienterna upplevde att 

personalen kunde för lite om MRSA. Det gjorde att det var jobbigt för patienterna att få 

information och att patienterna blev osäkra på vad MRSA var för något. Påverkan i hälso- 

och sjukvården. På sjukhuset fick patienterna som hade MRSA ligga i isoleringssal vilket 

var psykiskt påfrestande. Patienterna uppgav att de blev oroliga och deprimerade dessutom 

finns det studier som visar på att de fick en sämre vård. Påverkan i dagliga livet. I hemmet 

ansåg personer att MRSA drabbade deras sociala och aktiva liv. De fick inte göra vad de 

ville och var rädda för att träffa folk då de kunde smitta andra. 

 

Slutsats 
Diagnosen MRSA påverkar inte bara patienterna själva utan även deras anhöriga och 

närstående. Många personer upplevde att deras vardag hade blivit begränsad då de inte fick 

göra saker som de hade gjort innan diagnosen. En stor del av patienterna saknade 

information om MRSA och upplevde att sjukvårdspersonalen inte hade kunskap i ämnet. 

Isolering på sjukhus har varit en av de åtgärder som de flesta patienter upplevde som 

negativt eftersom det begränsade deras rörelsefrihet. De kände sig instängda och de fick 

även mindre uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen. 

 

Nyckelord: Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA), påverkan, patienter, 

upplevelser och isolering. 
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INLEDNING 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem i alla 

europiska länder (Köck et al., 2010). Att patienter har blivit smittade av MRSA medför 

inte bara ökad sjuklighet och dödlighet hos patienter utan även ökade kostnader för vården 

(Crosgrove et al. 2005; Socialstyrelsen [SOS], 2007a; Van Rijen & Kluytmans, 2009). 

European Centre for Disease Prevention and Control/European Medicines Agency 

[ECDC/EMEA] (2009) konstaterar att MRSA infektioner beräknas påverka mer än 150 

000 patienter årligen inom Europeiska Unionen (EU) vilket ger sjukhuskostnader för 3,8 

miljarder kronor.  

 

Easton et al. (2009) visar i en studie att allmänheten är medveten om MRSA. Det har visat 

sig att det som personerna oftast känner till om MRSA är att det inte går att bota vilket 

leder till en rädsla att själv drabbas av bakterien vid framtida sjukhusvistelse. 

 

MRSA kan smitta personer så att de blir livshotande sjuka (SOS, 2007a) men vanligast är 

att det finns i sår och då vanligen inte så skadliga att personen blir sjukhusbunden en 

längre tid (Ericson & Ericson, 2009).  

 

I föreliggande studie kommer ordet person och patient att användas omväxlande då 

MRSA-bärare är båda. När de är på sjukhus används ordet patient och när de är i hemmet 

används ordet person.  

 

BAKGRUND 

Methicillinresistenta Staphylococcus aureus 
 

I världen finns det många typer av bakterier och stafylokocker. Stafylokock aureus (S. 

aureus) finns i många olika mutationer och det är några av dessa mutationer som har 

utvecklat resistens och kallas MRSA (Melhus, 2010). För att bekämpa bakterier används 

antibiotika. Vår vanligaste grupp antibiotika kallas betalaktamantibiotika, de har en kemisk 

struktur som benämns betalaktamring. Betalaktamantibiotika hämmar uppbyggnaden av 

murein (protein och kolhydratkedjor som är bundna till varandra i ett luckert nätverk på 

utsidan av bakteriecellen, kallas även muraminsyra, peptidoglykan, mucopeptid) så att 

bakterien skadas och dör. De flesta S. aureus kan bilda enzymet penicillinas (betalaktamas 

enzym) som bryter ner strukturen hos betalaktamringen så att det antibiotiska medlet blir 

inaktivt (Ericson & Ericson, 2007). Mot dessa S. aureus kan behandling med 

penicillinasstabila penicilliner så kallade stafylokockpenicilliner (methicillin) vara 

verksamt (Ericsson & Ericsson, 2009).  

 

Vissa S. aureus har utvecklat ytterligare resistens mot stafylokockpenicilliner, dessa kallas 

MRSA. Det som gör att MRSA har blivit resistenta är en speciell gen som har utvecklats, 

mecA. MecA kodar ett protein på bakterien, PBP, till PBP2a så att penicillinassstabila 

antibiotika inte får fäste vilket innebär att bakterien inte kan brytas ned (Melhus, 2010; 

Oliveira & de Lencastre, 2011). 
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Historisk utveckling av resistenta stafylokocker 

Under 1940-talet introducerades de första penicillinerna. Forskarna hade funnit ett 

läkemedel som kunde bota alla bakterieinfektioner som var dödliga för både unga och 

gamla. Sjukdomar som pneumoni (lunginflammation) och sårinfektioner kunde nu botas. 

Penicilliner användes flitigt på vilda indikationer, ibland bara för att förebygga infektioner 

och ofta med höga doser (Ericsson & Ericsson, 2007, 2009). Strax efter penicillinets 

uppkomst upptäcktes dock att både S. aureus och S. epidermidis börjat utveckla 

penicillinresistens genom att bilda enzymet penicillinas. Bakterierna blev hotande igen och 

svårbehandlade. “Sjukhusinfektioner”, infektioner som smittade via sjukhus, drabbade 

både patienter och vårdpersonal. Patienter med exempelvis brännskador drabbades av 

mycket allvarliga och svårbehandlade infektioner i såren. Det hände att bakterierna spreds 

till blodbanan och orsakade stafylokocksepsis (Ericson & Ericson, 2007, 2009). 

 

Det första fallet av MRSA som rapporteras i världen kom från England 1961. Under 1980-

talet rapporterades det att MRSA har spritt sig inom sjukhus i samtliga världsdelar. Under 

1990-talet och 2000-talet ökade förekomsten av MRSA, särskilt i storstadsregionerna. 

Fram till i slutet av 1990-talet isolerade Sverige mindre än 100 fall per år men därefter har 

antalet ökat till över 1 000 fall per år (SOS, 2007a). Ökningen av MRSA tros vara en 

kombination av en riktig incidensökning och en ökad provtagning med frågeställning 

MRSA (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2011). I Norden är andelen fortfarande låg (mindre 

än två procent av S. aureus i blododlingar) (SOS, 2007a). I övriga Europeiska länder och 

andra delar av världen är MRSA mer vanligt förekommande (SMI, 2009). Idag är MRSA 

ett välkänt problem i sjukhusmiljöer världen över. Enligt Elie-Turenne et al. (2010) var det 

i USA år 2010 cirka 17 procent av befolkningen som var bärare av MRSA. Cirka hälften 

av alla S. aureus infektioner i Europa utgörs av MRSA bakterier (Ericson & Ericson, 

2009).  

 

Stafylokock aureus 

S. aureus är grampositiva kocker som hör till människans normalflora men som alltid 

räknas som patogen. S. aureus är framförallt en sårbakterie som binder till kroppens IgG 

(antikroppar) och gör det då svårt för kroppen att göra sig av med bakterierna. Den kan 

dessutom fästa sig på olika vävnader och bryta ned dem. Bakterien har en 

koagualationsfunktion som gör att den stänger in sig i sår och blir mer svårbekämpad. S. 

aureus utsöndrar även en rad olika exotoxiner (substanser som bakterier utsöndrar) som 

kan vara membranskadande, blåsbildande och feberframkallande (Melhus, 2010).  

 

Infektionsjukdomar som orsakas av S. aureus 

Då MRSA och S. aureus i grunden är samma bakterie uppkommer samma symtom och 

sjukdomar. Skillnader märks senare under behandlingen (Ericson & Ericson, 2007). 

 

S. aureus kan ge upphov till infektioner i alla kroppens organ, inklusive livshotande 

tillstånd som blodförgiftning med risk för bakterienedslag på hjärtklaffar (SOS, 2007a) 

septisk chock, lunginflammation, osteomyelit (inflammation i ben eller benmärg) samt 

cellulit (hudinfektion) (Klevens et al., 2007). Bakterien kan även orsaka matförgiftning, 

staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) och toxic shock syndrome (TSS) (Ericson & 

Ericson, 2009).  

 

Sårinfektioner 

S. aureus är den vanligaste orsaken till sårinfektioner och varbildningar av olika slag. Det 

är när dessa bakterier börjar angripa såret och omgivande vävnad som infektionerna 
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uppkommer (Ericson & Ericson, 2009). Det tjocka, gulaktiga varet som kommer ut ur ett 

infekterat hudsår eller en öppnad böld innehåller i nio fall av tio S. aureus. Det är därför 

bakterien har fått namnet “det gula varets bakterie”. Karakteristiska tecken på sårinfektion 

är rodnad, svullnad, värme och smärta (Ericson & Ericson, 2007). 

 

Prevalens 

MRSA blev anmälningspliktigt i Sverige år 2000 (SOS, 2007a). Enligt 

smittskyddsinstitutet (2011) förekommer MRSA infektioner i alla åldersgrupper och hos 

lika många män som kvinnor. Under 2010 rapporterades i Sverige 687 fall (43 procent) 

som inhemskt smittade och 595 fall (38 procent) som smittade utomlands, för övriga 15 

procent saknas uppgifter. Femtionio procent av fallen som var smittade i Sverige var yngre 

än 50 år. Medianålder för de inhemskt smittade var 47 år vilket är en ökning från ett 

tidigare år med fem år. För de utlandssmittade var medianålder 27 år. De fem mest 

rapporterade primära smittländerna under 2010 var Kina, Irak, Serbien Montenegro, 

Filippinerna och Indien. År 2010 har antalet inhemskt smittade relaterat till sjukvård och 

omsorg minskat från 88 fall år 2009, till 64 fall. Antalet inhemska fall som var relaterat till 

sjukvårdsförvärvade har under 2010 halverats jämfört med år 2006. Anledningen till att 

fallen av MRSA har minskat beror sannolikt på bättre följsamhet av de basala 

hygienrutinerna och mer frekvent provtagning av patienter för att hitta de tillflliga 

smittbärarna samt genom smittspårning (SMI, 2011). 

 

Samhällsförvärvade MRSA 

Tidigare har MRSA mest smittat via sjukhus men de senaste tio åren har antalet 

samhällsförvärvade MRSA (de som smittade utanför sjukvården) ökat påtagligt (Barnes & 

Sampson, 2011; SMI, 2011). Samhällsförvärvade MRSA drabbar ofta barn och yngre 

vuxna (SMI, 2011). Utbrott har beskrivits i USA där det gjorts en studie på ett barnsjukhus 

(Buckingham et al., 2004) som visade att av de barn som hade en MRSA infektion var 

cirka hälften orsakade av samhällsförvärvade MRSA. 

 

Riskfaktorer 

Routh, Alt, Ashley, Kramer och Boyce (2009) skriver i en studie att ökad ålder, 

personernas samsjuklighet, sjukhusexponering samt urinkateteranvändning är de faktorer 

som spelar stor roll för att personer kan bli smittade av MRSA. Enligt en annan studie 

gjord i Skottland så är det fem gången högre risk att bli bärare av MRSA om personen är 

över 64 år jämfört med yngre än 50 år. Är personen över 80 år är risken tio gånger högre. 

Samma studie menar att personer som har sår har en tre gånger så hög risk att bli bärare än 

de som har intakt hud (Van Velzen et al., 2011). 

 

Fastställa MRSA-bärarskap 

När personer bär på MRSA-bakterier finns de normalt i näsans slemhinnor men även i 

svalg, armhålor och mellangården. MRSA screening koncentreras till att undersöka svalg, 

näsa, mellangården och alla sår personen har (Melhus, 2010). Vid MRSA screening 

används en odlingspinne som skickas till ett laboratorium för odling.  

 

För att bestämma om en person är bärare av MRSA (koloniserade) eller om personen bara 

tillfälligt har bakterier på sig (transient bärarskap) har Socialstyrelsen (2010a) givit ut 

rekommendationer för att bland annat kunna fastställa ett bärarskap. De anger där att de 

som är koloniserade av MRSA skall uppvisa något av följande kriterier; har eller har haft 

symtom av MRSA-infektion, visat positivt MRSA provsvar vid mer än ett tillfälle eller om 

provet var taget i ett sår eller mellangården och visade positivt svar. Runt hälften av alla 
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friska individer i Sverige bär på S. aureus transient. Sjukvårdspersonal har en högre 

bärarfrekvens än normalbefolkningen (Melhus, 2010; Ericson & Ericson, 2009). 

Fri från MRSA 

I Sverige finns det olika riktlinjer för om det är möjligt att bli fri från MRSA beroende på 

vilket län i Sverige personen befinner sig i. Personen kan ha blivit friad från MRSA i 

Mariefred för att sedan flytta till Stockholm och där räknas som bärare och smittad. Det 

kan bli jobbigt för en person att hamna på sjukhus och åter vara smittad (Andersson, 

Fossum, Lindholm & Kalin, 2009). Socialstyrelsen (2010a) fastställer att personer kan bli 

betraktade som bli fria från MRSA i den mån normalbefolkningen är fri. För detta krävs att 

personen inte har några sår och att 3prover varit negativa under minst ett år. Då kan 

behandlande läkare göra en bedömning där han beslutar om personen kan behandlas I 

fortsättningen utan regelbundna kontroller. 

 

Spridning av MRSA 

Bakterierna sprids via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta innebär att 

smittan överförs via kontakt mellan bärare och annan person (Almås, Stubberud & 

Grönseth, 2011). Indirekt kontaktsmitta som är minst lika vanligt innebär att någon får 

bakterien på händerna och sedan antingen tar på en person som blir smittad eller tar på en 

yta som senare någon annan kommer åt och på det viset får bakterierna på sig (Stiefel et 

al., 2011). 

 

Restriktioner  

Enligt Smittsskyddslagen (SFS, 2004:168) skall den behandlande läkaren ta beslut om 

individuella förhållningsregler för att hindra smittspridning. Förhållningsreglerna kan vara 

att personerna med MRSA inte får donera blod eller organ, att de är skyldiga att informera 

sjukvårdspersonalen och sin partner om bärarskapet och smittorisken, att iaktta särskilda 

basala hygienrutiner samt regelbundet hålla kontakt med behandlande läkare.  

För att hindra smittspridning är det viktigt att personer som är MRSA-bärare tillämpar god 

handhygien, tvättar händerna noga om området där infekterade sår eller kateter vidrörts 

och använd flytande tvål och egen handduk. Vidare skall personer med MRSA som har 

infekterade sår vara noggranna med att täcka hela såren med bandage och torrt förband 

varje gång personen ska gå ut eller träffa folk. Gamla omläggningsmatrial läggs i 

plastpåse, knyts ihop och kastas sen som vanligt avfall. Om personer har eksem som går 

igenom huden eller sår bör inte personer bada i bassäng, bada i allmän bastu eller sola i 

solarium. Vid bad eller dusch i egen bostad ska personer använda flyttande tvål och egen 

handduk samt rengöra badkaret med rengöringsmedel efter badet 

(Smittskyddsläkarföreningen, 2004).  

För barn som är MRSA-bärare är det tillåtet att gå till skolan/förskolan om de inte har 

pågående infektion eller riskfaktorer som exempelvis hudlesioner, vätskande och svårläkta 

sår, bölder, svinkoppor och paronyki (infektion i nagelband och nagelbädd) (SOS, 2010b). 

 

För sjukvårdspersonal som är MRSA-bärare är det tillåtet att fortsätta arbeta, om inte 

personen har öppna sår, akut övre luftsinfektion, infektioner som har orsakat av MRSA 

eller är under pågående antibiotikabahandling som personens MRSA-stam är resistent mot 

(SOS, 2007b). 
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Informationsplikt om MRSA till sjukvården 

Den som är MRSA-bärare är alltid skyldig att informera om detta vid kontakt med hälso- 

och sjukvården på grund av att vårdmiljöer innebär en ökad risk för smittspridning (SOS, 

2010a). Fjorton län i Sverige delar ut MRSA-bärarkort till patienter i samband med att 

diagnosen MRSA ställs. I sex län får inte patienter kortet och i ett län får de kortet om de 

själva vill. Patienterna uppmanas att visa upp kortet när de kommer i kontakt med hälso- 

och sjukvården, inkluderande besök hos tandläkare och fotvårdsspecialister (Andersson et 

al., 2009).  

 

Specifik vård vid MRSA 
 

Farmakologisk behandling vid infektion 

Den medicinska behandlingen föregås av resistensbestämning för att se vilka medel 

bakterien är resistent mot för att kunna välja rätt antibiotika. Vanligen behandlas MRSA 

med vancomycin eller linezolid (båda är antibiotikum som inte är av typen 

betalaktamantibiotikum)(Almås et al., 2011). Av dessa två kan linezolid ges peroralt och 

båda intravenöst, därför menar Li, Willke, Rittenhouse och Rybak (2003) att linezolid är 

bättre då det förkortar sjukhusvistelsen. Florescu et al. (2008) har undersökt ytterligare ett 

antibiotikum, tigecycline. Enligt den studien är tigecycline lika effektivt mot MRSA 

infektioner och MRSA sårinfektioner som vancomycin. Tigecycline kan dock göra 

patienterna mera illamående jämfört med vancomycin. 

 

Farmakologisk behandling vid transient bärarskap. 

Om en person är bärare av MRSA kan mupirocinsalva appliceras i näsan två till tre gånger 

per dag i cirka tio dagar för att dekolonisera näsan (Almås et al., 2011). Enligt en 

undersökning gjord av Mody, Kauffman, McNeil, Galecki och Bradley (2003) visade det 

sig att mupirocinsalvan dekoloniserade 93 procent av alla som bar på MRSA efter två 

veckor. Efter tre månader från första behandling var 61 procent fortfarande utan MRSA 

medan resten hade fått tillbaka bakterien. 

 

Sårvård 

Enligt Lindholm (2003)  ska bakterietätt ytterförband väljas för att inte sprida MRSA 

exempelvis hydrokolloidplatta, bakterietätt film eller skumförband. Vid skumförband bör 

såren behandlas med lodosorb (läkemedel för att behandla infekterade sår). Larvterapi har 

visat bra effekter för att eliminera S. aureus ur sår. Det som också är speciellt vid 

behandling av infekterade sår är att utrustning och material som används inne hos 

patienten inte får tas ut igen, utan kan sparas till nästa omläggningstillfälle eller kasseras. 

Vid omläggning skall det läggas ett rent underlag under kroppsdelen där såret förekommer 

som sedan slängs för att inte bakterier skall finnas kvar i sängen eller dylikt. 

Vårdpersonalen skall arbeta efter basala hygienrutiner med handskar och förkläden för att 

undvika att få smittan på sig. Personalen skall också se till att sårförbandet täcker hela 

såret så att MRSA-bakterierna stannar under förbandet (Almås et al., 2011). 

 

Hygien 

Det viktigaste att komma ihåg vid behandling av infekterade sår och infektioner som 

MRSA är att alltid jobba efter basala vårdhygienrutiner. Innan varje kontakttillfälle ska 

vårdpersonalen ha spritat händer och underarmar noga med klorhexidinsprit, för att sedan 

ha rena handskar och förkläde på sig (Socialstyrelsens föreskrifter [SOSFS], 2007:19). 

Alla textilier och andra materiel som kan ha varit i kontakt med kroppsvätskor skall 
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behandlas som smittförorenade och hanteras därefter. För att undvika vidare smittning 

skall alla ytor tvättas och desinfekteras regelbundet (Almås et al., 2011). Men enligt Mertz, 

Dafoe, Walter, Brazil och Loeb (2010) har ökad handhygien ingen signifikant skillnad på 

MRSA-spridning inom vården. 

 

Isoleringssal 

Isoleringssal används för att hindra spridning av bakterier, smittkällan isoleras för att 

smittsamma bakterier som MRSA inte ska överföras till andra patienter. Det kan även 

användas som skyddsisolering för att en person med exempelvis lågt immunförsvar skall 

undvika att bli smittad av andra sjuka patienter (Ayliffe, Babb, Taylor & Wise, 1979). 

Patienter som läggs in på sjukhus och som är MRSA-bakterier ska vid varje tillfälle 

isoleras och ligga på en infektionsavdelning (Ericson & Ericson, 2009). En fransk studie 

visade goda effekter av isolering för att kontrollera spridningen av MRSA (Bouchard et al., 

1999).  

 

Hails, Kwaku, Wilson, Bellingan och Singer (2003) menar i sin studie att det finns brister i 

användandet av isolering av MRSA-bärare på engelska intensivvårdsavdelningar. 

Dettenkofer, Utzolino, Luft och Lemmen (2010) beskriver att isoleringssal är ineffektiv 

om basala hygienrutiner inte används. Vidare går att utröna att isoleringssal inte är det 

bästa alternativet utan att med bra handhygien fungerar vanlig barriärvård (patienten kan 

ligga i flersal men kravet är att det skall finnas väggar så att det är möjligt att stänga in 

smittan vid omläggning och dylikt) minst lika bra. 

 

Alternativa behandlingar 

Tea tree-olja har visat sig vara minst lika effektiv som klorhexidin-tvål när det gäller att bli 

av med MRSA på huden. För att bli av med MRSA i näsa har mupirocinsalvan visats var 

effektiv (Dryden, Dailly & Crouch, 2004). En studie gjord i Japan (Yamada et al, 2006) 

visar att katekiner som finns i grönt te kan minska förekomsten av MRSA i sputum. Dock 

är studien noga med att framhäva att detta bara är en supplement behandling och kan inte 

ersätta medicinska behandlingen. Värmebehandling har visat sig effektivt när en person 

har trycksår där MRSA-bakterien kan förekomma. Studier har visat att MRSA kan utrotas 

från trycksår om värmebehandling startas tidigt (Ellis, Finn, Noone & Leaper, 2003). 

 

Följsamhet 

Följsamheten i behandlingen hos personer kan vara avgörande för om bakterien kan 

utrotas eller inte. Det finns påvisat att personer som ska följa rekommendationerna i 

hemmet är dåliga på att vara noggranna och göra som läkaren har sagt (Hansen et al., 

2007). 

 

Hälsa hos personer med MRSA 

 

Hälsa är nödvändigt för att personer skall kunna ha ett dagligt liv (Arnesson, 2006). World 

Health Organisation [WHO]:s definition av hälsa som “Hälsa är ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, andligt, socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet” 

(WHO, 1946 s. 2). Patienter som har MRSA kan till exempel uppleva att det sociala 

välbefinnandet inte är fullständigt, till exempel blir patienter på sjukhus isolerade som 

“smittbärare” och får en påverkad kontakt med närstående (Lindholm, 2003).  
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Genom Socialstyrelsens (2007b) restriktioner har personerna minskad möjligheten till 

sysselsättning. Detta kan påverka hälsan negativt eftersom att för ett bra välbefinnande 

behöver det vara balans i sysselsättningen (Christiansen & Townsend, 2010). 

 

Enligt Rotegård, Moore, Fagermoen och Ruland (2010) krävs för hälsa ett antal 

förutsättningar och tillgångar i form av inre styrkor och yttre faktorer. De inre styrkorna 

kommer från personen själv och de yttre faktorerna härstammar från omgivningen. De inre 

styrkorna är relation, motivation, vilja och trygghet medan de yttre faktorerna är stöd, 

förväntningar av andra samt psykiska och miljömässiga inslag. Resultatet av ökning av 

tillgångar blir en förbättrad hälsa och ett ökat självbestämmande (Rotergård et al., 2010). 

Det är individuellt vilken livsstil som passar och vad hälsa betyder för varje enskild 

person. Med hälsa följer livskvalitet, sociala faktorer, en känsla av tillhörighet och 

autonomi (Arneson, 2006). 

 

Även empowerment är ett viktigt begrepp och har ett tydligt samband med upplevd hälsa 

(Arneson, 2006). Empowerment är ett begrepp som syftar till att förstärka autonomin hos 

en person genom att delge kunskap, ansvar och förtroende. Syftet är att personen skall få 

vara med och bestämma över sin egen behandling för att främja autonomin och känslan av 

gemenskap (Klang Söderkvist, 2001). Erhart et al. (2008) beskriver att empowerment är en 

viktig faktor för en ökad autonomi och en ökad livskvalitet. 

 

Autonomi och kunskap 

Varje människa är en fri och självständig varelse. Autonomi handlar om ett sätt att beskriva 

hur en person kan bli fri att handla på det sätt som hon verkligen vill (Arlebrink, 2006).  

 

Det är viktigt att vårdpersonalen ger god information om riskerna med MRSA till både 

patienten och dess närstående (Lindholm, 2003). Detta för att patienten skall få all tänkbar 

information och utan påtryckningar kunna komma fram till ett eget beslut (Arlebrink, 

2006). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) har patienten rätt att få all 

information om sitt hälsotillstånd, de metoder, vård och de behandlingar som finns. Om 

informationen inte kan lämnas till patienten ska det lämnas till patientens närstående. 

 

Interdependent autonomi är ett mål som endast kan realiseras under vissa speciella 

betingelser, att varje människa lever i en relation till sitt eget och till andras liv. Inom 

sjukvården läggs patienters liv i andras händer där patienten är i underläge och 

vårdpersonal har stor makt. Inom interdependent autonomi hjälps patienten att stärka sin 

autonomi genom att hjälpa och stödja henne att själv komma fram till ett beslut (Arlebrink, 

2006). En enkät- och intervjustudie visade resultat där deltagarna (sjuksköterskor och 

läkare) ansåg att deras kunskap om MRSA var otillräcklig för att hjälpa och stödja dessa 

patienter. Många av deltagarna hade ett stort behov av information och utbildning när det 

gällde MRSA för att kunna vårda patienterna på ett bra sätt (Easton et al., 2007). 

 

En fallstudie utgiven av Socialstyrelsen (2007c) följde en man som flyttat in till ett 

äldreboende efter att han hade genomfört en höftoperation. Mannen hade tidigare MRSA 

och i samband med operationen togs odlingar, men MRSA påvisades inte. Personalen på 

äldreboende tolkade då provsvaret som att mannen var smittfri. Han vårdades som om han 

inte var smittbärare och infektionen spreds till elva personer. Fallstudien visar hur viktigt 

det är att vårdpersonal har goda kunskaper om infektionen. Enligt Socialstyrelsen (2007c) 

tros orsaken till det inträffade vara att personalen på äldreboende hade låg kunskap om 

MRSA-infektioner samt att personalen på sjukhuset inte gav tydlig information till nästa 
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vårdkedja. 

 

Om personer med MRSA får tillräcklig med kunskaper om MRSA har det visat sig att 

smittspridningen minskar markant (Mattner, Biertz, Ziesing, Gastmeier & Chaberny, 

2010). En tysk studie visar vikten av att också förstärka personers autonomi har stor 

betydelse för att personen ska kunna hantera sina hälsorisker (Erhart, Wille & Ravens-

Siebrerer, 2008). 

 

Problemformulering 
 

MRSA är ett växande problem runtom i världen (Köck et al., 2010) och även i Sverige har 

det blivit mycket vanligare på senare år (SMI, 2011). I större delar av Sverige är en person 

som blivit smittad av MRSA en kronisk bärare av bakterien och kan inte friskförklaras. 

Detta innebär att personerna får leva med det resten av livet (Andersson et al., 2009). För 

att kunna begränsa spridningen av MRSA krävs stora insatser, de åtgärderna som visats sig 

haft goda effekter är exempelvis isolering, screening och smittspårningen (SMI, 2011). Det 

är också åtgärder som påverkar patienterna negativt (Lindholm, 2003). Köck et al. (2010) 

skriver i sin studie att MRSA inte bara påverkar patienter på sjukhus utan den kan även 

påverka personers vardag, i hemmet och andra fritidsaktiviteter.  

 

Det har visats sig att vårdpersonal inte besitter full kunskap om MRSA (Mamhidir, 

Lindberg, Larsson, Fläckman & Engström, 2011) och det leder till att patienter inte får en 

bra vård (Easton et al., 2007). En bättre kunskap hos personal skulle ge en bättre vård till 

patienter med MRSA (Easton et al., 2007). Fick patienterna mer kunskap om sin diagnos 

skulle det kanske öka deras autonomi och livskvalitet (Arlebrink, 2006), det skulle också 

kunna leda till att personerna vet sina begränsningar och därför vågar vara mer aktiva 

vilket också är bra för livskvaliteten (Christiansen & Townsend, 2010; Drewnowski & 

Evans, 2001).  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur personer påverkas av att leva med MRSA. 

METOD 

I och med att det redan fanns en del kunskap och forskningsresultat inom området för 

syftet valde författarna att göra en litteraturstudie. Där det redan finns forskning menar 

Forsberg och Wengström (2008) att det är viktigt att analysera och sammanställa resultat 

för att besvara kliniska frågeställningar. En litteraturstudie utgår från ett tydligt formulerat 

syfte som författarna besvarat genom att söka, värdera och analysera olika 

forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2008).  

 
Inklusionskriterier 

 

För att artiklarna ska vara relevanta och av hög kvalitet var ett kriterie att artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, oberoende granskade av kvaliteten (Forsberg & Wengström, 2008; 

Willman, Stoltz  Bahtsevani, 2011). Ytterligare ett kriterie var att artiklarna skulle vara på 

engelska eller svenska då det är de språk som författarna behärskar. För att få ett så aktuellt 

resultat som möjligt är det viktigt att använda sig av aktuella artiklar (Forsberg & 
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Wengström, 2008). Vid första sökomgången begränsades därför artikelsökningen till att 

vara mellan år 2001-2011, det vill säga tio år tillbaka, då inte tillräcklig mängd erhölls 

beslutades författarna till föreliggande studie att utöka sökningen till 20 år tillbaka. 

Genomförande 

Databassökning 
Sökningen av artiklar genomfördes under augusti - september 2011 där databaserna 

Pubmed och Cumulative index of nursing and allied health literature (Cinahl) användes 

(Tabell 1 & tabell 2). Pubmed innehåller artiklar som behandlar både medicin och 

omvårdnad. Cinahl däremot innehåller framförallt artiklar innehållande omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008), och båda dessa ansågs relevanta för föreliggande studies 

syfte. 

För att hitta artiklar relevanta för att besvara syftet begränsades sökningen till vissa sökord. 

Sökord hjälper till att få fram de verk som är intressanta för syftet även om sökorden inte 

finns med i titeln (Ejvegård, 2009). Medical Subject Headings, så kallade“MeSH” termer, 

är de kontrollerade sökord som används i bland annat Pubmed, har använts i den mån det 

funnits termer som passade syftet men även fritext, där författarna använde egna ord, har 

använts för att få en bredare sökradie (se tabell 1). I Cinahl användes Cinahl headings 

”mh” och även här har det sökts med fritext då det enligt Forsberg och Wengström (2008) 

kan ge ett bredare resultat (se tabell 2). De sökord som har använts i kombination med 

MRSA eller Meticillinresistent staphylococcusaureus är till exempel experiences, 

psycological impact, perception, isolation och patients. Sökorden har kombinerats i olika 

kombinationer för att få ett brett resultat, se tabell 1 och 2. 

Tabell 1 sökning i Pubmed 

Kriterier Sökord Antal 

träffar 

Antal granskade 

abstrakt  

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal i 

resultat 

English, 

Swedish 

language 

10 years 

MRSA AND Patients AND 

Experience 

164 30 15 1 

English, 

Swedish 

language 

10 years 

Methacillinresistant 

staphylococcus aureus 

(MeSH) AND Perception  

9 7 2 1 

English, 

Swedish 

language 

10 years 

MRSA AND Patient AND 

Perception 

25 10 3 1 

English, 

Swedish 

language 

10 years 

Methacillinresistant 

staphylococcus aureus 

(MeSH) AND patient 

isolation (MeSH) 

38 9 2 1 

English, 

Swedish 

language 

10 years 

Methacillinresistant 

staphylococcus aureus 

(MeSH) AND 

Infectioncontrol (MeSH) 

284 33 10 2 

Totalt 510 89 32 7 
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Tabell 2 Sökning i Cinahl 

Kriterier Sökord Antal 

träffar 

Antal granskade 

abstrakt  

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal i 

resultat 

Peer reviewed 

English 

language 

MRSA AND Patients AND 

Experience 

23 6 2 2 

Peer reviewed 

English 

language 

MRSA AND Patients AND 

Perception  

5 5 1 1 

Peer reviewed 

English 

language 

MRSA AND Patients AND 

Isolation 

149 23 1 1 

Totalt 177 34 4 4 

 

Manuell sökning 

Det finns i bland annat Pubmed en funktion för att finna relaterade artiklar ”related 

articles”, som ger förslag på olika artiklar som behandlade samma ämne. Vid fynd av 

relavanta artiklar har författarna även på så sätt sökt efter liknande artiklar för att få en 

större mängd i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Manuell sökning gav 

ytterligare 4 artiklar genom relaterade artiklar i databasen Pubmed. 

 

Databearbetning 

Enligt Ejvegård (2009) kan sammanfattningar snabbt ge en övergripande information om 

relevansen och användbarheten i artikeln. Båda författarna har därför läst 

sammanfattningarna av artiklarna och tillsammans avgjort om artikeln verkligen var 

relevant för syftet och i de fallen hämtat hem artikeln och studerat den. Detta resulterade i 

att totalt 15 artiklar inkluderades För att subjektiviteten skall bli så liten som möjligt har 

författarna i enlighet med Willman et al. (2011) läst samtliga inkluderade artiklar var för 

sig och sedan diskuterat för att bekräfta att de har uppfattat innehållet på samma sätt. För 

att underlätta sorteringen och strukturera bearbetningen har en matris över de inhämtade 

artiklarna fyllts i (bilaga I, Matris) i enlighet med Willman et al. (2011). Vidare i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2011) har det också fyllts i en 

kvalitetsbedömning (bilaga 2, Matris) av författarna till föreliggande studie. 

De artiklar som återfanns och som ansågs relevanta av författarna till föreliggande studie 

bearbetades ytterligare, genom att studera artiklarna och söka efter teman och 

underkategorier för att kunna jämföra resultatet lättare. Sedan användes dessa för att dela 

upp resultatet enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Validitet och prövbarhet 

God intern validitet innebär att resultatet visar god tillförlitlighet, att resultatet går att lita 

på. För att en studie ska visa på god intern validitet är det viktigt att studien inte innehåller 

några systematiska fel (Forsberg & Wengström, 2008). I enlighet med Helgesson (2006) 

har författarna till föreliggande studie tydligt beskrivit i metoden hur datainsamlingen gått 

till för att visa god prövbarhet. Prövbarhet innebär att resultatet skall gå att få fram av 

andra oberoende forskare i samma situation (Helgesson, 2006). För att visa att det går har 

metoden i föreliggande studie beskrivits utförligt och exakt. 
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Forskningsetiska överväganden 
 

Medicinsk forskning syftar till att ge kunskap för att förbättra personers och gruppers hälsa 

(Medicinska forskningsrådet [MFR], 2000). I föreliggande litteraturstudie hoppades 

författarna att resultatet skulle kunna bidra till en ökad förståelse och på sikt kanske även 

bättre vård för patienter som är MRSA-bärare. 

 

I all forskning är kvaliteten av största vikt. Patienters integritet och patientens intressen 

måste gå före egna och samhällets intressen. För att forskning skall vara etisk är det viktigt 

att de personer som ingår i studien är väl medvetna om risker och fördelar med att 

medverka. Att alla har fått korrekt information om allt som ingår i studien (MFR, 2000). I 

en litteraturstudie kan forskare inte själva kontrollera att medverkande personer blivit väl 

informerade. Istället har författarna haft som krav att studier som använts i resultatet har 

varit etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Författarna har genom hela 

arbetet sett till att vara hederliga i sitt skrivande genom att data aldrig fabricerats eller 

inhämtad information förvrängts. För att visa att inga ohederligheter förekommit har 

forskarna tydligt beskrivit hur datainsamlingen gått till och var information hittats (MFR, 

2000; Forsberg & Wengström, 2008). Ingen stöld eller plagiering av data har förekommit. 

För att visa detta har all fakta tydligt hänvisats till sina källor genom referenser i löpande 

text och i referenslista (MFR, 2000; Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Vid resultatbearbetningen har författarna haft med alla resultat de har hittat som är 

relevanta för syftet. De artiklar som inkluderats har redovisats både i löpande text där de 

presenterats och i referenslistan. Författarna har redovisat samtliga resultat oavsett om de 

är till syftets fördel eller inte. Detta för att inte resultatet skall bli partiskt och på så sätt inte 

riktigt (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 

Resultatet är skrivet i löpande text efter de teman och kategorier som framkommit under 

bearbetning. Dessa olika teman var: Emotionella upplevelser till följd av diagnosen 

MRSA, patienters upplevelse av information, påverkan i hälso- och sjukvården och 

påverkan på dagliga livet.  

 
Emotionella upplevelser till följd av diagnosen MRSA 
 

Första reaktionen. 

När patienterna första gången får höra att de hade blivit smittade av MRSA-bakterien var 

det individuellt vad patienterna upplevde. En intervjustudie av Andersson, Lindholm och 

Fossum (2011) visade att det fanns patienter som reagerade med likgiltighet. De 

patienterna ansåg att det var ett överskattat problem och att eftersom det ändå inte var 

skadligt för patienten var det inget att bry sig om. Andra patienter fick panik och upplevde 

ett nära chockliknande psykologiskt trauma. 

 

Senare reaktioner 

De flesta personer kände att infektionen var ett väldigt allvarligt tillstånd (Donaldson, 

Jalaludin & Chan, 2007). En person tyckte att ha MRSA var som att vara handikappad 

(Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009) 
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Känsla av orenhet 

Flera olika studier belyste att det var många som kände sig smutsiga och orena när de hade 

fått diagnosen MRSA. Flertalet personer uttryckte att de kände som om de hade spetälska 

eller pesten (Andersson et al., 2011; Madeo, 2001; Skyman, Thunberg Sjötröm, & 

Hellström, 2010). En patient ansåg att känslan främst berodde på att läkare och sköterskor 

bar förkläden och handskar varje gång de kom in i rummet (Madeo, 2001). 

 

Skam 

Flera personer uttryckte skam och att de kände sig skyldiga som blivit smittade 

(Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2010). De upplevde att det 

var deras fel att närstående hade blivit smittade och de skämdes över att deras partner 

kunde ha blivit smittad. Även föräldrar kände sig skyldiga i de fall där barn blivit smittade 

(Lindberg et al., 2009).  

 

Undran över hur de blivit smittade 

Enligt Lindberg et al. (2009) var de flesta personer okunniga i hur, var eller när de hade 

blivit smittade. Personerna i en undersökning av Skyman et al. (2010) berättade att ingen 

av dem hade fått någon information angående varifrån de fått bakterierna. En del personer 

trodde att det var deras eget fel, att det berodde på dåligt immunförsvar eller dålig hygien. 

En större del skyllde på sjukhuset. Det var på grund av deras sjukhusvistelse och 

behandling som de blivit smittade (Newton, Constable & Senior, 2001). Några enstaka 

personer i flera studier uttryckte ilska över hur de blivit smittade (Andersson et al., 2011; 

Donaldson et al., 2007: Newton et al., 2001). Det fanns de som funderade på att stämma 

sjukhuset (Andersson et al., 2011). 

 

Personers tankar om framtiden 

Personer som fått MRSA kände sig oroliga över framtiden (Donaldson et al., 2007), att 

inte kunna återgå till vardagens bestyr och aktiviteter. När de gick ifrån sjukhuset var 

funderingar kring vad som kunde göras och inte göras många. Personerna funderade på om 

det var tillåtet att shoppa med vänner som vanligt eller gå till frisören. Fyra år efter 

beskedet fanns dessa funderingar fortfarande kvar (Skyman et al., 2010). Det fanns 

personer som oroade sig över om de fick arbeta kvar. Några var osäkra på om de skulle få 

samma vård som andra om de blev sjuka i framtiden (Andersson et al., 2011).  

 

Alla kände dock inte någon oro. Vissa beskrev att det var något som skulle accepteras och 

vissa kände att det till och med kunde vara bra för dem, att de kunde starta ett nytt liv. Det 

fanns de som kände sig optimistiska och trodde att framtiden säkerligen skulle föra med 

sig ett botemedel (Andersson et al., 2011). I en annan studie av Donaldson et al. (2007) 

visade det sig att cirka 75 procent trodde på en förbättring i framtiden, att deras infektioner 

skulle förbättras och att deras behandlingar skulle hjälpa. 

 

Patienters/personers upplevelse av information från och kunskap hos personalen 
 

Informationskällor för patienter/personer 

Det skiljde sig varifrån personerna hade fått information om MRSA, till exempel från 

media (Andersson et al., 2011; Hamour, O'bichere, Peters & McDonal, 2003; Gill Kumar, 

Todd & Wiskin, 2006; Madeo, 2001), från sjukvårdspersonal (Andersson et al., 2011; 

Hamour et al., 2003; Skyman et al., 2010) från internet (Andersson et al., 2011; Lindberg 

et al., 2009; Madeo, 2001) eller så uppgav personer att de har fått information från vänner, 

familjen och andra patienter (Hamour et al., 2003; Madeo, 2001).  
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Kunskap och information från sjukvårdspersonalen 

Flera personer upplevde att de hade blivit dålig informerade eller inte blivit informerade 

alls. En patient beskrev det som att ingen av sjukvårdspersonalen hade lagt ner energi på 

att berätta vad han hade fått för något. Han hade fortfarande inga kunskaper om MRSA 

efter kontakten med sjukvården (Skyman et al., 2010). Många patienter hade fått 

information men tyckte att den inte var tillräckligt (Lindberg et al., 2009; Madeo, 2001). 

En del upplevde att information var felaktig, exempelvis har patienterna fått höra att 

MRSA var ett virus som fanns i kroppen och kommer att finnas kvar resten av livet, att 

MRSA var bakterier som fanns i blod och det kunde överföras till andra och att MRSA var 

en livshotande sjukdom (Andersson et al., 2011). En patient berättade att en läkare hade 

sagt till henne att hon hade MRSA och att han från och med då inte skulle skaka hand med 

henne, att hon inte fick gå och träffa andra människor samt inte heller åka varken buss eller 

tunnelbana. Det kändes fruktansvärt för henne och hon kommer inte att kunna förlåta 

honom (Andersson et al., 2011).  

 

Ett fåtal patienter var nöjda med informationen som de fick från sjukvårdspersonalen, både 

skriftligt och muntligt. En patient undrade över hur han skulle undvika att smitta andra då 

han hade ett sår. Informationen sjuksköterskan gav var att om bara förbandet satt ordentligt 

var det inget problem, då kände patienten sig inte orolig längre. Patienten kommenterade 

att allt han krävde från vårdpersonalen var bara att kunna förstå (Lindberg et al., 2009). En 

del patienter hade fått blandad eller för mycket information från olika sjukvårdspersonal 

vilket skapade förvirring (Skyman et al., 2010; Lindberg et al., 2009). Skyman et al. 

(2010) och Lindberg et al. (2009) visade i sina studier att nästan alla patienter ville ha mer 

information och vad det innebar att ha MRSA.  

 

Kunskap och information hos MRSA-bärare 

Kunskap om MRSA varierade mellan olika personer (Andersson et al., 2011; Madeo, 

2001; Newton et al., 2001). Hamour et al. (2003) visade i sin studie att häften av personer 

som deltog i studien hade hört talas om MRSA och mer än häften av dessa visste att 

MRSA var methicillinresistenta. Enligt Duncan och Dealey (2006) kunde mer än 80 

procent av personer som var med i studie identifiera vad MRSA var för något och att det 

spreds från hand till hand medan 37 procent trodde att det spreds via luften, vilket var 

felaktigt. Många personer i Newtons et al. (2001) studie trodde att MRSA var en insekt, ett 

virus, förekom endast på sjukhus eller bara fanns i sår. Vissa personer förstod inte 

innebörden av MRSA och hade dragit sin egen slutsats att om inte de hade MRSA skulle 

inte de ha hamnat på sjukhus (Madeo, 2001). Informationen om det gick att bota MRSA 

var fortfarande oklar för många personer. En person trodde att han hade blivit av med 

MRSA när han lämnade sjukhus. En annan person trodde att MRSA var en långvarig 

sjukdom. En del trodde inte att det fanns någon behandling för MRSA medan vissa var 

osäkra (Newton et al., 2001).   

 

Patienters syn på kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen 

Enligt Andersson et al. (2011) upplevde patienter att det var brist på kunskap hos 

sjukvårdspersonalen, ibland kände de sig bättre informerad än personalen. En patient 

berättade att vissa ur sjukvårdspersonalen verkade tro att MRSA bara fanns i blodbanan, 

när hon skulle röntga sig visade hon upp sitt MRSA-kort men personalen sade till henne 

att det inte behövdes då röntgen inte hade med blod eller sprutor att göra. En del patienter i 

samma studie upplevde också att personalen saknade kunskap om olika riktlinjer om 

MRSA (Anderson et al., 2011). En annan patient hade en fruktansvärd upplevelse på grund 
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av att sjukvårdspersonalen var oinformerad. En sjuksköterska sade till honom att han 

skulle till infektionskliniken, han frågade varför han skulle gå dit. Sjuksköterskan svarade 

att hon inte visste varför men hon visste bara att han borde gå (Skyman et al., 2010). 

 

Påverkan i hälso- och sjukvården 
 

Patienters upplevelse av skillnader i vården. 

Patienter upplevde att de behandlades olika av sjukvårdspersonal eftersom de hade MRSA 

(Lindberg et al, 2009; Skyman et al, 2010; Stelfox, Bates & Redelmeier, 2003). Patienter 

beskrev att vårdpersonalen uppträdde konstig när de besökte sjukhus, ibland såg det ut som 

de skulle resa till rymden med de kläderna de hade på sig (Lindberg et al, 2009). En del 

patienter hade många negativa erfarenheter av sjukhusvistelse, till exempel att de inte fick 

vänta i väntrummet med andra patienter utan fick vänta utanför akutmottagningen 

(Skyman et al 2010). De fick inte heller gå in via entrédörren utan var tvungna att ta 

bakdörren och sedan gå direkt in till undersökningsrummet när det tömts på möbler, ibland 

fanns det inte ens en stol till läkaren (Lindberg et al, 2009). Många patienter upplevde att 

vissa ur vårdpersonalen visade oprofessionellt beteende, personalen stod och viskade om 

dem när de kom till receptionen (Lindberg et al 2009; Skyman et al 2010). Ibland upplevde 

patienter att de inte fick tillräckligt med stöd och uppmärksamhet från vårdpersonalen 

eftersom de hade MRSA (Stelfox et al., 2003). 

 

Det var blandat hur väl patienterna förstod varför de hade blivit isolerade. Några av 

patienterna hade förståelse för anledningen till isoleringen medan andra inte visste varför 

(Newton et al., 2001). En studie gjord av Wassenberg, Severs och Bonten (2010) visade att 

95 procent av de som isolerats hade blivit informerade om varför de isolerats. Cirka 

hälften uppgav dessutom att de fått informationen skriftligt. 

 

Positiva upplevelser av isolering 

Isoleringen upplevdes positivt av några av patienterna i Madeos (2001) studie, de tyckte 

om att vara för sig själva. Några föredrog enkelrum och tyckte att det var bekvämt när de 

inte blev störda av andra patienter utan kunde ha ett eget privatliv. En del av patienterna 

uppgav att de tyckte om att vara på egen hand men inte för att de var osociala utan för att 

de var vana vid att vara ensamma. En patient uttryckte att det var som att vara på ett fem-

stjärnigt hotellrum (Madeo, 2001). Några upplevde även en större frihet från rutiner och en 

bättre integritet (Newton et al, 2001). En annan studie (Wassenberg et al., 2010) visade att 

det inte var någon signifikant skillnad mellan patienternas egen hälsoupplevelse oavsett 

isolering eller inte. 

 

Negativa upplevelser av isolering 

De negativa upplevelserna av isoleringen har visats i många studier (Madeo, 2001:, 

Newton et al., 2001:, Skyman et al., 2010:, Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). Madeo 

(2001) redovisar i sin studie att patienter som har blivit isolerade kände sig ensamma och 

begränsade. De skulle hellre ha velat gå ut och prata med andra patienter än att sitta i sitt 

rum och titta på TV hela dagen. Enligt Newton et al (2001) och Skyman et al (2010) 

upplevde patienter att de fick mindre uppmärksamhet från vårdpersonalen vid isolering, de 

fick besök av vårdpersonalen bara när måltiderna serverades eller när 

omvårdnadsuppgifter skulle utföras. Andra negativa upplevelser av isolering var att 

patienter kände sig kränkta, orena, instängda och rädda. Många patienter upplevde 

isoleringen som traumatiskt (Skyman et al., 2010).  
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Isolering leder till påverkan på vården 

En studie av Stelfox et al. (2003) visade att patienter som var isolerade hade en lika 

regelbunden dokumentation av vitala funktioner som patienter utanför isoleringen. 

Patienterna i isolering hade inte lika ofta en fullständig dokumentation, och oftare hade de 

dagar utan någon dokumentation alls på vitala funktioner. I samma studie visade det sig att 

personer med angina pectoris som var isolerade för MRSA hade mer sällan gjort stresstest 

och angiogram än de som hade angina och inte var isolerade. Samma gällde för vägning 

och utvärdering av deras hjärtfunktion. 

 

Det har visat sig att patienter med MRSA som ligger isolerade på sjukhus hade en 

fördubblad risk att råka ut för biverkningar jämfört med icke isolerade patienter. Det var 

åtta gånger vanligare att isolerade patienter råkade ut för fall, trycksår eller problem med 

vätske- och elekrolytbalansen. Det var däremot ingen skillnad i hur patienterna fick 

diagnoser, operationer, anestesi eller medicinska rutiner, det syntes heller ingen skillnad i 

antal dödsfall under sjukhusvistelsen (Stelfox et al., 2003).  

 

Patienter som varit isolerade på sjukhus visade en större benägenhet att vara missnöjda 

med vården de fått. Det var fler som gjorde formella anmälningar mot sjukhuset efter 

hemgång och även fler som gjorde informella klagomål. De områden de klagades på var 

negativa upplevelser av behandlingen och dålig kommunikation (Stelfox et al., 2003). En 

studie (Kennedy & Hamilton, 1997) visade att 85 procent av patienterna som blivit 

isolerade trodde att det påverkade deras rehabilitering till det sämre. 

 

Oro och depression på grund av isolering 

En del patienter kände sig mer oroliga och deprimerade när de var isolerade (Tarzi et al., 

2001). Donaldson et al. (2007) har visat i en studie att patienter med MRSA oftast låg 

längre på sjukhus än personer som inte var isolerade. Catalano et al., (2003) visade i sin 

studie att personer som blivit isolerade på grund av deras infektion blev mer deprimerade 

av att vara isolerade ju fler veckor de stannade. Tvärtom visade de patienter som inte var 

isolerade att de blev mindre deprimerade ju längre tiden gick. Liknande resultat kan ses 

vid oro, patienter som blivit isolerade ökade i oro första veckan men sjönk något under 

andra. För patienter som inte blivit isolerade gällde samma som vid depression, oron sjönk 

ju längre de stannade på sjukhus (Catalano et al., 2003).  

 

Tarzi et al. (2001) styrkte i sin studie att isolerade patienter hade en högre oro och 

depressionsnivå än övriga patienter, dock finns det i denna studie ingen skillnad beroende 

på längden av sjukhusvistelsen. Ytterligare en studie (Kennedy & Hamilton,1997) visar att 

isolerade patienter har en högre benägenhet att bli oroliga och deprimerade, det var i denna 

studie inte tillräcklig skillnad för att visa signifikans. En annan studie från Nederländerna 

visade att det inte var stor skillnad vad gäller oro och depression av isolerade gentemot 

icke isolerade patienter. Isolerade patienter visade till och med en något förbättrad bild än 

patienter som inte blivit isolerade (Wassenberg et al., 2010).  

 

Ilska på grund av isolering 

En studie (Tarzi et al., 2001) har undersökt skillnaden av ilska mellan isolerade och icke 

isolerade patienter, resultatet visade att det inte var någon signifikant skillnad. Kennedy 

och Hamilton (1997) har gjort en liknande studie på en ryggmärgsskadeavdelning där 

resultatet visade en signifikant skillnad, patienter som var isolerade var oftare argare än de 

patienter som inte var isolerade.  
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Hygien 

Många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen brukade slarva med den basala 

handhygienen (Duncan & Dealey, 2007; Andersson et al 2011; Skyman et al 2010). En del 

patienter märkte att personalen verkade sakna kunskap om grundläggande vårdhygien, de 

hade utfört personlig hygien utan att skydda sig själva men efter de hade fått veta att 

patienten hade MRSA började de att ta på sig förklädde och handskar (Andersson et al., 

2011). En patient uttryckte sin besvikelse över att ha blivit smittad på sjukhus i Sverige där 

vi är så medvetna om MRSA, en sjuksköterska hade lagt om hennes sår utan förkläde och 

handskar. En annan patient hade sett hur en sjuksköterska slarvade med handhygien och 

sedan gått vidare till en annan patient (Skyman et al., 2010). En patient märkte att vissa 

sjuksköterskor använde endast förkläde utan handskar eller tvärtom. Hon ville säga till 

men skämdes och tänkte vem är jag som ska säga hur de ska utföra sitt jobb? (Andersson 

et al., 2011). Duncan och Dealey (2007) visade i sin studie att patienter tyckte att det skulle 

vara lättare att be vårdpersonalen att tvätta händerna innan de utförde sina arbetsuppgifter 

om de hade på sig en skylt där det stod “det är ok att fråga”.    

 

Relation med anhöriga vid isolering 

Relationer med anhöriga var för det mesta inte påverkade av att patienten låg i 

isoleringssal. Tvärtom tyckte 20 procent att det hjälpte till med relationerna då det var mer 

privat på egensal (Kennedy & Hamilton, 1997). 

 

Erfarenheter av MRSA-kortet 

Patienter upplevde att de blev utsatta på grund av att de var tvungna att visa upp sina 

MRSA-kort (Lindberg et al 2009; Andersson et al 2011). Skyman et al (2010) belyser i sin 

studie att patienter var osäkra på om de fortfarande bar på MRSA eller inte, men trots 

osäkerhet visade de upp korten. Patienter i en annan studie upplevde liknande osäkerhet 

angående om de fortfarande var bärare eller inte. De berättade att de var tvungna att visa 

upp korten oavsett om odlingssvaren visat negativt eller positivt. I samma studie berättas 

det om att det kändes som ett tvång att förklara för alla inom vården att de hade MRSA 

(Lindberg et al., 2009). Andra patienter visste inte när de skulle visa upp kortet. En patient 

frågade sig om hon skulle visa upp kortet även när hon gick på massage (Andersson et al., 

2011).  

 

Påverkan i det dagliga livet 

 

Olika upplevelser 

De flesta personer upplevde att MRSA påverkade deras dagliga liv (Lindberg et al., 2009; 

Donaldson et al., 2007) så att de inte kunde leva ett normalt liv. Några har försökt att 

anpassa sina behov för att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vissa fortsatte 

leva som vanligt eftersom de inte tyckte att MRSA påverkade deras vardag. De uppgav att 

eftersom de varken såg eller kände bakterierna glömde de att de hade MRSA (Lindberg et 

al., 2009). 

 

Påverkan på sociala livet 

Vill inte smitta andra 

En av de mest dominerande känslorna kring diagnosen MRSA var rädslan över att smitta 

andra. Personerna kände att de bar runt på en bakterie som hotade att smitta alla i 

omgivningen (Andersson, et al., 2011, Donaldson et al., 2007). För att undvika att smitta 

andra isolerade personerna med MRSA sig själva och sina familjer. De undvek även att 

röra sig ute där det fanns folksamlingar, och framförallt där det fanns småbarn (Lindberg et 



 

  17  

al., 2009). En kvinna berättar att hon dagen innan hon fått beskedet hade träffat sitt 

barnbarn som kramat henne och kysst henne på munnen, under natten kunde hon inte sova 

då hon fått höra att hon var farlig. En annan man uppger att han hade bra kontakt med sin 

dotter som var 6 år gammal, de brukade sova i samma säng och borsta tänderna 

tillsammans, men efter beskedet om MRSA vågade han knappt röra vid henne (Andersson 

et al., 2011). 

 

Alla kände inte att de undvek att träffa andra. Vissa kände sig inte smittsamma och inte 

farliga på något sätt och levde vidare som om de inte fått diagnosen (Lindberg et al., 

2009). 

 

Vill inte att andra ska veta. 

Det har visats att flera personer dragit sig tillbaka. De var rädda att släkt och vänner skulle 

få veta vad de bar på och därför undvika ett fortsatt umgänge. Några gick så långt att de 

aldrig tänkte tala om att de hade MRSA på grund av rädslan att bli socialt isolerad 

(Andersson et al., 2011). Personerna var rädda att om några få fick veta skulle ett rykte 

snart spridas. Ryktet skulle nå arbetsplatsen och grannskapet vilket skulle innebära att även 

barnen skulle bli socialt isolerade. Beskrivningar av folk som dragit sig undan fanns från 

flera personer och hotet om social isolering var verkligt (Lindberg et al., 2009). 

 

Andra vill inte bli smittade 

Personer som var infekterade av MRSA lade märke till att en del vänner och anhöriga tagit 

avstånd från dem, vissa vågade inte besöka dem eller ens komma in i deras hus (Lindberg 

et al., 2009). Att anhöriga inte vågade komma på besök med små barn och att aldrig vara 

riktigt välkommen hem till släktingar gjorde att personerna kände sig ledsna. Omgivningen 

blev rädda för bakterien och personen som bar MRSA blev upprörda (Skyman et al., 

2010). En undersökning gjord av Hamour et al. (2003) visade att över 50 procent av 

personerna som inte var smittade skulle bli rädda om de själva fick MRSA. Cirka 40 

procent svarade att det skulle bli arga och endast tio procent avslöjade att det inte var 

oroliga alls. 

 

Påverkan på arbetet  

Personerna upplevde att MRSA påverkade deras arbete negativt då de var rädda att förlora 

det (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009). En man angav att om hans arbetsgivare 

fick veta att han var MRSA-bärare skulle han säkert förlora arbetet (Andersson et al., 

2011). Många personer som själva arbetade  inom vården kände sig oroliga över att de inte 

kunde göra alla uppgifter som krävdes och ofta fick de be andra ur personalen att utföra 

vissa arbetsuppgifter till exempel såromläggningar och hantering av urinkatetrar. En 

arbetslös person berättade att MRSA  begränsade möjligheten att få jobb, att vissa jobb till 

exempel att jobba med barn inte gick att söka (Lindberg et al., 2009). En annan person 

håller med om det och var även orolig över att även jobba inom vården, med mat eller på 

restauranger var otillåtet (Andersson et al., 2011).  

 

Andra aktiviteter 

Normala aktiviteter som att gå på ett offentligt gym måste för personerna med MRSA 

avstyras (Lindberg et al., 2009). Många personer tyckte att det var ett hinder att ha MRSA 

då de inte kunde göra saker de tyckte om att göra som att gå på spa, simma eller gå till 

andra platser med gemensamma duschrum (Andersson et al., 2011). 
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Ekonomisk påvekan 

Nästan hälften av alla personer som hade en MRSA-infektion ansåg att den hade påverkat 

deras ekonomi, bland de under 65 år var siffran runt 70 procent (Donaldson et al., 2007). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Eftersom syftet var att få en generell uppfattning hur personer kan påverkas av att leva 

med MRSA har det varit bra med en litteraturstudie. Ett stort deltagarantal har enligt 

författarna fått studien applicerbar på en större mängd personer. Vid en litteraturstudie  

granskas och sammanställs flera olika studier vilket ger ett bredare resultat då mängden 

personer som ingår i studien är större än om författarna gjort en egen intervju- eller 

enkätstudie (Forsberg & Wengström, 2008). En kvalitativ intervjustudie där 

sjukvårdspersonalen och patienter beskrev sina erfarenheter av MRSA hade kunnat svara 

på syftet men eftersom författarna till föreliggande studie var intresserade efter att få en 

översikt över kunskap som redan finns passade litteraturstudie bättre (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

I föreliggande studie ingår så väl kvalitativa som kvantitativa studier i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008) vilket även det har varit bra för studiens syfte. Eftersom 

författarna till föreliggande studie har velat få fram hur personerna påverkas från deras 

perspektiv har kvalitativa studier varit passande och de är flest sådana studier som därför 

använts i resultatet. Även kvantitativa studier har varit bra för att det där går att se hur stor 

del av deltagarna som håller med om ett funnet resultat. Det har gett en större uppfattning 

för om det är ett enstaka fynd i resultatstudierna eller om det går att applicera på en större 

mängd.  

 

Databaserna Pubmed och Cinahl användes för att söka artiklar. Författarna ansåg att båda 

var relevanta för att täcka in området då både medicinsk kunskap och omvårdnad 

eftersöktes (Forsberg & Wengström, 2008). Databaserna hade i flera fall samma artiklar 

och alla artiklar i studien hämtades ifrån Pubmed även om de hittats i Cinahl, detta för att 

det för författarna där gick lättare att hämta dem.  

 

Att en studie är peer-reviewed visar på att studiens kvalitet är bra och ökar studiernas 

tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2011). Artiklarna som 

hittades och granskades var alla av god kvalitet utom en, vilken dock inkluderades då den 

svarade mot syftet, och författarna anser att arbetet kan bedömas ha god validitet. 

 

De sökord som användes i studien valde författarna utifrån studiens syfte i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008). Bland sökorden ingick MRSA och hur det påverkar 

personer, begreppet påverkar har författarna översatt och använt synonymer av i 

sökningen. MRSA var inkluderad i alla sökningar och kombinerad med olika ord som 

översatts från begreppet påverkar eller som tagits från andra delar av bakgrunden och som 

uttryckte olika områden som kunde påverkas. Även termen isolerad användes som sökord 

då författarna visste att det var en metod att avgränsa alla med MRSA på sjukhus. 

Författarna fann att det var få av sökorden som tagits från bakgrunden som gav resultat. 

Detta tror författarna beror på att det finns så få studier som undersökt hur MRSA kan 

påverka personer och att det inte finns några studier som undersöker samband mellan 
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MRSA och exempelvis autonomi. Genom att söka på olika ord för påverkar kom dock ett 

resultat fram som var brett och som därför passade studiens syfte.  

 

Att det endast var ett fåtal studier som undersökt påverkan av MRSA kan vara av betydelse 

för studiens resultat. Det har gjorts få studier i detta ämne och det gör att författarna hade 

svårt att hitta tillräcklig mängd artiklar att utgå från. Följder av denna begränsning var att 

författarna även sökte efter studier som var äldre än tio år vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) kan sänka studiens giltlighet. Författarna anser att studier som 

inkluderats i resultatet ändå är av god kvallitet vilket enligt Helgesson (2006) ger god 

tillförlitlighet och att studien därför trots detta är giltig. 

 

Då författarna inte var vana vid att söka i databaser kan det påverka resultatet och på grund 

av det valde författarna att ta hjälp av bibliotekarier (Forsberg och Wengström, 2008). Det 

visade sig att trots detta tillkom inte några nya artiklar och resultatet anses då av 

författarna vara tillförlitligt.  

 

Prövbarheten har tidigare i studien definierats utifrån Helgesson (2006) som att studien 

skall kunna göras om av oberoende forskare och visa på liknande resultat. Författarna 

anser att studien visar på god prövbarhet, för att styrka detta har författarna försökt visa i 

studiens metodavsnitt exakt hur resultatet har hittats.  

 

Resultatdiskussion 

 

Vid diagnostillfället då patienter fick veta att de hade blivit smittade av MRSA-bakterien 

var det individuellt vad patienterna upplevde. För vissa patienter var beskedet 

chockerande, de hade en känsla av panik (Andersson et al., 2011). Denna panikkänsla kan 

komma av att de har förlorat en viktig del av deras hälsa, tryggheten (Rotergård et al., 

2010). Enligt Rotergård et al. (2010) är tryggheten en viktig beståndsdel för hälsan och 

påverkar personens livskvalitet och autonomi. Att det fanns andra personer som istället 

upplevde en likgiltlighet och inte ansåg att det skadade dem (Andersson et al., 2011) hade 

rätt i att det oftast inte är livshotande (Ericson & Ericson, 2009). Ibland kan det vara en 

livshotande sjukdom exempelvis om bakterierna kommit in i blodbanan (SOS, 2007a) och 

därför bör det inte nonchaleras.  

De flesta personerna visste inte var, hur och när de har blivit smittade av MRSA (Lindberg 

et al., 2009). En del personer skyllde på sig själva att det var deras eget fel på grund av att 

de tyckte att de hade dåligt immunförsvar eller dålig hygien. Många personer skyllde 

orsaken till att de hade blivit smittade av MRSA på sjukhuset (Newton et al., 2001). I ett 

flertal studier uttryckte ett fåtal patienter sin ilska över att de har blivit smittade på sjukhus 

(Andersson et al., 2011; Donaldson et al., 2007: Newton et al., 2001). En del patienter i en 

studie ville stämma sjukhuset för att de hade blivit smittade (Andersson et al., 2011). När 

patienter hamnar på sjukhus är det personalen som har makten och patienterna måste lita 

till dem. Detta måste personalen ha god förståelse för och tänka på i bemötandet med 

patienten (Arlebrink, 2006) Författarna till föreliggande studie tror att ett dåligt bemötande 

kan ge ett negativ intryck på patienter så att de tappar förtroende för sjukvården. Vidare 

kan det leda till att patienter undvika att komma i kontakt med hälso- sjukvården och då i 

framtiden inte får den vård patienten kanske kommer att behöva. 

 

De flesta personer som har fått diagnos MRSA var oroliga över hur deras framtid skulle se 

ut (Donaldson et al., 2007). Många var även oroliga över hur deras vardag och andra 

aktivitet skulle förändras eller inte, till exempel undrade de om det var tillåtet att träffa 
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vänner eller gå till frisören (Skyman et al., 2010). Stora delar av personerna i Anderssons 

et al. (2011) studie var oroliga över att de inte skulle få behålla arbetet och om de i 

fortsättningen skulle behandlas lika som andra patienter när de hamnade på sjukhus. En 

studie av Skyman et al. (2010) visade att fyra år efter diagnosen hade en person fortfarande 

kvar funderingar kring vad som var tillåtet. Det är av vikt att förklara för patienter hur det 

är att vara MRSA-bärare för att minimera patienter oro och öka patienters självkänsla och 

livskvalitet (Erhart et al., 2008). Författarna till föreliggande studie anser det viktigt att 

patienten ska få veta vad det får göra eftersom det enligt Christiansen och Townsend 

(2010) kan leda till en högre sysselsättningsgrad och öka livskvaliteten på det sättet.  

 

Det fanns en viss del personer som inte kände oro men istället optimism och trodde att 

framtiden skulle förbättras och att det kommer att komma nya botmedel (Andersson et al., 

2011). Enligt Donaldson et al. (2007) trodde cirka 75 procent av personer att deras 

infektion skulle förbättras och behandlingarna skulle hjälpa dem. Författarna tolkar att det 

är en bra inställning då positiva och optimistiska tankar kan förbättra hälsotillståndet och 

Rotegård et al. (2010) menar att hoppet kan öka tilltro och trygghet hos personer vilket 

leder till en bättre hälsa.  

 

Kunskap om MRSA varierade mellan olika individer (Andersson et al., 2011; Madeo, 

2001; Newton et al., 2001). Det skiljer också varifrån de har fått informationen (Andersson 

et al., 2011; Hamour et al., 2003; Gill et al., 2006; Madeo, 2001; Skyman et al., 2010). De 

flesta patienter upplevde att de fick dålig information eller ingen information alls från 

sjukvårdspersonalen (Skyman et al., 2010). En del patienter hade fått information men 

tyckte inte att det är tillräckligt (Lindberg et al., 2009). Fåtal patienter var nöjda med 

information som de fick från sjukvårdspersonalen (Lindberg et al., 2009). Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) har patienten rätt att få all information om sitt 

hälsotillstånd, de metoder, vård och behandlingar som finns. Klang Söderkvist (2001) 

menar att kunskap är viktigt för att personer ska känna sig delaktiga i behandlingen och 

förstärka autonomin. Genom att öka kunskapen hos MRSA-bärare har det visat sig att 

smittspridningen har minskat (Mattner et al., 2010). Andersson et al. (2011) och Lindberg 

et al. (2009) anser att det är viktigt för sjukvårdspersonalen att kunna ge tillräckligt med 

information anpassade till patienters tillstånd och behov.  

 

Patienter som deltog i Anderssons et al. (2011) studie ansåg att det var brist på kunskap 

hos sjukvårdspersonalen. Ibland kände patienter sig bättre informerade än personalen. 

Morrow et al. (2011) visade i sin studie att de flesta vårdpersonalen som deltog tyckte att 

de hade lite kunskap om MRSA men alla kunde identifiera vad MRSA var för något. 

Forskarna i Eastons et al. (2007) studie fann att deltagarna i studien ansåg att de inte hade 

tillräckligt med kunskap och information för att stödja och hjälpa patienter med MRSA. 

Vidare tyckte de att utbildningar och kunskap är viktigt för att de ska kunna vårda dessa 

patienter.  

 

Många patienter upplevde att personalen slarvade en hel del med hygienen (Andersson et 

al., 2011; Duncan & Dealey, 2007; Skyman et al., 2010). Enligt SOSFS (2007:19) är det 

viktigt att arbeta efter basala hygienrutiner för att bland annat minska smittspridning. Om 

patienterna känner till detta och ser personalen slarva med hygienen hur ska de då kunna 

lita på sjukvården? Författarna till föreliggande studie tror att om inte personalen har goda 

kunskaper kan det leda till att patienter känner sig otrygg och då inte litar på hälso- och 

sjukvården. Inom sjukvården är patienten i underläge och tvungen att lita till 

sjukvårdspersonalen, detta kan kännas jobbigt för patienterna (Arlebrink, 2006). För att 
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patienterna inte skall misstro vården anser författarna till föreliggande studie att hygienen 

måste skötas korrekt. Framförallt krävs också att hygienrutinerna följs för att minska 

smittspridningen (Almås et al., 2011). 

 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (982:763) har alla personer rätt till lika vård, trots det var 

det flera patienter som upplevde att de behandlades olika av sjukvårdspersonal på grund av 

MRSA (Lindberg et al, 2009; Skyman et al, 2010; Stelfox et al, 2003). Att MRSA påverkar 

patienters vård har uppmärksammats av Stelfox et al. (2003) som visade att patienter med 

MRSA hade en dubbelt så hög risk att råka ut för biverkningar. Biverkningar ger en sämre 

livskvalitet då det inkräktar på en av hälsans viktigaste biståndsdelar, att personen inte 

känner fysiskt välbefinnande (WHO, 1946). 

 

MRSA ger patienter en omedelbar plats på isoleringssal (Ericson & Ericson, 2009) och det 

bidrar till att patienterna har en högre benägenhet att vara missnöjda med vården (Stelfox 

et al., 2003). De områden som klagats på var speciellt dålig kommunikation och negativa 

upplevelser av behandlingen (Stelfox et al., 2003). Enligt Dettenkofer et al. (2010) är 

isoleringssal inte nödvändig då det ändå inte har någon effekt utan basal hygien. Att det 

ändå används (Ericson & Ericson, 2009) är för att det finns studier som visat att det ger 

god effekt på smittspridning (Bouchard et al., 1999) och enligt författarna till föreliggande 

studie kan de också tjäna som en påminnelse att vara extra försiktig med hygienen.  

 

Resultatet har visat att det både finns positiva och negativa upplevelser av att behöva ligga 

på en isoleringssal (Madeo, 2001:, Newton et al., 2001:, Skyman et al., 2009:, Tarzi et al., 

2001). Det verkar som att det är individuellt om personer trivs eller inte. Individuallitet ger 

stora utslag på hur personer upplever olika situationer (Arnesson, 2006). Personalen måste 

ha kunskap om detta för att kunna bemöta alla patienter på ett rättvist sätt (Easton et al., 

2007). Det kan tyckas att MRSA kan påverka vissa patienter på ett positivt sätt eftersom att 

de trivs i isoleringssal. Det känns kanske som en bra tillvara nu eftersom MRSA inte 

behöver ge symtom eller vara direkt livshotande (Ericson & Ericson, 2009) men det är 

svårt och ibland omöjligt att bli fri från (Andersson et al., 2009), och när patienten väl åker 

hem från sjukhus gäller restriktionerna som påverkar personens dagliga liv (SOS, 2007b). 

 

Även om positiva upplevelser fanns så var ändå de negativa mest dominanta (Madeo, 

2001:, Newton et al., 2001:, Skyman et al., 2010:, Tarzi et al., 2001). Bland dessa var 

känslor som ensamhet (Madeo, 2001), oro och depression de vanligaste (Tarzi et al., 

2001). Genom att ge personen alla information och kunskap om MRSA kan personen själv 

få en överblick och möjlighet att bestämma över sin tillvaro (Arlebrink, 2006). Detta ger 

en högre känsla av gemenskap och autonomi vilket skulle höja personens livskvalitet 

(Erhart et al., 2008) och dessutom bidra till en minska smittspridning då personen förstår 

vilka risker som finns (Mattner et al., 2010).  

 

Patienter upplevde MRSA-kortet som påtvingade och de kände sig utsatta för att de var 

tvungna att visa upp kortet (Lindberg et al 2009; Andersson et al 2011). Många patienter 

var osäkra när de skulle visa upp det och om de fortfarande var bärare eller inte (Skyman 

et al., 2010). En stor del av patienter i Lindbergs et al. (2009) studie kände det som ett 

tvång att förklara för alla inom vården att de hade MRSA. Andra personer visste inte när 

de skulle visa upp kortet (Andersson et al., 2011) men trots detta visade de upp kortet ändå 

(Skyman et al., 2010). Enligt Socialstyrelsen (2010) är den som är MRSA-bärare skyldig 

att visa upp kortet i samband med att de kommer i kontakt med hälso- och sjukvården 

(SOS, 2010a). Fjorton län i Sverige delar ut kortet till patienter samtidigt som diagosen 
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ställs, övriga sex län delar inte ut kortet och i ett län får de kortet om de vill. Det finns inga 

nationella riktlinjer för när och hur personerna ska använda kortet. Författarna till 

föreliggande studie tror att detta kan skapa förvirring hos personerna. Enligt riktlinjer för 

MRSA-kortet som gäller för alla MRSA-bärare i hela landet skulle göra det tydligare för 

personer med MRSA.  

 

De flesta personer upplevde att MRSA påverkade deras dagliga liv, att de inte kunde leva 

ett normalt liv (Lindberg et al., 2009; Donaldson et al., 2007). Även fast många personer 

har försökt att anpassa sina behov för att kunna leva ett normalt liv med MRSA (Lindberg 

et al., 2009). De mest uttalade känslorna var att de var rädda att smitta andra människor 

och kände sig om ett hot mot sin omgivning (Andersson, et al., 2011, Donaldson et al., 

2007). För att inte smitta andra valde de till exempel att isolera sig själva, de undvek att 

vara ute där det fanns folksamlingar (Lindberg et al., 2009). God hälsa handlar inte bara 

om att vara fri från sjukdom eller svaghet utan även att känna socialt välbefinnande 

(WHO, 1946). När personer stänger in sig själva från omgivningen kan det på sikt 

resultera till sämre hälsa och sämre livskvalitet (Arneson, 2006).  

 

Personer med MRSA får inte använda offentliga duschutrymmen eller vara på platser där 

det finns hög risk att smitta andra medan de har sår (SOS, 2007b; 

Smittskyddsläkarföreningen, 2004). Personer har berättat att det upplevt detta som ett 

hinder i vardagen och att de kände sig begränsade (Andersson et al., 2011). Att personer är 

begränsade så att de inte får göra de saker de vill i livet gör att de kan känna sig nedstämda 

och känner att deras dagliga liv har begränsats (Christiansen & Townsend, 2010). Att det 

dessutom gäller aktiviteter som hjälper personer att rör på sig fysiskt kan sänka 

livskvaliteten ytterligare (Drewnowski & Evans, 2001). 

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att personer upplevde att MRSA oftast påverkade hela livssituationen. Att 

vara MRSA-bärare innebar för många personer att deras dagliga liv automatisk blev 

begränsat. Vid diagnosen MRSA framkom att patienter reagerade olika, dels med chock 

och panik och dels med likgiltighet. Vidare fann författarna att många patienter upplevde 

att de inte har fått tillräckligt med information om MRSA till exempel hur det spreds, var 

de hade fått det ifrån och hur de skulle skydda sig för att inte smitta andra. Därtill uppgav 

en stor del av patienterna att sjukvårdspersonalen inte hade kunskap om MRSA. 

Författarna till föreliggande studie anser att mer och bättre kunskap till 

sjukvårdspersonalen skulle öka deras kunskap och göra att de kunde vårda patienterna 

bättre. Det skulle också kunna leda till att patienterna får en bättre och mer enhetlig 

information vilket skulle minska förvirringen hos patienterna. I många studier visade det 

att patienter upplevde isoleringen som begränsande, de kände sig instängda och de fick 

mindre uppmärksamheten från sjukvårdspersonalen. Personer med MRSA uppgav att de 

var rädda att de skulle smitta andra och ville inte heller att andra skulle få veta att de var 

MRSA-bärare. 
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Fortsatta studier 

 

Författarna till föreliggande studie anser att mer forskning inom problemområdet bör 

utföras. Det har varit svårt att hitta aktuella studier som gjorts med syftet att studera 

personers upplevelser av MRSA både på sjukhus och även i hemmet och vardagen varför 

detta behövs studeras. Vidare vore det intressant att undersöka varför sjukvårdspersonalen 

inte har kunskap inom detta område då problemet är så vanligt och förekommer i alla olika 

vårdinrättningar. 
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                  BILAGA I 

Tabell 1. 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 (2006). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

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. 

 

 

 

* 

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. 

 

 

* 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre och 

adekvata 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.  

 

* 

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. 

 

 

* 

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

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Andersson, H., 

Lindholm, C., & 

Fossum, B.  

2010 

Sverige 

MRSA- global threat 

and personal 

disaster: patients' 

experiences 

Att undersöka patienters 

upplevelser, kunskap och 

erfarenheter av att vara 

MRSA positiva. 

Semistrukturerad 

Intervjustudie  

N = 19 

(4) 

Patienterna fick vid diagnostillfället 

olika reaktioner från likgiltighet till 

chock. De kände att de var en fara 

för andra. Okunskap bland 

vårdpersonal. Upprördhet över att 

få MRSA kortet. Begränsningar på 

aktiviteter och förändringar av 

dagliga livet. Oro över framtiden, 

inte alla jobb, ovisshet om hjälp 

skulle fås lika snabbt. 

I 

K 

Catalano, G.,  

Houston, S. H., 

Catalano,M. C., 

Butera, A. S.,  

Jennings, S. M.,  

Hakala, S. M., 

Burrows, S. L., 

Hickey, M. G.,  

Duss, C. V., Skelton, 

D. N., & Laliotis, S. 

J.,  

2003 

USA 

Anxiety and 

depression in 

hospitalized patients 

in resistant organism 

isolation 

Att bedöma om det finns en 

ökning av symtomen oro och 

depression från patienter som 

inte är svårt sjuka och är 

placerade i isoleringssal.  

Jämförelse mellan 

kontrollgrupp och 

experimentgrupp med 

hjälp av skalor för oro 

och depression. 

N = 102 

(30) 

Kontrollgruppen kände sig mindre 

oroliga och depressiva  

efter en vecka på sjukhuset medan 

experimentgruppen  

visade mer oro och depression efter 

en vecka på  

sjukhuset. 

II 

CCT 



 

2 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Donaldson, A-D., 

Jalaludin, B., & 

Chan, R-C. 

2007 

Australien  

 

Patient perceptions 

of osteomyelitis, 

septic arthritis and 

prosthetic joint 

infection: the 

psychological 

influence of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus  

 

Att (I) bedöma patienternas 

åsikter om osteomyelit, 

septisk artrit, protetisk 

ledinfektion, (II) att jämföra 

uppfattningar  om MRSA 

med icke-MRSA infection 

och (III) undersöka de 

känslomässiga aspekterna av 

dessa infektioner och jämföra 

MRSA infektioner med icke-

MRSA infectioner.  

 

 

En enkätstudie som 

utvecklades från ‘Illness 

Perception 

Questionnaire’ 

of Weinman et  al.  

N = 91 

(23) 

79 % av deltagarna ansåg att deras 

infektioner var allvarliga och 76 % 

kände att infektionerna påverkade 

deras liv i stora utsträckning.  

I 

P 

Duncan, C. P., & 

Dealey, C.  

2007 

England 

Patients' feelings 

about handwashing, 

MRSA status and 

patient information 

Att undersöka patienters 

åsikter vad gäller att be 

vårdpersonal tvätta händerna 

och huruvida MRSA-status 

och kunskap om 

infektionerna påverkade 

åsikterna. 

Semi-strukturerad 

enkätstudie 

N = 224 

(115) 

Det finns en del oro över att be 

personalen tvätta  

händerna. Det fanns ett tydligt 

samband mellan saknad  

av kunskap om MRSA och att vara 

orolig över att be  

personalen. Det är oklart om det är 

att patienten har varit  

på sjukhus flera gånger eller om det 

är MRSA positiv  

som gör att patienten vågar fråga. 

I 

K 



 

3 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Gill, J., Kumar, R., 

Todd, J., & Wiskin, 

C. 

2006  

England 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus: awareness 

and percepions 

Var att undersöka 

medvetandegraden och 

uppfattade risken att själv bli 

smittad bland 

sjukvårdspersonal och 

patienter/anhöriga. 

En  enkätstudie.  N = 150 

(49) 

Över 94% kände till vad MRSA är 

för något. Sjukvårdspersonalen 

hade lärt sig genom utbildning och 

patienter/besökare hade främst lärt 

sig genom media. Bland 

patientgruppen upplevde 35% att 

det fanns risk att få MRSA, bland 

läkarna upplevde 52% att det fanns 

risk, bland sköterskorna var det 

27%. 

I 

P 

Hamour, S. M. A., 

O'Bichere, A., 

Peters, J. L., & 

McDonal, P. J.d 

2003 

England 

Patient Perceptions 

of MRSA 

Att undersöka hur många 

som känner till MRSA, 

konsekvenserna av det och 

vet hur man kan skydda sig  

Enkätstudie  N = 116 

(3) 

Hälften kände till vad MRSA var. 

Hälften av dessa medgav att om de 

skulle bli smittade skulle de bli 

rädda och resten bli arga. De flesta 

hade en aning om hur man 

skyddade sig. 

II 

P 

Kennedy, P &  

Hamilton, L.  R. 

1997 

England  

 

Psychological impact 

of the management 

of meticllin-resistant 

staphylococcus 

aureus (MRSA) in 

patients with spinal 

cord injury  

 

Att undersöka det 

psykologiska välbefinnadet  

hos ryggmärgskadade 

patienter som har blivit 

isolerade på grund av MRSA 

infektioner.  

En tvärrsnittstudie med 

enkät där en 

jämförelseutfördes 

mellan MRSA positiva 

patienter med MRSA 

negativa patienter.  

N = 32 

 (0) 

MRSA positiva patienter kände  

mer ilska än MRSA negativa 

patienter samt tyckte MRSA 

positiva patienter att isoleringen 

påverkades deras rehabilitering 

negativt.  

II 

CCT 



 

4 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Högman, M., & 

skytt, B 

2009 

Sverige  

 

Suffering from 

meticillin resistant 

Staphylococcus 

aureus: experiences 

and understandings 

of colonisation  

 

Att undersöka individens 

upplevelse och förståelse om 

MRSA-kolonisering.  

 

En interjuvstudie  

 

N = 13 (0) 

 

Många av deltagarna är rädda för 

att gå ut och träffa andra människor, 

deras sociala liv minskar på grund 

av MRSA. Många känner att 

vardagen blir begränsad då de är 

rädda för att smitta andra och 

känner sig oren. Många upplever att 

sjukhusbesök är jobbigt då 

personalen står och viskar om dem. 

Vissa av deltagarna var nöjda med 

information som de fått, vissa kan 

känna att det blev för mycket på 

samma gång.  

I 

K  

 

Madeo, M. 

2001 

England  

Understanding the 

MRSA experience  

 

Att undersöka hur patienter 

med MRSA känner sig när de 

blir insolerade 

 

Intervju av patienter 

som har fått MRSA de 

senaste 2 veckor och har 

blivit isolerat  

 

N = 7 (0) 

 

Många deltagare saknar kunskap 

om MRSA. De vet inte varför de 

hamnar där de hamnar. En del av 

deltagarna tycker att det är positivt 

att de ha blivit isolerade då de 

tycker om att vara för sig själva 

men många tycker att det är hemskt 

då de inte har kontakt med andra 

patienter. Fåtal av deltagarna 

känner sig själva smutsiga när de 

ser läkare och sjuksköterskor 

kommer in med förkläder och 

handskar.  

III 

K  

 



 

5 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Morrow, E.,  

Griffiths, P., Rao, G. 

G., & Flaxman, D. 

2011 

England 

Somebody else's 

problem? Staff 

perceptions of the 

sources and control 

of meticillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

Undersöka personalens 

upplevelse av hur MRSA 

smittar och effekten av 

infektionskontroll. 

Enkätstudie och 

gruppdiskussioner. 

N = 97 

 (0) 

Personalen på sjukhus och 

hemtjänsten anser båda att MRSA 

smittas från varandras 

vårdavdelningar, eller från 

samhället. 

I 

P 

Newton, J.T., 

Constable, D., & 

Senior, V.  

2001 

England  

Patients’ perceptions 

of Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation: a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients  

 

Att undersöka hur patienter 

som har blivit smittat av 

MRSA känner sig när de har 

blivit isolerat.  

 

En semistrukturerad 

intervju  

 

N = 19 (0) 

 

15 deltagare beskrev MRSA på 

olika sätt som “insekt” “ett 

virus”samt att MRSA endast finns 

på sjukhus eller i sår.  

6 deltagare beskriver att de har fått 

MRSA till följd av sjukhusvistelse 

och behandlingar. De uttrycker sig 

mycket arga mot sjukhuset. 5 

deltagare vet inte exakt varifrån de 

har fått bakterien.  

Cirka hälften av deltagarna 

uppfattar MRSA som inte är farligt. 

Mycket få deltagare hade någon 

uppfattning om deras isolation och 

endast fyra förstod att det är för att 

inte smitta andra. Isoleringen är 

både positivt och negativt för 

deltagare.  

I 

K  

 



 

6 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

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 kunskap om patienters 

upplevelse av att ha 

konstaterat MRSA på sjukhus 

och därefter isolerats 

 

en intervjustudie  

 

N = 6 (0) 

 

Patienterna kände sig kränkta, 

orena och rädda. Isoleringen känns 

traumatisk. Många patienter saknar 

information vad MRSA innebär. 

Patienterna upplever även att de 

inte blivit behandlade på samma 

sätt som andra patienter som inte 

har MRSA samt känner sig utsatta 

på grund av vårdpersonalen, 

närstående och omgivningen.  

 

I 

K  

 

Stelfox, H-T., Bates, 

D-W., & 

Redelmeier, D-A. 

2003 

USA  

 

Safety of Patients 

Isolated 

for Infection Control  

 

Att undersöka kvaliteten på 

den medicinska vården till de 

isolerade och infekterade 

patienter jämfört med de icke 

isolerade och infekterad 

kontrollgruppen  

 

2 kohort studier gjorde 

på 2 stora Nord 

Amerikanska 

Universitetssjukhus  

 

N = 450 

(5)  

 

Isolerade patienter hade dubbelt så 

stor risk jämfört med kontroll-

patienterna att få biverkningar samt 

hade isolerade patienter häften så 

många timmar kontakt med 

vårdpersonalen. Några isolerade 

patienter var missnöjda med sina 

behandlingar. Läkarna undersökte 

de isolerade patienter mindre än 

kontrollgruppen.  

 

I 

CCT  

 



 

7 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Typ 

Tarzi, S., Kennedy, 

P., Stone, S., & 

Evans, M. 

2001 

England 

 

 

 

 

 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus: 

psychological impact 

of hospitalization 

and isolation in an 

older adult 

population. 

Att undersöka påverkan av 

psykologiska funktioner av 

äldre med fokus på 

depression, oro och ilska vid  

isolering på sjukhus på grund 

av MRSA.   

Jämförelse mellan 

experimentgrupp och 

kontrollgrupp med hjälp 

av skalor för kognitiva 

funktioner, 

självständighet, 

depression och 

oro/ilska. 

N=42 

(0) 

Experimentgruppen visade sid vara 

mer oroliga och deprimerade än 

kontrollgruppen. Det var ingen 

skillnad  

vad gäller ilska.  

II 

CCT 

Wassenberg, M. W. 

M., Severs, D., & 

Bonten, M.J.M. 

2010  

Nederländerna  

 

Psychological impact 

of short-term 

isolation measures in 

hospitalised patients  

 

Att undersöka  negativa 

effekter såsom depression 

och ångest hos patienter som 

har blivit utsatta för isolering.  

 

En enkätundersökning 

med hjälp av 

EQ-5D skala  

 N = 126 (33)  95 % av alla isolerade patienter har 

fått information och förstått varför 

de har blivit isolerade. Jämförelse 

mellan kontrollgruppen och 

isolerade patienter visar ingen 

skillnad när det gäller depression 

och ångest. 

 

I 

K 

 


